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Apresentação

O Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagem – CEPEn – criado em 17 de julho de 1971
o

está comemorando este ano seu 40 . Aniversário. Apresentamos este Catálogo como parte das
celebrações, assumindo os desafios de se manter como a melhor e mais completa base
catalográfica, em uma era de aumento vertiginoso de cursos e programas de pós-graduação em
enfermagem no Brasil.
Atualmente o Banco de Teses conta com acervo de 6822 volumes entre impressos e em
formato CD. A velocidade de produção de teses e dissertações multiplicou nos últimos anos, razão
pela qual já estamos aceitando apenas em formato CD pois as versões impressas não encontram
mais espaço na Biblioteca da ABEn.
O Catálogo “Informações sobre Pesquisas e Pesquisadores em Enfermagem” foi criado pelo
CEPEn, para promover a difusão do conhecimento acadêmico de Enfermagem junto a comunidade
científica brasileira. Manter a regularidade da publicação do Catálogo é um compromisso da Diretoria
e do Corpo Técnico do CEPEn-ABEn, no sentido de conferir visibilidade e facilitar a consulta do
usuário ao seu acervo.
A presente edição de 2011 contém as produções informadas e catalogadas ao longo
de 2010. Ainda que não consigamos as informações de todas as produções pois dependemos das
informações enviadas pelos Programas e Cursos de Pós-graduação, neste ano foram catalogados
547 estudos entre 122 teses de doutorado (33,3%) e 425 dissertações de mestrado (77,7%). Não
houve nenhuma informação acerca de teses de livre-docência, que certamente devem ter ocorrido.
A maior concentração, como era de se esperar, foi das produções de 2010 com
69,8%, seguidas pelas de 2009 com 20,8%. Ainda neste ano foram introduzidas produções de 2001,
2006, 2007, 2008, além dos anos já citados.
O local de defesa com maior número foi o Estado de São Paulo (36%); seguido por
Rio de Janeiro (16%); Goiás e Paraná, empatados com 9% cada; Minas Gerais com 8,2%; Santa
Catarina com 7,9%; Bahia com 5,5%; Ceará com 5,3%; Rio Grande do Sul com 1,8%; Paraíba com
1,1% e Distrito Federal com 0,2%.
À semelhança do Catálogo anterior, há a distribuição por áreas de concentração que
facilitam o leitor à busca mais detalhada: A enfermagem no contexto social brasileiro (60); cuidado de
enfermagem (49); saúde e enfermagem (45); enfermagem fundamental

(42); filosofia, saúde e

sociedade (42); enfermagem e o processo de cuidado (33); enfermagem em saúde pública (31);
enfermagem psiquiátrica (31); gênero, cuidado e administração em saúde (30); enfermagem na
promoção da saúde (29); enfermagem, saúde e cuidado na sociedade (28); cuidado em saúde (26);
enfermagem na saúde do adulto (23); prática profissional de enfermagem (16); gerenciamento em
enfermagem (14); cuidado e trabalho em saúde e enfermagem (10); enfermagem e saúde (10);
enfermagem (10); enfermagem em saúde coletiva (5); enfermagem na atenção à saúde (4);

vi
enfermagem pediátrica (3); administração em serviços de enfermagem (2); enfermagem obstétrica e
neonatal (2); assistência de enfermagem (1); ciências da saúde (1).
O Catálogo segue mantendo as informações sobre os links para os textos completos
divulgados nas Bibliotecas Digitais de Teses e Dissertação das Universidades, onde os programas de
pós-graduação estão situados.
Hoje a pós-graduação em nossa área tem 54 programas, com total de 71 cursos,
sendo 42 de mestrado, 24 de doutorado e 10 de mestrado profissional, parte importante iniciada há
menos de três anos, o que faz antever grande expansão do Catálogo nos próximos anos.

1

Permanece o desafio de assegurar que as informações sobre as teses e dissertações
defendidas, além das de livre-docência cheguem ao CEPEn no ano de sua produção para que o
Catálogo possa retratar de fato a extensa produção brasileira e que continue sendo a melhor e a mais
completa fonte de dados à disposição dos pesquisadores de enfermagem.
Agradecemos a todos os que enviaram as informações contidas neste Catálogo, bem
como à equipe técnica do CEPEn pela excelência ao lidar com volumoso trabalho: Sonia K. Sakai
Teixeira – Bibliotecária; Carina de Brito Aguiar – Auxiliar de Biblioteca; Leonardo Novais – Técnico de
Informática.

Profa. Dra. Emiko Yoshikawa Egry
Diretora Nacional do CEPEn
Gestão 2010-2013
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Informações do site da Capes:
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarArea&codigoGr
andeArea=40000001&descricaoGrandeArea= CI%CANCIAS+DA+SA%DADE+
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TESE DE LIVRE DOCÊNCIA

0
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II – ANO DE DEFESA
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Total
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 2006
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 2007
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 2008
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 2009
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 2010

382

III – LOCAL DE DEFESA

Total

São Paulo
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Rio de Janeiro

88

Goiás

49

Paraná

49

Minas Gerais

45

Santa Catarina

43

Bahia

30

Ceará

29

Rio Grande do Sul

10

Paraíba

06

Distrito Federal

01

ix
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Proposta de Linhas de Pesquisa em Enfermagem

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

LINHA DE PESQUISA

DESCRIÇÃO

1.1 Fundamentos Teórico-Filosóficos do
Cuidar em Saúde e Enfermagem

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

1.2 Tecnologia em Saúde e Enfermagem

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

1.3 Ética em Saúde e Enfermagem

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

1.4 História da Enfermagem

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

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

LINHA DE PESQUISA

DESCRIÇÃO

2.1 Processo de Cuidar em Saúde e
Enfermagem

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

2.2 Saúde e Qualidade de Vida

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

* As linhas 2.3 – Determinantes do Processo Saúde-Doença e 2.4 – Infecção Hospitalar e NãoHospitalar foram incorporadas às linhas 2.1 e 2.2.
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ÁREA/CAMPO 3 - ORGANIZACIONAL
Esfera da imagem ou “instrumental”: “disciplinas, conteúdos teóricos e experiências de ciências
afins, correlatas ou do domínio conexo e que servem às aproximações da realidade no âmbito
das atividades do conhecimento” (Carvalho, 2000).

LINHA DE PESQUISA

DESCRIÇÃO

3.1 Políticas e Práticas em Saúde e
Enfermagem

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

3.2 Políticas e Práticas de Educação e
Enfermagem

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

3.3 Produção Social e Trabalho em Saúde e Produção e processo de trabalho em Saúde e
Enfermagem
Enfermagem; relação entre trabalho e saúde.
3.4 Gerenciamento dos Serviços de Saúde
e de Enfermagem

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

3.5 Informação/Comunicação em Saúde e
Enfermagem

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

Fonte: CARVALHO, V. Proposta discutida na Oficina de Coordenadores dos Programas de Pós Graduação strictu sensu,
Capes/CNPq, realizada em Salvador - Bahia, em junho de 2000. Esc Anna Nery: Revista de Enfermagem, v. 6, n.1,
abr. 2002.

xiv
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 ordem de 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.

1
Bibliografia

Nº de Classificação: 6276
CORDEIRO, Jacqueline Andréia Bernardes Leão. Qualidade de vida e tratamento hemodialítico:
avaliação do portador de insuficiência renal crônica. Goiânia. Universidade Federal de Goiás.
Faculdade de Enfermagem, 2006. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRASIL, Virginia Visconde
RESUMO: A hemodiálise é a terapia renal substitutiva mais utilizada pelos portadores de insuficiência
renal crônica. Entretanto, a permanência neste tipo de tratamento tem provocado desajustes e
mudanças na rotina diária, alterando de maneira negativa a qualidade de vida desta população. Este
estudo descritivo exploratório teve por objetivo avaliar a qualidade de vida dos portadores de doença
renal crônica em tratamento hemodialítico por meio de um instrumento denominado Kidney Disease
and Quality of Life Short Form (KDQOL-SFTM 1.3). Foram entrevistados 72 pacientes em uma
unidade hemodialítica do município de Goiânia/GO. Os dados foram submetidos à análise estatística,
com intervalo de confiança de 95% e p <0,05. A maioria (52,8%) é do sexo masculino, com idade
média de 51,1 anos (variação entre 20 e 80 anos), afirma ser católica, apenas sabe ler e escrever,
tem renda mensal entre 1 e 2 salários mínimos, companheiro fixo e faz tratamento hemodialítico entre
12 e 60 meses e a maioria não trabalha. Pode-se concluir que o portador de insuficiência renal
crônica em tratamento hemodialítico sofre várias alterações na qualidade de suas vidas evidenciadas
pelo valor atribuído às diferentes Dimensões. As Dimensões que obtiveram os maiores escores foram
Estímulo por Parte da Equipe de Diálise (88,37), Qualidade da Interação Social (80,83), Satisfação do
Paciente (80,09), Função Sexual (73,86) e Função Cognitiva (80,74). Os menores escores foram
obtidos nas Dimensões Função Física (20,49), Papel Profissional (22,22), Sobrecarga da Doença
Renal (34,55) e Função Emocional (36,57). Observou-se que a percepção dos indivíduos frente aos
aspectos analisados em cada Dimensão do KDQOL-SF não é homogênea. Essa percepção foi
influenciada pela idade, gênero, tempo de tratamento, presença ou não de um companheiro fixo,
religião, grau de escolaridade, se reside sozinho ou não e pelo trabalho. Os católicos e evangélicos
tanto têm menos dificuldades no trabalho como enfrentam melhor os sintomas da doença renal
comparados aos indivíduos que afirmam não ter religião. As mulheres referiram maior incapacidade
para realizar atividades corriqueiras, apresentam mais depressão, ansiedade e menor bem-estar,
assim como têm mais dificuldades no trabalho. Aqueles que têm mais de 60 anos enfrentam mais
dificuldades para realizar atividades físicas, têm menor qualidade de sono e pior funcionamento
sexual. Os que fazem hemodiálise há menos que 12 meses obtiveram escores mais altos nos
aspectos ligados à energia e fadiga, bem-estar emocional, funcionamento físico e dor. A presença de
um companheiro fixo ou de um familiar influenciou para melhor no que se refere aos aspectos físicos,
atividade sexual e efeitos da doença renal. Os entrevistados com 1 grau de escolaridade têm mais
queixa de fadiga, da saúde em geral, mais dor e menor bem-estar emocional. A maioria não trabalha
em função da doença renal ou da perda da visão. Os que trabalham percebem mais o impacto da
doença no papel profissional. Esse estudo buscou identificar quais aspectos requerem maior atenção
por parte da equipe multiprofissional, utilizando-se da premissa de que quem sabe onde a vida foi
alterada é o próprio indivíduo. Portanto, as Dimensões que obtiveram mais baixo escore indicam por
onde começar, sem desvalorizar as demais, pois a QV pode ser alterada cada vez que o indivíduo
percebe e valoriza aspectos diferentes de sua vida. A competência e a sensibilidade do profissional
permitirão acompanhar essas oscilações, individualizando e qualificando o cuidado ministrado.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp070001.pdf

Nº de Classificação: 6277
OLIVEIRA, Normalene Sena de. Histórias de vida de meninas com experiência pregressa nas
ruas: perspectivas do processo de inclusão social. Goiânia. Universidade Federal de Goiás.
Faculdade de Enfermagem, 2006. 221 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MEDEIROS, Marcelo
RESUMO: Nesta investigação buscamos responder algumas inquietações ao que se refere ao
processo de resgate de crianças e adolescentes em situação de rua; em especial meninas que

2
buscaram alternativas para melhor qualidade de vida fora das ruas. Os objetivos foram: analisar o
significado de reintegração social; identificar as ações pedagógicas da instituição no processo de
reintegração social; conhecer o significado e o impacto da recuperação social para meninas com
experiência de vida nas ruas. A metodologia é de natureza qualitativa com base nos princípios da
História Oral de Vida. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas;
observação participante e diário de campo; junto a oito adolescentes entre 16 e 24 anos de idade;
que tenham tido experiência pregressa de vida nas ruas; e analisados segundo a proposta da análise
de conteúdo ? modalidade temática. Os resultados foram organizados e discutidos em três categorias
temáticas; 1) a vinda para a rua; 2) a vida na rua; e 3) a vida além da rua. De acordo com as
narrativas dos sujeitos o processo de recuperação e re-inserção social ocorreu em decorrência da
gravidez. Entretanto; o despertar de novas perspectivas de vida ocorreu devido à presença de
pessoas significativas de uma instituição; e as ações pedagógicas ali desenvolvidas que motivam;
articulam e potencializam os valores destas pessoas em todo o processo. Portanto; pelas histórias
orais de vida foi possível identificarmos a trajetória de vida dos sujeitos; a sua inclusão social no
processo de recuperação; e o papel do profissional de enfermagem de saúde pública para o cuidado
neste processo.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp069996.pdf

Nº de Classificação: 6278
VIEIRA, Angela Cristina Bueno. Adesão do paciente portador de diabetes mellitus tipo 2 ao
tratamento. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2006. 84 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Ana Luiza Lima
RESUMO: As doenças crônico-degenerativas são exemplos da necessidade da educação em saúde,
para melhorar a adesão ao tratamento. O objetivo dessa pesquisa foi verificar a adesão do paciente
portador de Diabetes Mellitus tipo 2 em tratamento ambulatorial. A população de estudo foi
constituída de pacientes maiores de 30 anos com Diabetes Mellitus tipo 2 que iniciaram tratamento no
ambulatório, entre 01 de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2002, com amostra aleatória de
20%(134 pacientes). As variáveis estudadas foram: sexo, idade, comparecimento ao serviço, adesão
ao tratamento, abandono ao serviço, renda mensal, tempo de tratamento, ocupação, escolaridade,
estado civil, residência, glicemia de jejum, número de consultas, colesterol, triglicérides, hemoglobina
glicada, glicemia capilar, glicemia pós prandial e ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA. Os dados foram
analisados com o uso de proporções, freqüência absoluta e aplicação do teste qui-quadrado para
comparação entre os grupos. A taxa de abandono ao serviço foi de 65%. Dos pacientes que tiveram
adesão ao serviço, 70% eram do sexo feminino, com faixa etária entre 61 a 70 anos (36,4%), 39%
das mulheres eram do lar e 72,7% compareceram entre 8 e 12 consultas, A maior parte manteve a
glicemia de jejum, na última consulta ( 45,5% mulheres e 85,7% homens), sob controle; o Índice de
Massa Corpórea manteve acima de 25kg/m2 nas mulheres(54,5%). No grupo de abandono ao
serviço,, 54,8% dos homens que abandonaram o serviço exerciam atividades no mercado de
trabalho. A maioria compareceu no máximo a 4 consultas. Homens apresentaram menor adesão ao
serviço (p<0,05) Houve diferença significativa entre os valores de glicemia de jejum do início para a
úlltima consulta nos pacientes que aderiram ao serviço. Conclui-se que o fato do paciente aderir ao
serviço não significa que o mesmo aderiu ao tratamento. O paciente necessita ser motivado para
melhor adesão ao tratamento. É necessário conhecer o grupo de pacientes e trabalhar os modelos de
crenças em saúde associados à educação em saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=82

Nº de Classificação: 6279
RODRIGUES, Fabiana Perez. Epidemiologia da infecção pelo vírus da hepatite B em usuários
de drogas ilícitas em Campo Grande, MS. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de
Enfermagem, 2006. 64 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TELES, Sheila Araújo
RESUMO: Com o objetivo de investigar o perfil soro epidemiológico da infecção pelo vírus da hepatite
B em usuários de drogas ilícitas (UD) de Campo Grande, MS, 268 UD foram entrevistados sobre
dados sócio-demográficos e fatores de risco para a infecção pelo HBV. A seguir, foram coletadas
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amostras sanguíneas para a detecção dos marcadores sorológicos do HBV (HBsAg , anti-HBs e antiHBc) pelo ensaio imunoenzimático (ELISA). A média de idade da população foi de 27,8 anos, houve
predomínio de indivíduos do sexo masculino (88%), solteiros (60,5%), brancos (75%), natural do MS
(66,8%), de baixa renda (66,3%) e escolaridade (60%). Do total de indivíduos investigados, 10,1% (IC
95%: 6,9 - 14,5) eram positivos para os marcadores da infecção pelo HBV, variando de 9,4% em UD
não injetáveis a 14,7% em UD injetáveis. Um indivíduo apresentou positividade para o HBsAg, dois
para o anti-HBc isoladamente e 24 para o anti- HBc e anti-HBs. Somente vinte e seis indivíduos foram
positivos apenas para o anti-HBs, indicando vacinação prévia contra hepatite B. Ainda, ter idade igual
ou superior a 30 anos e usar de forma irregular preservativos durante relações sexuais foram fatores
independentemente associados a infecção pelo HBV (p<0,05). Os resultados desse estudo
evidenciam a necessidade de programas de saúde pública para a população de usuários de drogas,
com ênfase na prevenção da transmissão sexual, bem como vacinação contra hepatite B.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=293

Nº de Classificação: 6280
GUADAGNIN, Simone Vieira Toledo. Avaliação arquitetônica dos centros de material e
esterilização de hospitais do interior do Estado de Goiás. Goiânia. Universidade Federal de
Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2006. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TIPPLE, Anaclara Ferreira Veiga
SOUZA, Adenícia Custódia Silva e
RESUMO: O Centro de Material e Esterilização é um conjunto de elementos destinados à recepção e
ao expurgo; preparo e esterilização; guarda e distribuição do material para as unidades do
estabelecimento de saúde. A planta física deve permitir um fluxo contínuo sem retrocesso e sem
cruzamento; do material limpo com o contaminado (BRASIL; 1995). Este estudo teve como objetivos
caracterizar os padrões arquitetônicos dos Centros de Material e Esterilização dos hospitais de
cidades do interior do Estado de Goiás quanto à conformidade com a legislação vigente; e analisar
possíveis implicações na assistência. Estudo descritivo; realizado em todas as cidades do interior do
Estado de Goiás; com população igual ou superior a 20.000 habitantes. A população é constituída por
hospitais cadastrados no DATASUS; totalizando 46 municípios. Fez parte do estudo um hospital de
cada cidade; sendo incluído aquele que apresentava maior número de leitos. Os dados foram obtidos
por meio de observação direta; utilizando um check list construído com base na RDC nº 50 (BRASIL;
2002); contendo questões sobre os padrões arquitetônicos gerais e específicos dos CME. O banco de
dados foi estruturado e processado no programa Epi-info; versão 2004 (CDC; 2004). Para análise; os
resultados foram agrupados em: padrões arquitetônicos gerais e específicos; aspectos arquitetônicos
e risco; buscando entender esta interface. Fizeram parte do estudo 44 hospitais; em nove (20;4%) a
estrutura organizacional dos CME é descentralizada; 25 (56;8%) semicentralizada e 10 (22;8%)
centralizada. A maioria dos hospitais 39 (88;7%) não atende a RDC nº 50; referente ao total da área
construída do CME. Apenas cinco (11;3%) estão dentro dos padrões mínimos de construção. Em 34
(77;2%) hospitais; os CME não possuíam áreas preconizadas para obedecer ao fluxo correto do
reprocessamento dos artigos; gerando diferentes associações de áreas; como: em 17 (39;5% 17/43)
CME que associam o expurgo (área suja) a diferentes setores da área limpa e apenas 10 (22;8%)
possuem fluxo correto. Na maioria dos CME 34 (77;3%) as portas são de madeiras o que dificulta a
limpeza e 14 (31;8%) não possuem janelas; impedindo a ventilação e apenas seis (13;6%) possuem
ar condicionado; sendo todos ? tipo janela?; que têm a finalidade apenas de climatizar. Em 18
(40;9%) CME as paredes apresentavam mal estado de conservação; e em seis (13;6%) unidades os
pisos apresentavam trincas e rachaduras. Vinte e três (52;2%) não possuíam pias para a higienização
de mãos em nenhuma área do CME e também não foram encontradas nos vestiários 17 (44;7%
17/38). Na maioria dos hospitais; os padrões arquitetônicos para o CME não são contemplados; o
que pode se constituir em fator de risco para o reprocessamento de artigos; bem como para a saúde
dos trabalhadores.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp071663.pdf

Nº de Classificação: 6281
BARBOSA, Edna Magalhães de Alencar. Boletim informativo em UTI: percepção de familiares e
profissionais de saúde. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2006.
129 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRASIL, Virginia Visconde
RESUMO: No cotidiano da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) a família mostra-se ansiosa; tem medo
da perda; do desconhecido e se vê desamparada. Essa situação é mais crítica quando se depara
com uma unidade de acesso limitado por horários rígidos; curto tempo de visita e restrito número de
visitas; por paciente. Dentre as normas e rotinas da maioria das Unidades de Terapia Intensiva (UTI);
encontra-se aquela relativa às informações clínicas sobre os pacientes internados; que geralmente
são fornecidas por meio de um Boletim Informativo (BI); contendo termos como: grave; estável;
regular; que não esclarecem satisfatoriamente o estado do familiar internado. É muito comum que a
família tenha acesso ao Informativo e busque informações adicionais por meio de telefonemas ou
pessoalmente na UTI. Trata-se de estudo descritivo; exploratório com objetivo de identificar
semelhanças e diferenças entre os Boletins Informativos das UTI e entre as rotinas de transmissão de
informações aos familiares de pacientes internados em UTI; descrever a percepção de profissionais
enfermeiros; médicos e familiares sobre o Boletim Informativo; como instrumento de comunicação do
estado clínico do paciente internado em UTI; identificar os aspectos da comunicação envolvidos na
compreensão dos Boletins Informativos das UTI pelos familiares e profissionais de saúde; identificar
sugestões dos profissionais enfermeiros; médicos e familiares; que possibilitem a elaboração de um
informativo adequado às necessidades de informação dos familiares. O estudo foi realizado em
quatro UTI de hospitais públicos de ensino e grande porte; da cidade de Goiânia-GO. Os
participantes do estudo foram: 18 familiares de pacientes internados nas UTI e 23 enfermeiros e
médicos que atuam nestes serviços. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e analisados considerando as orientações de Bardin (2004); para análise do conteúdo
das respostas. A comparação entre as rotinas de informação de cada UTI e os diversos boletins
indicou que eles são semelhantes tanto na forma quanto no conteúdo; incluindo itens referentes ao
estado geral; nível de consciência; respiração; pressão arterial; febre e diurese dos pacientes
internados. Da análise dos resultados emergiram quatro categorias nomeadas ?Boletim Informativo:
linguagem técnica; simplificada e não individualizada?; ?Boletim Informativo: a falta de critérios para
elaboração?; ?Boletim Informativo: satisfatório na medida do possível?; ?Boletim Informativo: a
compreensão mediada pelo processo comunicativo?. A maioria dos informantes caracterizou o
Boletim Informativo como pouco compreensível e cuja linguagem técnica não esclarece a situação do
paciente; gerando confusão e dúvidas sobre a confiabilidade das informações. Consideraram-no
também subjetivo e controverso pela falta de critérios de consenso sobre os termos usados na sua
elaboração. O BI pode ainda ser gerador de angústia e desesperança por apresentar dados pouco
relevantes e por vezes desencontrados. Contudo; alguns informantes mencionaram que o BI é uma
forma eficaz de transmitir informações e capaz de atingir a percepção do familiar por ser simples e
porque existem aspectos éticos que limitam sua elaboração. Ressaltaram a importância de receber
as informações de maneira mais descritiva e interativa; com a inclusão de itens menos técnicos e um
glossário anexo; que permitam ao familiar acompanhar a evolução do seu parente; sendo transmitido
por profissional capacitado. Identificou-se similaridade nos discursos dos profissionais e familiares; e
uma prática profissional não condizente com o exposto. Isso nos leva a refletir que são fundamentais
as mudanças na forma e conteúdo dos BI; bem como a revisão de alguns modos cotidianos de
pensar e agir. Pressupõe ainda a compreensão de que a excelência da qualidade da assistência;
baseada na comunicação efetiva; envolve reorganização do processo de trabalho em dimensões
teóricas; práticas; políticas; organizacionais e interpessoais. Porém; este processo de mudança está
mais na dependência de mudanças pessoais do que externas; pois a qualidade da tarefa assistencial
envolve não apenas o agir técnico; mas; sobretudo a dimensão humana; que certamente decorre da
interação; do diálogo efetivo; do respeito à diversidade de percepções; enfim; da mudança de
comportamentos. Significa transformar em ações o discurso do "atender com qualidade".
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp070035.pdf

Nº de Classificação: 6282
BRITO, Maria Auxiliadora Gomes de Mello. Diagnósticos de enfermagem da NANDA identificados
em pessoas com lesão medular mediante abordagem baseada na teoria do déficit de
autocuidado. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2007. 229 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BACHION, Maria Márcia
RESUMO: A atuação do enfermeiro junto a pessoas com lesão medular é de grande abrangência; e
requer dos profissionais conhecimentos voltados às características dessa população. O
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conhecimento dos Diagnósticos de Enfermagem (DE) que ocorrem nesse grupo de pessoas poderá
auxiliar na implementação de sistemas de enfermagem mais eficazes. Frente ao exposto; emerge a
necessidade conhecer o perfil diagnóstico dessa população. Trata-se de um estudo descritivo de
abordagem quantitativa e teve como objetivos: 1-Analisar o perfil de diagnósticos de enfermagem da
North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) identificados junto a portadores de lesão
medular usando o Modelo de Orem. 2-Analisar a relação do número de diagnósticos de enfermagem
identificados; com as variáveis: idade; sexo; renda; estado civil e escolaridade da pessoa com lesão
medular; etiologia; nível e grau da lesão; tempo decorrido da lesão; existência de cuidador; sexo e
grau de parentesco do cuidador. 3 Analisar a relação dos diagnósticos de enfermagem identificados;
com essas variáveis. Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas; exame físico e consulta ao
prontuário. Na elaboração dos DE foi realizado o processo de raciocínio diagnóstico proposto por
Helland e a Taxonomia II da NANDA Participaram da amostra 30 pacientes com LM; independente do
gênero; atendidos no ambulatório de triagem de um centro de reabilitação do estado de Goiás; entre
Novembro de 2005 a Dezembro de 2006; que concordaram em participar da pesquisa assinando o
termo de consentimento livre e esclarecido; sendo 73;3 % do sexo masculino; média de idade de 32;6
anos (± 10;29). O tempo médio de lesão foi de 162 dias (±369;9). A lesão foi traumática em 28 dos
casos; 16 apresentaram lesões completas da medula espinhal. Destes; 16;7 % não eram
alfabetizados. A renda familiar variou de zero até 5 SM. Foram identificados 61 diferentes
diagnósticos de enfermagem; com um total de 734 ocorrências; sendo a média de 24;46 DE por
pessoa. O requisito de autocuidado universal mais afetado; foi o de prevenção de perigos para a vida
funcionamento e bem-estar humanos; com 20 DE e 318 ocorrências. O número de diagnósticos de
enfermagem identificados não apresentou associação com as variáveis idade; sexo; renda; estado
civil e escolaridade da pessoa com lesão medular; etiologia; nível e grau da lesão; tempo decorrido
da lesão; existência de cuidador; sexo e grau de parentesco do cuidador; para a amostra estudada.
As variáveis com maior número de associação com os DE foram: nível da lesão que apresentou
associação estatisticamente significativa com os DE deambulação prejudicada (p = 0;009); controle
ineficaz do regime terapêutico (p = 0;034); déficit no autocuidado para alimentação (p= 0;0006); déficit
no autocuidado para higiene oral (p = 0;004); mobilidade física prejudicada (p = 0;034); proteção
ineficaz (0;014) e risco de manutenção do lar prejudicada (0;015).; e a variável grau da lesão que
apresentou associação estatisticamente significativa com os DE deambulação prejudicada (p =
0;007); disfunção sexual (p= 0;005); incontinência intestinal (p = 0;033); incontinência urinária total (p
= 0;0006); infecção (p = 0;024); integridade tissular prejudicada (p=0;16); proteção ineficaz (p =
0;0004); risco de disfunção neurovascular periférica (p = 0;002) e risco de síndrome do desuso (p =
0;015). Esperamos que os resultados desta pesquisa possam contribuir para fundamentação da
prática profissional e para a melhor assistência de enfermagem aos portadores de lesão medular.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp070040.pdf

Nº de Classificação: 6283
SANTANA, Fabiana Ribeiro. Integralidade do cuidado: concepções e práticas de docentes de
graduação em enfermagem. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem,
2007. 162 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NAKATANI, Adélia Yaeko Kyosen
RESUMO: A integralidade tem norteado processos de mudanças; na formação do enfermeiro. Assim;
é importante conhecer as iniciativas em cursos de Graduação em Enfermagem; com foco nesse
princípio. Trata-se de um estudo descritivo-exploratório; com objetivos de analisar as concepções de
integralidade presentes; nos discursos dos docentes; e as estratégias utilizadas para a apreensão de
integralidade pelos alunos. Participaram docentes de três Instituições de Ensino Superior (IES)
existentes no Estado de Goiás; que haviam integralizado pelo menos um currículo; no ano de 2005. A
coleta de dados ocorreu nas respectivas instituições; entre abril e setembro de 2006; após
agendamento prévio. Compuseram o estudo onze docentes do gênero feminino; com idade entre 40
e 55 anos; com experiência em docência; variando de 15 a 32 anos e a maioria portadora de PósGraduação Stricto Sensu. As entrevistas e os planos de ensino dos docentes representantes das
áreas das Ciências da Enfermagem (Fundamentos de Enfermagem; Assistência de Enfermagem;
Administração de Enfermagem e Ensino de Enfermagem) foram analisados segundo Bardin (2003).
Por meio da análise; emergiram três concepções de integralidade: Integralidade do Cuidado: do
singular ao global; Integralidade do Cuidado: os caminhos para o SUS e Integralidade do Cuidado:
estratégias para a ensinagem. Os sentidos da integralidade do cuidado mostraram-se inovadores; à
medida que valorizam o singular; o global e os caminhos para o SUS. Manifestam os sentidos;
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prestando o cuidado ao ser humano na sua realidade social; com as suas especificidades e
subjetividades; considerando as redes de cuidado e sociais em que estão inseridos. Como
estratégias para a ensinagem; buscam desenvolver o aprender a aprender e fazer e aprender a ser e
viver junto; possibilitando meios para que os educandos apreendam todos os sentidos manifestos
pelos docentes. Esperamos que os resultados; desta pesquisa; possam contribuir para a reflexão dos
docentes das IES sobre o sentido da integralidade do cuidado; na área de ensino; assim como;
reorientar o processo de formação; potencializando os recursos humanos e estratégias já utilizadas;
rumo à construção contínua de integralidade do cuidado, na área de saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp070556.pdf

Nº de Classificação: 6284
GUIMARÃES, Cláudia de Paula. Laqueadura tubária: uma opção nem sempre consciente. Goiânia.
Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2007. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARBOSA, Maria Alves
RESUMO: Esterilização cirúrgica; também chamada de laqueadura tubária; embora seja um método
contraceptivo seguro e eficaz tem a finalidade de evitar; em caráter definitivo; a gestação. O estudo
teve como objetivo geral analisar a experiência de mulheres submetidas à esterilização cirúrgica; que
solicitam a reversão do procedimento. Pesquisa de natureza descritiva-exploratória com abordagem
qualitativa; realizada no município de Goiânia-GO. A população do estudo constituiu-se de 25
mulheres esterilizadas; que procuraram o Laboratório de Reprodução Humana do Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Goiás para realizar a reversão da laqueadura tubária. Os
resultados das entrevistas possibilitaram descrever o perfil das mulheres esterilizadas e identificar os
fatores determinantes que levaram mulheres a se submeterem à esterilização cirúrgica e
posteriormente solicitarem a reversão do procedimento. Os fatores determinantes pela escolha da
esterilização cirúrgica identificados foram os problemas conjugais; a falta e conhecimento acerca dos
métodos contraceptivos; o tamanho da prole e a oferta e facilidade da laqueadura tubária. O fator
determinante para a reversão da esterilização foi a nova situação conjugal das mulheres
entrevistadas que se revelou como sentimento de arrependimento; como forma de querer voltar atrás;
de querer outro filho; especialmente após constituírem outra união. Recomenda-se a realização de
estudos semelhantes; em outros contextos; que possam ampliar o debate e contribuir para a
implementação de políticas públicas de saúde na promoção do planejamento familiar; para melhorar
o processo de orientação e aconselhamento; referente à opção por métodos contraceptivos
reversíveis e eficazes.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp070262.pdf

Nº de Classificação: 6285
GUEDES, Helisamara Mota. Diagnósticos de enfermagem identificados na admissão hospitalar
em idosos, para tratamento de doenças crônicas não-transmissíveis. Goiânia. Universidade
Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2007. 245 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NAKATANI, Adélia Yaeko Kyosen
RESUMO: Diante da necessidade de se repensar a atuação do enfermeiro na saúde do idoso; surge
a necessidade de se conhecer as respostas humanas de idosos; no momento da admissão
hospitalar. O conhecimento dos diagnósticos de enfermagem permitirá planejar a assistência a esses
idosos; além de preparar a equipe de enfermagem para atender a essas respostas. Objetivos:
analisar as características da população de idosos quanto a: idade; ocupação; escolaridade; estado
civil; religião; renda mensal; número de filhos; procedência; número de doenças crônicas; forma de
entrada no hospital e internações anteriores; de acordo com o sexo; identificar os Diagnósticos de
Enfermagem de acordo com a Taxonomia II da NANDA (2006) em idosos internados para tratamento
clínico; descrever os fatores relacionados; de risco e características definidoras dos diagnósticos de
enfermagem identificados nessa população. Metodologia: trata-se de um estudo descritivo; de
abordagem quantitativa; em 28 idosos admitidos nas primeiras 24 horas; na clínica médica; em um
Hospital Escola da Região Centro-Oeste. A coleta de dados ocorreu entre abril a outubro de 2007;
mediante a utilização de um instrumento estruturado para avaliação do idoso. Para a identificação
dos diagnósticos de enfermagem foi utilizado o processo de raciocínio clínico de acordo com Risner
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(1995). Resultados: os idosos admitidos na clínica médica apresentaram como características serem
predominantemente homens; na faixa etária de 60 a 69 anos; católicos; com baixa escolaridade;
renda mensal de um a três salários mínimos; portadores de duas ou mais doenças; internações
anteriores e foram admitidos vindo do Pronto Socorro. Foram identificados 58 diferentes diagnósticos
de enfermagem; com variação de OITO a 18 diagnósticos por idosos; com média de 12;36; desvio
padrão de 2;94 e mediana de 12. Os domínios Atividade/Repouso; Eliminação e Troca e
Percepção/Cognição apresentaram maior prevalência de diagnóstico de enfermagem. Os domínios
Princípios da Vida e Crescimento/Desenvolvimento não apresentaram diagnóstico de enfermagem. O
domínio Segurança/Proteção e Enfrentamento/Tolerância ao Estresse apresentaram uma baixa
prevalência se comparado aos outros domínios. Os diagnósticos que obtiveram freqüência maior ou
igual a 50% foram: dentição prejudicada (100%); risco de infecção (100;0%); conhecimento deficiente
(82;1%); disposição para autoconceito melhorado (82;1%); disposição para processos familiares
melhorados (72;5%); disposição para enfrentamento individual aumentado (60;6%) e risco de quedas
(57;1%). Os diagnósticos que tiveram uma freqüência igual a 3;5% foram: volume excessivo de
líquidos; nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais; constipação; risco de
constipação; déficit no autocuidado para alimentação; perambulação; disposição para conhecimento
aumentado sobre a doença; memória prejudicada; comunicação verbal prejudicada; risco de
sentimento de impotência; baixa auto-estima situacional; distúrbio da imagem corporal; hipertemia e
isolamento social. Os fatores relacionados mais prevalentes para esse panorama de diagnóstico de
enfermagem foram fraqueza/cansaço; alterações metabólicas; doença crônica; fadiga; cognição
prejudicada; desequilíbrio entre a oferta e demanda de oxigênio. Os fatores de risco foram: o uso de
medicamentos; energia diminuída/fadiga; presença de problemas circulatório/respiratório. Conclusão:
O presente estudo proporcionou conhecer quais as necessidades de cuidados dos idosos admitidos e
fornecer subsídios para que a equipe de enfermagem do referido hospital possa fundamentar a
assistência planejando um cuidado holístico e resolutivo; além de possibilitar a adequação dos
recursos humanos e materiais para atender essa demanda.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp070642.pdf

Nº de Classificação: 6286
QUEGE, Geovana Eloisa. Estudo comparativo do uso de um produto à base de ácidos graxos
essenciais (AGE) e de uma biomembrana de látex no tratamento de feridas crônicas
infectadas. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2008. 235 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BACHION, Maria Márcia
LINO JUNIOR, Ruy de Souza
RESUMO: Em pessoas curadas de hanseníase; as úlceras em membros inferiores representam um
desafio aos profissionais; por serem crônicas; geralmente infectadas e recorrentes. Esta pesquisa
teve como objetivo geral comparar o uso de biomembrana de látex (Biocure®; Pele Nova
Biotecnologia®) e de um produto a base de AGE (Dersani®; SANIPLAN®) no tratamento de feridas
crônicas infectadas; em pessoas curadas da hanseníase. Tratou-se de uma pesquisa clínica de
intervenção; realizada no Hospital de Dermatologia Sanitária; de Goiânia (GO); no período de
fevereiro a outubro de 2007. Preencheram os critérios de inclusão e aceitaram participar 8 pessoas;
com 19 feridas infectadas. As lesões foram alocadas aleatoriamente em grupo A (tratado com
Dersani®) e grupo B (tratado com Biocure®). Os curativos foram realizados diariamente. Mediante
acompanhamento durante 28 dias; as feridas foram avaliadas; semanalmente; quanto à presença de
microrganismos e resistência aos antibióticos. Destas; 9 feridas foram acompanhadas por um período
estendido de 42 dias; para avaliação da evolução de: área; macroscopia; satisfação; dor e custo do
tratamento. As lesões foram tratadas diariamente; sendo avaliadas clinicamente a cada manuseio. A
mensuração e o registro fotográfico das mesmas foi realizada; semanalmente e os pacientes foram
questionados; diariamente; quanto à presença de dor e satisfação em relação ao tratamento. Os
custos foram calculados levando em conta os materiais gastos; o reprocessamento dos mesmos e os
recursos humanos envolvidos no tratamento da lesão. Foram identificados na cultura: Staphylococcus
aureus (50%); Pseudomonas aeruginosa (35;7%); Proteus vulgaris (8;2%); Enterobacter aerogenes
(3;3%) e Escherichia coli (2;7%). Quanto à resistência aos antibióticos observou-se que
Staphylococcus aureus foram mais resistentes à eritromicina (87;9%); Pseudomonas aeruginosa à
sulfametoxazol/trimetropina (81;5%); Proteus vulgaris à sulfametoxazol/trimetropina (80%);
Enterobacter aerogenes à ceftazidima (60%) e Escherichia coli sulfametoxazol/trimetropina (60%). Os
resultados obtidos in vivo sugerem que o Dersani® teve efeito antimicrobiano sobre Enterobacter
aerogenes e o Biocure® sobre Pseudomonas aeruginosa. Houve pequena redução da área das
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lesões no período de tratamenteo; a profundidade se manteve praticamente a mesma; sendo que a
evolução foi um pouco melhor no grupo tratado com a biomembrana. Obsevou-se que os fatores que
agradaram os sujeitos em relação ao tratamento superaram os que desagradaram; em ambos os
grupos; porém houve maior satisfação no grupo tratado com o AGE. No grupo tratado com a
biomembrana; os fatores que mais causaram desagrado estavam relacionados ao odor
(&#956;=15;3); enquanto no AGE ao prurido (&#956;=3;61). Em ambos os grupos foi relatado a
presença mais de dor fora do manuseio da ferida; sendo mais intensa e freqüente nas lesões tratadas
com o AGE. O custo do tratamento; em 42 dias de intervenção; foi semelhante para os dois grupos.
Não foram observados efeitos adversos em qualquer ferida durante o estudo. Cinco pacientes
abandonaram o tratamento. Houve resultados positivos em ambos os grupos; sob diferentes
aspectos. Foi observada melhora clínica das lesões; contudo; nenhuma ferida acompanhada
cicatrizou. Para feridas desta natureza; sugerem-se estudos com maior tempo de tratamento; além de
avaliação de outros fatores sistêmicos.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp070654.pdf

Nº de Classificação: 6287
BARBOSA, Jackeline Maciel. Interfaces do reprocessamento de endoscópios pelo uso de
glutaraldeído em serviços de endoscopia de Goiânia (As). Goiânia. Universidade Federal de
Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2008. 172 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Adenícia Custódia Silva e
PIMENTA, Fabiana Cristina
RESUMO: Pesquisa descritiva realizada em vinte Serviços de Endoscopia Digestiva do Município de
Goiânia. Objetivou caracterizar o reprocessamento dos endoscópios pelo uso do glutaraldeído em
serviços de endoscopia. A amostra constituiu-se de endoscópios utilizados para Endoscopia
Digestiva Alta, e de profissionais que realizavam os reprocessamentos. Foram observados os
aspectos ético-legais de pesquisa, em seres humanos. Os dados foram obtidos mediante observação
direta da estrutura física do local utilizado para o reprocessamento dos endoscópios, e dos sujeitos
que realizaram este reprocessamento, e registrados em um check-list. Em cada serviço foram obtidas
amostras de três endoscópios, sendo elegíveis o primeiro, o segundo e o último endoscópio
utilizados, no período. As amostras foram coletadas na ponta, canal de biópsia e canal de aspiração,
de cada endoscópio, logo após o uso, e ao término do reprocessamento. As amostras foram
processadas no Laboratório de Bacteriologia Médica do Instituto de Patologia Tropical e Saúde
Pública da Universidade Federal de Goiás. Os microrganismos foram identificados quanto à forma,
pela técnica de coloração de Gram. Para as bactérias isoladas foi realizado o perfil de suscetibilidade.
Foram realizadas 20 observações referentes à estrutura física, uma em cada serviço. Foram
observados 60 reprocessamentos de endoscópios, sendo três em cada serviço. Os resultados
mostraram que o reprocessamento é realizado na mesma sala de exames, sem atendimento de um
fluxo adequado. Houve falhas em todas as etapas do reprocessamento. Foram constatadas
deficiências, durante a etapa de limpeza, por uso inadequado do detergente enzimático e escovação
apenas do canal de biópsia. A desinfecção foi executada em todos os reprocessamentos, contudo
verificada concentração inferior a 2% do germicida, não houve aspiração do produto nos canais
internos, e imersão total do endoscópio, e o tempo de exposição ao glutaraldeído inferior ao
recomendado. O enxágüe, na maioria das situações, ocorreu com o uso de água sem filtrar.
Secagem dos canais internos é inadequada pela falta de uso de ar comprimido. Condições
adequadas para o armazenamento do endoscópio foram confirmadas. A carga microbiana dos
endoscópios contaminados foi baixa, entre 101 e 104 ufc/mL. A realização da pré-lavagem, o uso do
detergente enzimático, a limpeza dos canais internos do endoscópio, e o preenchimento destes
canais com o glutaraldeído foram variáveis significativas, < 0,005 para a eficácia do reprocessamento
dos endoscópios. Estas etapas foram determinantes para a redução da carga microbiana. A
desinfecção química pelo glutaraldeído foi eficaz no reprocessamento dos endoscópios em oito
serviços evidenciada pela eliminação da carga microbiana inicial, embora houvesse falhas no
reprocessamento. Para os endoscópios reprocessados isolamos: S. aureus, Staphylococcus
coagulase negativa, Enterobacter agglomerans, Enterobacter sp., E. coli. Estes microrganismos
foram suscetíveis aos antimicrobianos testados, com exceção das bactérias Gram-negativas
resistentes à azitromicina. O estudo mostra que apesar da baixa carga microbiana dos endoscópios
imediatamente após o uso, a desinfecção não foi alcançada, em todos os serviços, por falhas no
reprocessamento, especialmente na etapa de limpeza. Consideramos que, a adesão aos protocolos
de reprocessamento dos endoscópios eliminaria as principais falhas identificadas.
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Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1629

Nº de Classificação: 6288
SANTOS, Walquiria Lene dos. Diagnósticos de enfermagem identificados na alta hospitalar de
idosos. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2008. 296 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NAKATANI, Adélia Yaeko Kysen
RESUMO: O planejamento da alta deve iniciar na entrada do paciente no ambiente hospitalar. Este
estudo tem como objetivos: analisar e identificar o perfil de diagnósticos de enfermagem da NANDA
(2006); analisar as seguintes características dos participantes: sexo; idade; escolaridade; renda e
religião; descrever os fatores relacionados; os fatores de risco e as características definidoras; para
os diagnósticos identificados na alta hospitalar; de idosos hospitalizados; atendidos em um hospital
escola da Região Centro-Oeste. Utilizou-se um formulário estruturado para a coleta de dados e o
processo de raciocínio clínico (análise e síntese dos dados) de acordo com Risner (1995) para
identificar os diagnósticos de enfermagem. A maioria dos idosos pertencia ao sexo masculino (72%);
faixa etária de 60 a 69 anos (52%); casados (64%); professava o catolicismo (80%); possuíam
escolaridade; menor que quatro anos (88%) e renda mensal de até um salário mínimo (52%); maior
que um salário mínimo (40%) e sem rendimentos (8%). Os domínios com maior freqüência foram:
promoção de saúde (100%); segurança e proteção (100%); percepção e cognição (96%);
autopercepção (88%); relacionamento de papéis (88%); enfrentamento/tolerância ao estresse (88%)
e atividade e repouso (84%). Os domínios de sexualidade (24%) e princípios de vida (4%)
apresentaram menor freqüência. Os diagnósticos que obtiveram freqüência maior que (50%) foram:
dentição prejudicada (96%); disposição para autoconceito melhorado (80%); disposição para
enfrentamento aumentado (80%) disposição para processos familiares melhorados (76%); risco de
infecção (68%); disposição para o controle aumentado do regime terapêutico (64%); percepção
sensorial (visual; olfativa; auditiva e tátil) perturbada (60%); conhecimento deficiente sobre a doença
(60%) e disposição para nutrição melhorada (52%). As características definidoras com maior
freqüência foram: recursos da assistência à saúde são insuficientes para incidências ou prevalências
das doenças (100%); verbalização do problema (100%); demonstração das doenças (100%);
locomoção ao acaso (100%); experiência relatada de esquecimento (100%); incapacidade de
recordar informações factuais (100%); falta de energia (100%); incapacidade de manter o nível
habitual de atividade física (100%); capacidade prejudicada para obter ou repor artigos de vestuário
(100%); escolhas apropriadas de atividades diárias para atingir os objetivos de um programa de
tratamento ou prevenção (90;9%); cansaço (85;7); aceitação de qualidades e limitações (85%);
distorções visuais (83;3%). Os fatores relacionados encontrados com maior freqüência foram:
percepção sensorial alterada (100%); falta de interesse em aprender (100%); falta de exposição
(100%); falta de familiaridade com o recurso de informação (100%); fraqueza e cansaço (100%);
agentes lesivos (físicos) (100%); estado emocional especialmente frustração (100%); estado de
doença e condição física debilitada (85;7%) e destruição das camadas da pele (80%). Os fatores de
risco encontrados foram: efeitos de medicação (diuréticos) (100%); anormalidades do esfíncter anal
(100%); procedimentos invasivos (100%); idade acima de 65 anos (100%); problemas circulatórios e
respiratórios (83;3%); energia diminuída e fadiga (80%) e históricos de quedas (66;6%). O
conhecimento dos diagnósticos de enfermagem; por meio da sistematização da assistência realizada
durante a alta hospitalar; deve envolver toda a família e cuidadores; garantindo; assim; a continuidade
do cuidado humanizado; no retorno do idoso ao domicilio.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp121407.pdf

Nº de Classificação: 6289
MARTINS, Marlene Andrade. Avaliação de feridas crônicas em pacientes atendidos em unidades
básicas de saúde de Goiânia. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem,
2008. 143 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TIPPLE, Anaclara Ferreira Veiga
REIS, Cleomenes
RESUMO: A avaliação de pacientes com feridas crônicas representa um desafio para os
profissionais, e dúvidas, ainda persistem em torno da caracterização do status de infecção, nessas
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lesões. As Unidades Básicas de Saúde constituem-se locais de referência para a população
portadora de feridas crônicas, onde deveriam ter atendimento integral e resolutividade. Objetivos
deste estudo: caracterizar os pacientes com feridas crônicas, atendidos como demanda espontânea,
na sala de curativos; caracterizar as feridas crônicas dos pacientes atendidos em relação à presença
de sinais clássicos e critérios adicionais de infecção; isolar e identificar bactérias aeróbias e fungos
das amostras de feridas crônicas, com indícios clínicos de infecção; verificar a susceptibilidade das
cepas isoladas, frente aos antimicrobianos freqüentemente utilizados na prática e novos antibióticos,
e analisar a relação de fatores locais, com o status de infecção. Trata-se de estudo transversal,
realizado em Salas de Curativos Ambulatoriais de Unidades Básicas de Saúde (UBS), com
atendimento de urgência do Município de Goiânia. Os dados foram coletados no período de junho a
julho de 2007 e obtidos por meio de entrevista com roteiro estruturado, contendo questões de
caracterização dos pacientes e de um check-list, para a avaliação das feridas crônicas, por meio dos
sinais e sintomas clínicos indicativos de infecção, e análise de amostras de feridas utilizando o swab,
mediante técnica de Levine. Após aprovação pelo Comitê de Ética e Consentimento, foram avaliados
46 pacientes, e analisadas amostras de 60 feridas. Os programas computacionais utilizados para
organizar e analisar estatisticamente os dados foram: o Excel e o SPSS (versão 15.0),
respectivamente. A média de idade foi de 55 anos, 37 (80,4%) eram do sexo masculino, 20 (43.5%)
pertenciam à classe social E, 23 (50%) eram aposentados e possuíam itens de saneamento básico,
28 (61%) apresentaram úlceras venosas, localizadas nos membros inferiores, 31 (67,4%) realizavam
o curativo nas UBS ou em domicílios. Das 60 lesões, 45 (75%) estavam infectadas e 15 (25%) não
infectadas. Mediante análise bivariada, verificaram-se associação com o status de infecção as
seguintes características: profundidade da extensão do dano tissular, quantidade de tecido necrótico
e exsudato. Dentre os sinais e sintomas, os clássicos ocorreram numa freqüência superior a 65%,
tanto no grupo de infectadas quanto não infectadas, e nos adicionais verificou-se variação na
ocorrência, em ambos os grupos de feridas. Houve predominância do Staphylococcus aureus em
65% dos casos e a maioria sensível aos antibióticos testados. Entre as bactérias Gram-negativas, as
mais freqüentes foram: Pseudomonas aeruginosa (23,3%), resistentes à amoxicilina+ácido
clavulânico, cefalexina e cefotaxima; Proteus mirabilis (16,6%) e Proteus vulgaris (15,0%) sensíveis a
gentamicina, aztreonam, ciprofloxacino e amicacina. Estes resultados indicam a necessidade de se
estruturar uma rede integrada, para o atendimento dos pacientes com feridas crônicas. Também
evidenciam critérios adicionais que podem ser empregados na elaboração do protocolo de
atendimento, buscando a melhoria da qualidade da assistência prestada nas unidades básicas de
saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1773

Nº de Classificação: 6290
GARCIA ZAPATA, Mary Rocha Carneiro. Precauções padrão: conhecimento e prática de
acadêmicos de enfermagem e medicina para prevenção e controle de infecção em um hospital
escola. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2008. 163 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Adenícia Custódia Silva e
RESUMO: A adesão às Precauções Padrão (PP) é fundamental para a prevenção e controle de
infecções associadas a assistência à saúde. O objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento e
adesão quanto à higienização das mãos (HM), ao uso de luvas estéreis (LE) e não estéreis (LNE), ao
manuseio e descarte (MD) de perfurocortantes (PC) e a ocorrência e conduta (OC) frente aos
acidentes com PC pelos acadêmicos de enfermagem (AcEnf) e medicina (AcMed) do último ano da
graduação. Trata-se de um estudo observacional descritivo. Os dados foram coletados em dois
momentos: por meio de questionário e check list para avaliação do conhecimento e observação da
prática, respectivamente. Ambos os instrumentos foram previamente testados e os aspectos éticolegais considerados. O conhecimento sobre PP e a OC frente aos acidentes com PC foram avaliados
em 48 (100,0%) AcEnf e 93 (83,0%) AcMed. Durante as atividades do estágio no hospital escola
foram observados na prática, 26 (70,3%) AcEnf e 78 (83,9%) AcMed da população estimada. Estes
resultados foram comparados inter e intra grupos de acadêmicos, o último de forma pareada. O
conhecimento das situações que indicam HM (antes e após o cuidado com o paciente) foi
evidenciado em 100,0% dos AcEnf e 91,0% dos AcMed. A adesão à HM foi observada em 26,9% dos
AcEnf e 2,6% dos AcMed. Houve diferença estatística entre o conhecimento e a prática de HM intra
grupos de acadêmicos (?2; p?0,001). Quanto ao conhecimento e a adesão ao uso de luvas, pelos
acadêmicos observados na prática, verificamos: I) LE - 40,0% dos AcEnf demonstraram
conhecimento e 91,7% tiveram prática adequada (?2; p=0,009). No entanto, 45,5% dos AcMed
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revelaram conhecimento e 50,0% prática adequada, (Exato de Fisher; p=1,000); II) LNE - 64,0% dos
AcEnf evidenciaram conhecimento e 78,6% deles tiveram prática adequada; enquanto que o
conhecimento e prática dos AcMed foram respectivamente, 39,7% e 19,4%. Quanto ao conhecimento
e a prática no MD de PC, os AcEnf apresentaram 56,0% de conhecimento e 66,7% de prática
enquanto que os AcMed apresentaram 42,3% e 33,3%, respectivamente. Acidentes envolvendo PC
foram referidos por 28 AcMed (30,1%), sendo que 73,5% deles ocorreram durante o procedimento.
Estes acidentes foram relatados por 17,0% dos AcEnf, sem que houvesse predomínio da
circunstância de como ocorreram. Apesar de todos os AcMed e 97,6% AcEnf saberem da existência
de protocolo para atendimento ao acidentado com material biológico, apenas 6,5% AcMed e 18,8%
AcEnf conhecem integralmente o fluxo de atendimento no hospital escola. Concluímos que o bom
conhecimento sobre HM pelos dois grupos de acadêmicos mostrou dicotomia entre a teoria e a
prática de HM. À exceção da significativa adesão ao uso de luvas pelos AcEnf, em especial às LE, as
demais medidas de PP avaliadas tanto na teoria quanto na prática e a OC frente aos acidentes com
PC mostraram insuficiência no processo ensino-aprendizagem dos acadêmicos, especialmente os
AcMed.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

Nº de Classificação: 6291
LONGO, Cristiane da Silva Mendonça. Parto humanizado e a participação do pai (O). Goiânia.
Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2008. 125 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ANDRAUS, Lourdes Maria Silva
RESUMO: A humanização da assistência ao parto e nascimento contempla ações nas quais a mulher
exerce seu direito de escolha do acompanhante, que será mais atuante em seu parto, com suporte e
apoio físico-emocional, remontando às raízes quando a mulher paria em seu ambiente familiar. A
importância do acompanhante/pai no parto é reconhecida, mas sua aceitação como parte da rotina
ainda vem sendo discutida. Este estudo teve como objetivos: identificar o perfil de pais que
participaram do nascimento do filho, descrever como o pai vivenciou o processo de nascimento de
seu filho e descrever os sentimentos da puérpera com relação à presença do pai. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa, exploratória, que utilizou entrevista semiestruturada para a coleta de dados. A
população deste estudo compreendeu puérperas e seus respectivos acompanhantes/pai, totalizando
10 casais. A análise dos dados coletados possibilitou a identificação de quatro categorias temáticas: a
caracterização dos participantes; a vivência do acompanhante no processo do nascimento; a
percepções da puérpera; e os profissionais como indicador de qualidade na parturição. Ao identificar
o perfil dos pais que compartilharam juntos o nascimento de seu filho, conhecemos suas
características sociais e suas expectativas acerca do momento do parto. Ao descrever como o pai
vivenciou o processo do nascimento de seu filho, constatou-se que o papel tradicional do pai está em
transformação. Os pais desejaram estar presente, apoiaram verbalmente, proporcionaram contato
físico e contínuo, emocionaram-se. Cada puérpera descreveu seus sentimentos com relação à
participação do pai com sua particularidade, mas apontaram em direção ao reconhecimento do
benefício do suporte e apoio do pai, contribuindo com elementos para concretizar a paternidade e
fortalecer vínculos afetivos. Os casais avaliaram a experiência positivamente e o papel de
acompanhante foi efetivo, atendendo à expectativa tanto das puérperas como dos pais. A
humanização do parto encerra várias possibilidades de parir e propõe uma assistência centrada na
pessoa e na família, qualificada e flexível, utilizando a tecnologia apropriada. Dentre elas uma boa
relação interpessoal profissional-usuário foi destacada como indicador de qualidade da assistência na
avaliação dos usuários. Durante o parto, a equipe de saúde inteirar-se do perfil e das percepções do
pai e da puérpera é fundamental para a humanização da assistência e para que a experiência de ser
e ter um acompanhante durante a parturição no contexto institucional seja exercida como um direito.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp126515.pdf

Nº de Classificação: 6292
LIMA, Juliana de Oliveira Roque e. Referencial ético-humanista nos cursos de graduação em
enfermagem de Goiânia-GO (O). Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de
Enfermagem, 2009. 147 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARDOZO, Elizabeth Esperidião
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RESUMO: As Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Enfermagem
(DCN/ENF) afirmam que as Instituições de Ensino Superior (IES) deverão assegurar ao aluno uma
formação que valorize as dimensões éticas e humanistas, para que ele desenvolva atitudes e valores
orientados para a cidadania e solidariedade. Este estudo teve como objetivos: analisar o processo de
implementação do referencial ético-humanista inserido nas DCN/ENF nas IES de Enfermagem de
Goiânia; identificar e descrever a inserção do referencial ético-humanista na formação do enfermeiro
nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) de Graduação em Enfermagem de Goiânia; verificar,
junto aos docentes dos referidos cursos, como estes incorporam, nas suas práticas pedagógicas, o
processo de implementação das DCN/ENF em relação ao referencial ético-humanista; analisar as
dificuldades e facilidades encontradas na implementação das DCN/ENF, em relação ao referencial
ético-humanista. Este estudo descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa, foi desenvolvido em
cinco IES de Goiânia que possuem Curso de Graduação em Enfermagem. Os dados foram coletados
por meio da pesquisa documental dos PPC, entrevista individual com os coordenadores dos cursos e
com alguns docentes de cada instituição. Os dados que emergiram da análise dos PPC e das
entrevistas foram submetidos à análise, atendendo as orientações de Bogdan e Biklen (1994). A
leitura atenta dos PPC possibilitou identificar as seguintes categorias de codificação: ético,
humanista, solidariedade, relação interpessoal, valorização e integralidade. Essas foram agrupadas e
formaram duas categorias: “A formação do profissional ético-humanista” e “O enfoque da
integralidade no contexto dos Projetos Pedagógicos dos Cursos”, cuja análise permitiu identificar
aspectos relevantes sobre o referencial ético-humanista nos PPC das instituições estudadas, como: a
preocupação em formar seus alunos de acordo com essa abordagem e a importância dada pelas IES
em cuidar dos seus alunos de forma integral e formá-los para que eles também vejam seus clientes
integralmente. As coordenadoras nos relataram o processo de construção dos PPC e as facilidades e
dificuldades encontradas para construir e implementar o mesmo. Porém, o processo de construção
não aconteceu da mesma maneira em todas as IES. Diferentes práticas pedagógicas para a
implementação do referencial ético-humanista foram informadas pelas docentes, e as dificuldades e
facilidades foram relacionadas aos alunos, aos próprios professores e à instituição. Assim, o caminho
ainda é longo rumo às mudanças que se fazem necessárias, fundamentadas nas opiniões dos
envolvidos no processo. Sugerimos outros estudos nessa área, a fim de suscitar reflexões e
propostas para a efetivação do referencial ético-humanista na formação do enfermeiro.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1003

Nº de Classificação: 6293
TAVARES, Viviane Rodrigues. Avaliação da resposta a vacina brasileira contra hepatite B
(BUTANG®) em recém-nascidos em Goiânia, Goiás. Goiânia. Universidade Federal de Goiás.
Faculdade de Enfermagem, 2009. 69 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TELES, Sheila Araújo
RESUMO: A vacinação é a melhor forma de prevenção da hepatite B. Para avaliar a imunogenicidade
e reatogenicidade da vacina brasileira contra hepatite B (Butang®) em recém-nascidos (RN), foram
recrutados 294 nascidos na região leste de Goiânia, Goiás. Todos receberam a primeira dose da
vacina nas primeiras 12 horas de vida. A segunda e terceira doses foram aplicadas após 30 e 150
dias, respectivamente. Um total de 250 RN concluíram o estudo, sendo coletadas amostras
sanguíneas, aproximadamente, 45 dias após a última dose para detecção do marcador anti-HBs,
utilizando-se o ensaio imunoenzimático de micropartícula (MEIA). Todos os participantes foram
avaliados para reações locais e sistêmicas 48-72 horas após cada dose. As mães dos RN foram
testados para os marcadores anti-HBs e anti-HBc pelo ensaio imunoenzimático. Dos 250 RN, 97,6%
(IC 95%: 94,8-99,1) desenvolveram títulos protetores de anti-HBs, sendo que a maioria superiores a
100 mUI/mL (90,8%). A média geométrica dos títulos de anti-HBs foi igual a 572 mUI/mL (IC 95%:
471,1 - 694,6), não sendo observada diferença entre os RN do sexo feminino e masculino. Uma
proporção maior de baixo respondedores (10-99 mUI/mL) foi observada em crianças do sexo
masculino (58,8% vs 41,2%). Anticorpos anti-HBs e/ou anti-HBc maternos não interferiram na
resposta vacinal dos RN. Quanto à reatogenicidade da Butang®, foram observadas somente
induração (5,5%), rubor (2,4%), calor (1,3%) e febre (12,9%) em 829 doses aplicadas. Seis RN não
responderam à vacina Butang®. Destes, quatro eram do sexo masculino. Em todos foi administrada
uma dose de reforço. Somente uma criança não desenvolveu títulos protetores de anti-HBs após a
dose de reforço. A vacina Butang® demonstrou ser segura e imunogênica quando administrada em
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recém-nascidos nas primeiras 12 horas de vida. No entanto, mais estudos serão necessários para
avaliar a sua eficácia em longo prazo.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1004

Nº de Classificação: 6294
SANTOS, Walterlânia Silva. Sentidos da maternidade para mulheres-mães com HIV/Aids:
investindo na vida para continuar vivendo (Os). Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade
de Enfermagem, 2009. 146 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MEDEIROS, Marcelo
RESUMO: O HIV/Aids é notificado de forma expressiva entre as mulheres no Brasil, principalmente
na faixa etária em idade reprodutiva. Após a descoberta da gravidez com o diagnóstico do HIV/Aids, o
cotidiano da mulher inclui o atendimento aos horários de medicamentos, consultas, exames de
acompanhamento e auto-cuidados em geral. Ainda se adiciona a isso a provável identificação de
efeitos colaterais advindos do uso dos anti-retrovirais. Os anti-retrovirais (ARV) comprovadamente
diminuem o risco de transmissão vertical do vírus, apesar de serem pouco discutidas as repercussões
dos ARV na criança e na gravidez. Assim, o risco-benefício deve ser considerado para a escolha no
uso de medicamentos. A mulher soropositiva, com posse ou não destas informações, constrói sua
trajetória inspirada na realização de seu status de mãe. O objetivo desta investigação foi
compreender as relações do processo saúde-doença com os significados da gravidez atribuídos por
mulheres com HIV. Desse modo, realizamos estudo de abordagem qualitativa, seguindo os
pressupostos da Pesquisa Social Estratégica, numa instituição não-governamental que assiste
principalmente crianças, adolescentes e mulheres com HIV/Aids, no município de Goiânia.
Participaram deste estudo 10 mulheres com HIV/Aids que engravidaram após a descoberta da
soropositividade para HIV e que concordaram em participar de modo voluntário, conforme a
Resolução 196/96, com aprovação do CEP/HC sob o protocolo 187/2007. Essas mulheres
apresentavam idade entre 28 e 42 anos, desenvolviam atividades do lar, possuíam baixa
escolaridade. Cinco delas eram solteiras e, para seu sustento, as mulheres eram auxiliadas pela
família, governo e /ou ONG. Reconheceram estar contaminadas pelo HIV há mais de dois anos e,
pelo último parto, em média de 3,7 anos. Para coleta de dados, utilizamos entrevistas
semiestruturadas, observação participante e imagens fotográficas. Os dados foram analisados pelo
Método de Interpretação de Sentidos, segundo as categorias Acreditando na Vida e Ser Mãe com
HIV. De modo geral, os significados da gravidez para mulher com HIV/Aids transitam entre ser fonte
de preocupação, concretização de uma etapa desejada da vida e dar continuidade à sua família. Com
exceção de uma, as mulheres relataram que não planejaram a gravidez. Quatro delas revelaram que
a gravidez adveio de relações sexuais com parceiro eventual. Além dos significados descritos, foi
possível perceber que as mulheres, após a gravidez, foram capazes de persistir na adesão aos antiretrovirais, mesmo quando estes ocasionam mal-estar. A gravidez possibilitou ressignificar suas vidas
no sentido de promover mudanças de visão de mundo e de comportamento como “modelo de
educação” para suas crianças. Dessa maneira, constatamos que o significado da gravidez para a
mulher com HIV/Aids é circundado por sentimentos de autonomia e a criança é sinônimo de
esperança para a reconstrução de uma trajetória marcada pelo preconceito e pela discriminação.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=713

Nº de Classificação: 6295
ALMEIDA, André Nunes Gomes de. Risco biológico do circulante de sala operatória. Goiânia.
Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2009. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TIPPLE, Anaclara Ferreira Veiga
RESUMO: Os trabalhadores da enfermagem, durante suas atividades laborais no Centro Cirúrgico
(CC), estão expostos aos diferentes riscos ocupacionais, dentre eles o biológico. Os objetivos deste
estudo foram: caracterizar pontos vulneráveis para acidentes com material biológico para o circulante
de Sala Operatória (SO), no período trans-operatório e preparo da sala de operação; identificar a
adoção de medidas de Precaução Padrão; identificar a ocorrência de acidentes com material
biológico e estabelecer o perfil de acidentes com material biológico entre os circulantes de SO.
Estudo descritivo transversal realizado com trabalhadores da equipe de enfermagem que exercem a
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atividade de circulante de SO no CC de um hospital público de ensino do município de Goiânia - GO.
A coleta de dados foi realizada por meio de dois instrumentos: um check list e aplicação de um
questionário, ambos avaliados e testados. O preenchimento do check list constituiu-se o primeiro
momento da coleta de dados que foi realizado pela observação direta das atividades dos circulantes
nos cuidados no trans-operatório e desmontagem da sala operatória, incluindo a entrega do material
no expurgo do Centro de Material e Esterilização. Posteriormente, foi aplicado um questionário aos
mesmos sujeitos da observação. Foram cumpridos todos os aspectos éticos aplicáveis ao estudo
previstos na resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde. Os dados foram agrupados em tabelas e
figuras e foi utilizada a estatística descritiva pela medida de freqüência. Os dados referentes à
percepção dos circulantes quanto aos comportamentos observados foram segmentados em grupos
pelo método hierárquico, análise de cluster. Dos 37 profissionais elegíveis, 30 participaram. A maioria
(93,4%) do sexo feminino; com tempo de trabalho no CC, há mais de seis anos (56,6%) e metade
possui outro vínculo empregatício; 40,0% com carga horária semanal igual ou superior a 60 horas.
Verificou-se que 56,6% circulantes nunca participam de capacitação sobre risco biológico e que
34,0% aprenderam o serviço acompanhando os colegas. A vacina para hepatite B foi referida por
80,0% dos trabalhadores, 40,0% fizeram o anti-HBs. Nenhum circulante usou óculos de proteção e
53,3% não usaram sapatos fechados durante o trabalho. Foram registrados diversos comportamentos
de risco de exposição a material biológico, dentre eles se destaca o uso de luvas de procedimento
para recolher o instrumental após a cirurgia; o uso da mesa auxiliar para transportar artigos como:
instrumental, vidro de aspiração, cuba com perfurocortante; recolher manualmente agulhas de sutura
usadas no procedimento cirúrgico. O descarte de perfurocortante na SO foi predominantemente
inadequado e a não revisão dos campos após a cirurgia ocorreu em 86,7%. Acidentes com material
biológico foram referidos por 40,0% dos circulantes, com predomínio da exposição percutânea a
sangue e apenas metade notificou. Comportamentos caracterizados, neste estudo, como risco de
exposição a material biológico, foram reconhecidos pelos circulantes de SO como presentes no
cotidiano do trabalho, tendo sido possível observar tanto concordância entre os eventos (alta
freqüência no comportamento e alta indicação como presente) como discordância (alta freqüência de
observação com baixa indicação) com o predomínio de concordância. Para todos os comportamentos
considerados como risco de exposição a material biológico houve reconhecimento de que isso ocorre.
Algumas condutas dos circulantes potencializam o risco biológico para trabalhadores de outras
unidades do hospital. Os resultados apontam para a necessidade de mudanças organizacional e
administrativa, para o enfretamento do risco biológico inerente ao trabalho do circulante de sala
operatória. Evidenciaram a necessidade de intensificar as ações educativas quanto às medidas de
promoção de um ambiente seguro aos trabalhadores que devem ser, freqüentemente, lembrados de
que seu trabalho os expõe a riscos, e que esses riscos podem ser minimizados por meio da adesão
às precauções padrão.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1077

Nº de Classificação: 6296
ANJOS, Giulena Rosa Leite Cardoso dos. Prevalência dos marcadores da infecção pelo vírus da
hepatite B em candidatos a primodoadores de sangue em Jataí, Sudoeste goiano. Goiânia.
Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2009. 70 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TELES, Sheila Araújo
RESUMO: Para estimar a prevalência e avaliar os fatores de risco para a infecção pelo vírus da
hepatite B em candidatos a primodoadores de sangue em Jataí, sudoeste de Goiás, 984 indivíduos
que procuraram o Hemocentro Regional de Jataí foram entrevistados e coletadas amostras
sanguíneas para a detecção dos marcadores sorológicos do HBV (HBsAg, anti-HBs e anti-HBc) pelo
ensaio imunoenzimático (ELISA). A maioria dos indivíduos era do sexo masculino (55,6%), natural de
Jataí (74,4%), possuía idade < 40 anos (71,5%) e nível médio de escolaridade (77,2%). Praticamente
a metade referiu renda familiar acima de US$500,00. Verificou-se uma prevalência global de 6,9% (IC
95%: 5,4 - 8,7) para os marcadores da infecção pelo HBV: 68 (6,9%) apresentaram positividade para
o anti-HBc; três (0,3%) para o HBsAg e 41 (4,2%) para o anti-HBs. Ser natural de Jataí (OR: 2,3; IC
95%: 1,0 - 5,0), transfusão sanguínea prévia (OR: 2,4; IC 95%: 1,2 - 4,9), uso de piercing/tatuagem
(OR: 2,0; IC 95%: 1,2 - 3,6), uso de drogas ilícitas (OR:2,6; IC 95%: 1,2-5,5), sexo com parceiro sem
preservativo (OR:2,0; IC 95%: 1,1-3,6), sexo com parceiro com hepatite (OR: 16,5; IC 95%: 3,1 86,4), antecedentes de DST (OR: 2,9; IC 95%: 1,4-5,8) e prostituição (OR: 2,4; IC 95%: 1,02-5,4)
foram fatores independentemente associados à positividade para o HBV. Verificou-se ainda que a
triagem clínica apresentou uma sensibilidade de 69% e especificidade de 60,8%. O valor preditivo
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positivo e negativo da triagem clínica foram 11,6% e 96,4%, respectivamente. Os achados deste
estudo sugerem uma baixa endemicidade para hepatite B no sudoeste goiano. No entanto, a
associação desta infecção a comportamentos/fatores de risco evidencia a necessidade da
intensificação de programas de prevenção da hepatite B e outras DST em nossa região.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=850

Nº de Classificação: 6297
SARTORI, Ana Lucia. Prevalência e fatores associados à soropositividade pelo Toxoplasma
gondii em mulheres atendidas no Programa de Proteção à Gestante em Goiânia, GO. Goiânia.
Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2009. 90 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINS, Cleusa Alves
AVELINO, Mariza Martins
RESUMO: A toxoplasmose aguda na gestação é uma infecção que pode ser transmitida ao concepto,
causando uma doença que varia em gravidade, dependendo da época da gestação em que
aconteceu a infecção fetal. Pode ser grave e causar o abortamento ou importantes sequelas (neuroópticas) nos sobreviventes. A detecção da vulnerabilidade das mulheres a essa infecção e o pronto
diagnóstico da infecção aguda na grávida proporcionam a utilização de medidas profiláticas para se
prevenir a infecção materna e/ou se introduzir medidas terapêuticas que podem reduzir a gravidade
da doença fetal. Embora o screening para toxoplasmose não seja obrigatório no país, no Estado de
Goiás, por meio do Programa de Proteção à Gestante diversas infecções são identificadas durante a
assistência pré-natal, entre elas a toxoplasmose. O objetivo deste estudo é estimar a prevalência de
anticorpos e analisar fatores associados à soropositividade ao Toxoplasma gondii em gestantes
atendidas no Programa de Proteção à Gestante. Trata-se de um estudo de corte transversal com uso
de dados secundários do Programa de Proteção à Gestante que considerou os resultados dos testes
sorológicos realizados em amostras de papel filtro para os marcadores IgG e IgM em gestantes
atendidas durante 2008 e residentes em Goiânia. Para ampliar e melhorar a qualidade da análise dos
dados foi realizada a técnica de linkage determinística com o banco de dados do Sistema de
Informações sobre Nascidos Vivos, sendo vinculados 10.316 registros do total de 12.846 registros
analisados (80,3%). A prevalência da infecção pelo Toxoplasma gondii foi de 68,3% (IC 95%: 67,569,1), sendo que destas, 0,74% (95/12.846) apresentaram IgG e IgM reagentes. O teste confirmatório
da presença da IgM, acrescido do teste de avidez de anticorpos IgG em sangue venoso foram
realizados em 93,7% (89/95) das gestantes suspeitas de infecção aguda. A semana gestacional da
nova coleta foi identificada em 82 delas, sendo que 52,5% (43/82) estavam com mais de 16 semanas
de gestação, não sendo possível determinar se a infecção ocorreu durante a gestação, apesar de
35/43 estarem com alta avidez (maior de 60%). As variáveis associadas estatisticamente (p<0,05) à
soropositividade foram faixa etária igual ou superior a 20 anos de idade, cor/raça preta e parda,
tempo de estudo inferior a 12 anos e ser multigesta. O estudo estimou uma alta prevalência da
infecção entre gestantes residentes em Goiânia, e elevada adesão das pacientes ao Programa para
realização do teste confirmatório, entretanto, a base de dados do Programa de Proteção à Gestante
apresentou elevado percentual de registros com variáveis não preenchidas, justificando a adoção de
estratégias voltadas aos profissionais de saúde acerca da importância do preenchimento do cartão da
gestante, bem como dessas informações para os serviços de epidemiologia do Estado.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1245

Nº de Classificação: 6298
PAGOTTO, Valéria. Auto-avaliação do estado de saúde em idosos usuários do Sistema Único
de Saúde de Goiânia - Goiás. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem,
2009. 143 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NAKATANI, Adelia Yaeko Kyosen
SILVEIRA, Erika Aparecida da
RESUMO: A auto-avaliação do estado de saúde é um dos indicadores mais empregados em estudos
com a população idosa. Existem evidências de sua confiabilidade e de seu potencial na predição da
mortalidade e do declínio funcional. A percepção da saúde representa uma visão multidimensional e
subjetiva do individuo, que costuma considerar uma série de fatores quando analisam sua própria
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saúde. O objetivo deste estudo foi estimar a prevalência da auto-avaliação do estado de saúde ruim e
seus fatores associados em idosos usuários do Sistema Único de Saúde de Goiânia-GO. Trata-se de
um estudo transversal, de base populacional, com idosos de 60 anos ou mais. Os dados foram
coletados no período de dezembro de 2008 a março de 2009. Aplicou-se questionário padronizado
incluindo variáveis socioeconômicas, demográficas, condições de saúde e estilo de vida. A autoavaliação de saúde foi dicotomizada em auto-avaliação de saúde boa (muito boa/boa/regular) e ruim
(fraca/péssima). Realizou-se análise descritiva das variáveis do estudo e as associações entre autoavaliação do estado de saúde ruim e as co-variáveis foram exploradas através da Razão de
Prevalência (RP) e respectivos IC 95%. A análise multivariada foi realizada por meio da Regressão
de Poisson hierarquizada. Foram inseridas nesta análise as variáveis com p<0,20. As análises foram
realizadas no STATA 8.0. Foram entrevistados 403 idosos sendo 66% do sexo feminino, 29,8% na
faixa etária de 65 a 69 anos, 28,8% com menos de 1 ano de estudo e 56,1% de idosos vivendo com
companheiro. A auto-avaliação do estado de saúde ruim foi referida por 27,5% dos idosos, com maior
prevalência entre as mulheres (29,7%) e na faixa etária de 60-64 anos (29,1%). Na análise bivariada
a os fatores associados à auto-avaliação do estado de saúde ruim foram: viver sem companheiro, ter
3 ou mais morbidades, ter Diabetes Mellitus e Doenças Osteomusculares, ter sido internado no último
ano, fazer uso de 5 ou mais medicamentos e não praticar atividade física. Observando as estimativas
de efeito, as maiores Razões de Prevalência foram: não praticar atividade física (RP=2,17; IC95%
1,44 – 3,66), doenças osteomusculares (RP=1,84; IC95% 1,26 – 2,68), internação no último ano
(RP=1,62; IC95% 1,10 – 2,41) e Diabetes Mellitus (RP=1,52; IC95% 1,02 – 2,27). Os resultados deste
estudo mostram que vários fatores estão associados à auto-avaliação ruim da saúde. No entanto,
entre os idosos usuários do SUS em Goiânia, a auto-avaliação de saúde ruim está fortemente
associada com as condições de saúde. Partindo-se do pressuposto que este indicador pode auxiliar
na avaliação objetiva do estado de saúde dos idosos, este conhecimento pode contribuir para a
orientação e formulação de políticas que visem promover a saúde e a qualidade de vida dos idosos.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1240

Nº de Classificação: 6299
MENDONÇA, Katiane Martins. Risco biológico em unidades de preparo e administração de
medicamentos de serviços de urgência e emergência da cidade de Goiânia-GO. Goiânia.
Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2010. 199 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TIPPLE, Anaclara Ferreira Veiga
RESUMO: O presente estudo focaliza o risco biológico (RB), no cotidiano laboral dos profissionais da
equipe de enfermagem inseridos no sistema de medicação em setores de urgência e emergência. O
objetivo geral foi avaliar o RB para os profissionais da equipe de enfermagem que trabalham em
unidades de preparo e administração de medicamentos, e para os clientes, de serviços de urgência e
emergência de hospitais de grande porte da rede pública, da cidade de Goiânia-GO. E os específicos:
descrever a estrutura física, os recursos materiais e humanos existentes em unidades de preparo e
administração de medicamentos em setores de urgência e emergência de hospitais de grande porte,
públicos, da cidade de Goiânia - GO; identificar comportamentos de risco (considerados quando o
atendimento a uma Precaução Padrão (PP) não for cumprido) relacionados à exposição ao material
biológico (MB) para os profissionais da equipe de enfermagem que trabalham nas referidas unidades,
e para os clientes; caracterizar os acidentes ocorridos com MB entre profissionais da equipe de
enfermagem e que atuam em unidades de preparo e administração de medicamentos em serviços de
urgência e emergência de hospitais de grande porte, públicos, da cidade de Goiânia-GO e identificar
as medidas de biossegurança adotadas por eles, em relação ao RB. Trata-se de um estudo descritivo
de corte transversal realizado nos três hospitais públicos de grande porte da cidade de Goiânia-GO
que apresentam setores de urgência e emergência com unidades de preparo e administração de
medicamentos. O estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa dos três hospitais
participantes. Os dados foram coletados por meio de dois check-list para observação da estrutura
física e de recursos materiais das unidades e dos comportamentos dos profissionais. A estrutura
física dos locais do estudo foi considerada como inadequada à saúde do trabalhador e interveniente
ao cumprimento das PP. Consentiram participar, 130 profissionais, que assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, após o período de observação. A maioria dos sujeitos era do
sexo feminino e técnicos em enfermagem e realizou, no período de coleta de dados, 292
procedimentos de preparo e administração de medicamentos. Diversos comportamentos de risco
para exposição a MB foram observados, destacando-se: incorreta segregação e descarte de
resíduos, transporte inadequado de medicamentos, não manutenção da cadeia asséptica, ato de re-
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encapar e modo de re-encape agulhas, baixa adesão aos itens de proteção, baixo índice de
higienização das mãos e não adesão à técnica correta e uso inadequado, ou não recomendado, dos
recursos disponíveis. Foram presenciados, oito acidentes envolvendo MB entre os sujeitos, sendo
que nenhum realizou a notificação. O cuidado individual em detrimento do cuidado coletivo também
pôde ser observado. Os resultados mostram uma necessidade de mudança não apenas na estrutura
organizacional, para favorecer o cumprimento das PP, como também, de buscar novos caminhos
para minimização do RB, tanto para os profissionais quanto para os clientes, por meio da observação
da realidade. Neste contexto, o enfermeiro tem importante papel, ao planejar e implementar ações
baseadas na realidade que vivencia.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1421

Nº de Classificação: 6300
ZANELATTO, Priscila França. Significados de violência na infância por profissionais da
Estratégia Saúde da Família. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem,
2010. 185 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MEDEIROS, Marcelo
RESUMO: Nos contextos mundial e brasileiro, o perfil de mortalidade para a faixa etária de 5 a 19
anos, caracteriza-se pela alta incidência de mortes por causas externas (violência e acidentes). A
violência intrafamiliar contra a criança, considerada como uma causa externa e a mais freqüente
forma de violência infantil, é uma habitual e grave violação de direitos, por negar-lhes a liberdade, a
dignidade, o respeito e a oportunidade de crescer e se desenvolver em condições saudáveis. O
objetivo geral desse estudo foi analisar as percepções dos profissionais da Estratégia Saúde da
Família (ESF) sobre a violência contra a criança atendida no serviço de saúde. Fundamentamos a
investigação, realizada junto a equipes da ESF de Goiânia, na abordagem social da pesquisa
qualitativa em saúde. Participaram deste estudo 18 sujeitos (agentes comunitários de saúde,
enfermeiros, auxiliares de enfermagem e médicos). Os dados foram coletados por meio de entrevista
semi-estruturada com esses profissionais e por observação com registros anotados em um diário de
campo. O tratamento do material coletado baseou-se na modalidade temática da análise de
conteúdo, do qual emergiram três categorias temáticas: “violência”, “atos violentos” e “ações dos
profissionais”. Essas categorias apontam a violência doméstica como a mais freqüente nas suas
modalidades física, sexual, negligência e psicológica. Entre os motivos para ocorrência desta
violência relatam o desemprego, separação dos pais, uso de álcool e drogas, entre outros. Além
disso, a violência é vista pelos profissionais da ESF como maneira de educar, transmitida de geração
a geração. No que se refere aos procedimentos no atendimento às vítimas de violência, há
preocupação em orientar os familiares, comunicar ao Conselho Tutelar e encaminhar os casos aos
hospitais de referência ou a outro profissional da mesma ESF. Entretanto, os participantes apontam
que, muitas vezes, as ações de comunicar a outro órgão, seja o Conselho Tutelar, outras instituições
ou profissionais, constituem-se em mecanismos para passar o problema adiante, dadas suas
dificuldades para lidar com a situação. Entre os caminhos para ações preventivas, os participantes da
pesquisa referem o bom relacionamento entre pais e filhos, realização de educação continuada e
observação do profissional de saúde nos momentos de visita domiciliar. Portanto, os profissionais de
saúde da ESF percebem a violência contra a criança de forma contextualizada, principalmente no
âmbito familiar, onde ela é vista como um ser indefeso; os pais são considerados os principais
agressores. Além disso, a violência sexual é concebida como a mais grave forma de maus-tratos
contra a criança, enquanto a física pode ser considerada uma forma limite, visando a educação dos
filhos. Assim, o estudo contribui para reflexão dos profissionais de saúde da ESF sobre estratégias
educativas e de prevenção da violência infantil, favorecendo ainda o enfrentamento de suas
dificuldades de detecção e ações diante do problema.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1244

Nº de Classificação: 6301
NEVES, Rinaldo de Souza. Análise do processo de implementação da sistematização da
assistência de enfermagem - SAE: um estudo de caso. Brasília. Universidade de Brasília.
Faculdade de Ciências da Saúde, 2010. 293 f.
Tese (Doutorado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): SHIMIZU, Helena Eri
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RESUMO: Este estudo analisa o processo de implementação da Sistematização da Assistência de
Enfermagem em um hospital público e especializado da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O
caminho metodológico adotado é o Estudo de Caso com a utilização de triangulação de métodos e
técnicas. A primeira etapa descreve a história da implementação da SAE, utilizando-se das técnicas
de análise documental e história oral temática, por meio de entrevistas individuais com os ex-Chefes
do Núcleo de Enfermagem no período de 1994 a 2007. A segunda etapa analisou o processo de
operacionalização da Sistematização da Assistência de Enfermagem, por meio de análise
retrospectiva dos prontuários, para verificar a execução das etapas do Histórico, Prescrição, Evolução
e o registro da Anotação de Enfermagem. Na terceira etapa, buscou-se conhecer as representações
sociais dos enfermeiros acerca da SAE. Utilizando-se um roteiro semiestruturado, foram realizadas 15
entrevistas, analisadas em um programa denominado “Análise Lexical Contextual de um Conjunto de
Segmentos de Texto (Alceste)”. Da história da implementação da SAE, depreendem-se quatro
importantes períodos, denominados: “O Nascimento da SAE em Busca da Valorização da Função
Assistencial do Enfermeiro (Gestão 1994/1998)”, “A Continuidade do Processo da SAE e os Avanços
na Infraestrutura (Gestão 1998/2000)”, “O Reconhecimento da SAE como Importante Instrumento do
Cuidado (Gestão 2000/2001)” e “A Implantação da Etapa do Diagnóstico de Enfermagem e da
Consulta de Enfermagem (Gestão 2001/2007)”. Em relação aos formulários, constatou-se que o
Histórico, a Prescrição e a Evolução de Enfermagem foram as etapas mais preenchidas pelos
enfermeiros. Quanto à etapa de Diagnóstico de Enfermagem, observou-se que esta não é realizada
em nenhuma das Unidades. As Anotações de Enfermagem, por sua vez, apresentam-se incompletas
ou não são realizadas. Constatou-se, inclusive, a ausência do registro dos cuidados, tais como:
verificação dos sinais vitais, supervisão da mobilidade no leito, mudança de decúbito, eliminações
urinárias e higiene oral e preenchimento incompleto dos registros relacionados ao banho de
aspersão, refeições e eliminações intestinais. Com relação à Consulta de Enfermagem, foram
identificados 22% de prontuários com registro dessa etapa. O roteiro utilizado pelos enfermeiros para
a execução dessa Consulta estava mais centrado no diagnóstico médico e no tratamento da doença.
No que tange às Representações Sociais da SAE, o software “Alceste” apreendeu dois eixos
temáticos. O primeiro, que evidenciou “Os modos de cuidar do cliente”, foi composto pela classe 1,
denominada “O registro do cuidado”, e pela classe 4, que destaca “A prática do cuidado”. O segundo
eixo temático, denominado “As dificuldades para operacionalização da SAE”, foi constituído pela
classe 2, que contemplou “As dificuldades intrainstitucionais”, e pela classe 3, que se centrou em “As
limitações extrainstitucionais” para a implementação da SAE. Destaca-se que embora a SAE tenha
sido priorizada como um instrumento do processo de trabalho do enfermeiro para o gerenciamento do
cuidado a sua implementação ocorreu de forma bastante fragmentada. Percebe-se uma
desarticulação entre a dimensão gerencial e a dimensão assistencial, pois os enfermeiros têm
utilizado esse método de trabalho de forma burocrática, acrítica e sem reflexão para a transformação
da prática.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=6928

Nº de Classificação: 6302
DINIZ, Marina Aleixo. Prevalência de fatores de risco para doenças cardiovasculares em idosos.
Uberaba. Universidade Federal do Triangulo Mineiro, 2009. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde)
Orientador(es): TAVARES, Darlene Mara dos Santos
RESUMO: Introdução: Com o processo de transição demográfica e epidemiológica tem ocorrido o
crescimento da população idosa e; consequentemente; mudanças no perfil de morbimortalidade; com
destaque para as doenças cardiovasculares. Ainda são escassas as pesquisas sobre os fatores de
risco cardiovascular na população idosa de municípios de pequeno porte. Tais pesquisas contribuem
para identificar os idosos que possuem maior risco de desenvolver a doença cardiovascular; assim
como subsidia os serviços de saúde para desenvolver ações visando à prevenção. Objetivos:
Descrever as características sócio-demográficas dos idosos residentes no município de Água
Comprida-MG; identificar a prevalência dos fatores de risco para doenças cardiovasculares nos
idosos e compará-los com o sexo e a faixa etária dos idosos. Procedimentos Metodológicos: Trata-se
de um estudo de prevalência com delineamento observacional; descritivo e transversal. A população
foi constituída de 134 idosos. A coleta de dados foi realizada em duas etapas; na primeira utilizou-se
a entrevista para obtenção das características sóciodemográficas; prevalência de fatores de risco e
aferição de dados antropométricos como peso; altura; circunferência abdominal e a medida da
pressão arterial. Na segunda etapa realizou-se a coleta de sangue para dosagem dos exames
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laboratoriais a fim de verificar o perfil glicêmico e lipídico dos idosos. Para análise dos dados utilizouse freqüência simples; proporção para descrever a prevalência e o teste de qui-quadrado para as
comparações (p<0;05). Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Resultados: Obteve-se maior percentual de
idosos na faixa etária de 60&#9500;70 anos (50%); sexo feminino (57;5%); cor da pele parda (46;2%)
e casados (58;2%). Quanto à faixa de escolaridade; os idosos que nunca estudaram (31;3%) e que
estudaram de 4&#9500;8 anos (31;3%) apresentaram mesmo percentual. A maioria não trabalha
(76;9%) e; destes 83;5% eram aposentados e 15;5% pensionistas; a renda individual mensal era de
um salário mínimo. Os fatores de risco cardiovascular mais prevalentes entre os idosos foram a
circunferência abdominal aumentada (77;6%); hipertensão arterial (67;2%); e sedentarismo (59;7%).
A comparação entre os sexos evidenciou que as mulheres apresentaram maior prevalência de
sedentarismo e aumento de circunferência abdominal do que os homens. Por outro lado; houve maior
proporção de alcoolismo entre os homens do que mulheres. Contudo; dentre os 12 fatores de risco
investigados; as mulheres idosas apresentaram maior percentual; ainda que não estatisticamente
significante; em nove deles. A prevalência de obesidade foi significativamente maior nos idosos com
60&#9500;70 anos em relação às outras faixas etárias. Os idosos de 80 anos e mais apresentaram
menor proporção de exames laboratoriais alterados. Conclusão: Observa-se que os idosos do sexo
feminino e da faixa etária de 60&#9500;70 anos estão mais vulneráveis ao desenvolvimento das
doenças cardiovasculares. O controle de fatores de risco contribui para diminuir a morbimortalidade
em idosos e; consequentemente; melhorar a sua qualidade de vida.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp122871.pdf

Nº de Classificação: 6303
GONÇALVES, Rejane Maria Dias de Abreu. Ações dos enfermeiros em saúde mental na
Estratégia Saúde da Família. Uberaba. Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 2009. 164 f.
Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde)
Orientador(es): PEDROSA, Leila Aparecida Kauchakje
RESUMO: Introdução: Atualmente; o campo de trabalho da enfermagem se expande e seu
significado torna-se notável.Sabe-se que cabe a ela o cuidado e a promoção da ressocialização de
cada pessoa; respeitando sua subjetividade.A inserção das ações dos enfermeiros em saúde mental
é necessária na Estratégia Saúde da Família (ESF); assim como buscar a compreensão da
complexidade dessa área na construção de práticas mais eficientes e qualificadas.Objetivos:
Identificar o perfil sociodemográfico e econômico dos enfermeiros inseridos na ESF e descrever as
ações em saúde mental que são realizadas por esses enfermeiros; no município de UberabaMG.Metodologia: Estudo transversal; realizado com 45 enfermeiros inseridos na ESF do município de
Uberaba-MG; no período de fevereiro a maio de 2009.Os dados foram coletados através de um
instrumento contendo variáveis sociodemográficas; econômicas; aperfeiçoamento e habilidade em
saúde mental e de outro instrumento com variáveis relacionadas às ações do enfermeiro em saúde
mental na ESF; divididas em quatro etapas distintas: ações no primeiro contato; ações realizadas
para a promoção e prevenção em saúde mental; ações contínuas em saúde mental e ações para
solução dos problemas em saúde mental na ESF.A análise foi realizada por meio de distribuição de
freqüências.Resultados: Dentre os 45; 93;3% são do sexo feminino; (57;8%); solteiros; (60;9%) estão
na faixa etária de 20 a 29 anos; (73;9%) graduaram-se nos últimos cinco anos; (60;9%) têm de 1 a 3
anos de experiência na ESF; (77;8%) são especialistas; (60%) afirmaram não possuir formação
específica em saúde mental e (68;9%) sentem-se despreparados para lidar com a saúde mental na
ESF.O acolhimento (100%); a escuta (84;4%); as orientações (62;2%); o levantamento das
necessidades básicas do usuário (60%) e atenção à comunicação verbal (60%) foram as ações mais
citadas na primeira etapa.Na segunda etapa; destacam-se o acolhimento (84;4%); as orientações
(77;8%); a educação em saúde (68;9%); apoio familiar (60;0%); e atividade física (53;3%).Na terceira
etapa; enfatiza-se a visita domiciliar (80%); o acolhimento (77;8%); apoio familiar (68;9%); o
encaminhamento (66;7%) e o acompanhamento medicamentoso (53;3%) e; na quarta etapa;
apontam-se o autocuidado (82;2%); as orientações (64;4%); a tentativa de diminuir as sensações de
desesperança do usuário (57;8%); a análise da capacidade do usuário para lidar com os problemas
(53;3%) e a articulação de ações terapêuticas com os serviços especializados em saúde mental
(51;1%).A ausência de protocolo na saúde mental (75;6%); ausência de capacitação (57;8%);
formação inadequada (53;3%) e prioridade da ESF em relação a outros programas de atenção à
saúde (51;1%) aparecem como fatores que podem dificultar as ações em saúde mental na
ESF.Discussão: Apesar da dificuldade e do despreparo relatados pelos enfermeiros em lidar com a
saúde mental na ESF e não possuírem formação específica na área; os resultados do estudo
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mostram que os enfermeiros realizaram ações em saúde mental em todas as etapas estabelecidas 9
por este estudo.Entretanto; observou-se; na pesquisa; que algumas ações não foram destacadas
como significativas pelos enfermeiros; como a comunicação não verbal; os grupos terapêuticos e o
genograma familiar.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp122873.pdf

Nº de Classificação: 6304
PARREIRA, Bibiane Dias Miranda. Práticas contraceptivas de puérperas atendidas em um
hospital universitário. Uberaba. Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 2009. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde)
Orientador(es): SILVA, Sueli Riul da
MIRANZI, Mário Alfredo Silveira
RESUMO: Este estudo teve como objetivo geral descrever as práticas contraceptivas de puérperas
atendidas em um hospital universitário e; como objetivos específicos; descrever características sóciodemográficas das puérperas; o perfil das puérperas quanto à história ginecológica e obstétrica e de
planejamento da gravidez atual; o perfil das puérperas quanto às características de conhecimento;
uso; indicação; orientação recebida; satisfação; local de obtenção e dificuldades sobre os métodos
anticoncepcionais (MAC); o perfil das puérperas sobre as intenções de ter filhos; número de filhos;
intervalo de espera; uso; local de obtenção e orientação sobre MAC. Trata-se de estudo descritivo;
quantitativo; transversal.O grupo foi composto por 358 puérperas; internadas nas enfermarias de
Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro;
Uberaba - MG.A idade das participantes variou de 12 a 44 anos.As puérperas eram;
predominantemente; casadas/moravam com companheiro; católicas; tinham de cinco a oito anos de
estudo; não possuíam nenhuma renda; nem ocupação remunerada e eram procedentes do próprio
município.Entre as participantes; 65;6% não planejaram a gravidez atual e 59;5% usaram algum MAC
antes da gestação.Os métodos mais conhecidos pelas puérperas foram o anticoncepcional oral e o
preservativo masculino.Entre as mulheres; 97;5% referiram já ter usado algum MAC; sendo os mais
usados o preservativo masculino (91;4%) e o anticoncepcional oral (80;8%).As indicações e
orientações sobre os MAC tiveram diversas fontes; destacando-se o profissional de saúde e
'ninguém'.O principal local de obtenção dos MAC foi à farmácia.A maioria relatou não ter dificuldades
para adquirí-los.As dificuldades apresentadas foram: o método não estar disponível todo mês no
serviço de saúde e o preço.As mulheres referiram insatisfação; principalmente; com relação ao uso
do preservativo masculino e feminino e injetável trimestral.Não houve dificuldade no uso adequado
dos MAC pela maioria das entrevistadas; as apresentadas estiveram relacionadas ao esquecimento
da pílula e dificuldade de engolí-la; de colocar o método de barreira e identificar o período fértil.
Evidenciou-se que as puérperas não receberam orientações sobre os MAC no pré-natal (67;5%) e no
puerpério (94;5%).Grande parte das mulheres referiu não pretender ter mais filhos e desejar usar
algum MAC após o parto; o mais citado foi o anticoncepcional oral (31;4%).Elas referiram como
principal local de obtenção do MAC; após o parto; a farmácia e como principal profissional procurado
para orientá-las; o médico.Conclui-se que as participantes conheciam e já utilizaram algum MAC; não
apresentaram dificuldades no acesso e receberam indicações e orientações sobre os métodos de
diversas fontes. Pretendiam utilizar algum contraceptivo após o parto; entretanto foram poucas as
orientações sobre MAC no pré-natal e puerpério. Salienta-se que o puerpério é um importante
momento para ações assistenciais e educativas voltadas à regulação da fecundidade.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp122784.pdf

Nº de Classificação: 6305
ABREU, Renata Maria Dias de. Estudo do absenteísmo na equipe de enfermagem de um
hospital de ensino. Uberaba. Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 2009. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde)
Orientador(es): SIMÕES, Ana Lúcia de Assis
RESUMO: O absenteísmo entre os profissionais de enfermagem tem sido uma preocupação
constante dos gestores hospitalares; o que gera a necessidade de aprofundamento no conhecimento
de suas causas e de ações para redução dos índices de ocorrência no âmbito hospitalar.Este estudo
descritivo-exploratório teve como objetivo analisar os fatores que interferem na ocorrência do
absenteísmo entre os profissionais de enfermagem do Hospital de Clínicas da Universidade Federal
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do Triângulo Mineiro.A pesquisa foi realizada em duas etapas.A primeira objetivou verificar o índice
de absenteísmo e identificar e analisar a principal categoria de absenteísmo entre os profissionais de
enfermagem.Na segunda etapa; identificar os motivos atribuídos pelos profissionais de enfermagem
para as faltas no trabalho e descrever as alternativas propostas por estes para a redução do
absenteísmo.Os dados foram coletados no período de fevereiro a junho de 2009; a partir dos
relatórios mensais referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2008; confeccionados pela
Diretoria de Enfermagem e nos registros do Núcleo de Assistência a Saúde e Educação e
Departamento Médico da Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba.Posteriormente foram
submetidos à análise estatística descritiva.A amostra desta primeira etapa contemplou 383
profissionais que apresentaram ausências não previstas; sendo 52 (13;58%) enfermeiros; 182
(47;52%) técnicos de enfermagem; 131 (34;20%) auxiliares de enfermagem e 18 (4;70%) auxiliares
de saúde.Totalizaram 1609 ausências; representando 9843 dias perdidos no trabalho.As ausências
foram classificadas em categorias: absenteísmo doença (62;27%); absenteísmo legal e compulsório;
incluindo as faltas abonadas (22;19%); licença nojo (1;80%); doação de sangue (0;87%);
licençanatalidade (0;81%) e licença gala (0;62%) e absenteísmo voluntário; incluindo as faltas
injustificadas perfazendo (11;44%); O índice de absenteísmo foi de 5;62%; prevalecendo entre os
auxiliares de enfermagem; sexo feminino; idade entre 30 a 39 anos; servidores efetivos; turno
noturno; com um vínculo empregatício e com período de afastamento curto (1 a 3 dias).O
afastamento por adoecimento compreendeu a principal categoria de ausências; onde prevaleceram
os problemas osteomusculares e do tecido conjuntivo (18;86%). A unidade de origem com maior
índice de absenteísmo foi a de Terapia Intensiva Adulto (8;64%).Na segunda etapa; participaram 29
profissionais de enfermagem lotados na Unidade de Terapia Intensiva Adulto.Para a coleta dos
dados; foram realizadas observações diretas e não sistematizadas na unidade e grupos focais com
os profissionais. As informações foram submetidas à técnica de análise de conteúdo na modalidade
temática; de onde emergiram os temas: O absenteísmo para os profissionais de enfermagem e
Alternativas para minimizar o absenteísmo.Os resultados evidenciaram os motivos para a ocorrência
do absenteísmo; dentre eles: ambiente físico da UTI; modelo centralizado de gestão; 8
relacionamento interpessoal ineficaz; sobrecarga de trabalho; desorganização do serviço e questões
pessoais e familiares.Destacaram como sugestões para minimizar sua ocorrência: gestão
participativa; trabalho em equipe; organização do serviço e suporte terapêutico para os profissionais
da UTI. Concluiu-se que a ocorrência do absenteísmo traz implícitas questões subjetivas que
envolvem múltiplas dimensões; entre elas; as relações interpessoais; as condições de trabalho e os
processos de gestão; que não podem ser elucidadas somente pela perspectiva quantitativa. Os
resultados deste estudo poderão contribuir para o planejamento e implementação de medidas
preventivas para redução do absenteísmo no hospital e também de outros contextos; especificamente
na intervenção sobre os fatores multicausais; através de ações direcionadas às necessidades dos
profissionais e da instituição.
Acesso remoto ao texto integral:

http://bdtd.uftm.edu.br/tde_arquivos/9/TDE-2010-05-13T151515Z-51/Publico/Renata.pdf
Nº de Classificação: 6306
FERNANDES, Janielle Silva. Qualidade de vida dos enfermeiros das equipes saúde da família.
Uberaba. Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 2009. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde)
Orientador(es): MIRANZI, Sybelle de Souza Castro
RESUMO: O enfermeiro destaca-se no movimento de reordenação do modelo de atenção à saúde
pela significativa responsabilidade nas diversas ações desenvolvidas na comunidade e na equipe de
saúde, influenciando diretamente o processo de implementação da Estratégia Saúde da Família
(ESF) e seus resultados. É importante conhecer os fatores associados a Qualidade de Vida (QV)
desses profissionais que podem gerar comprometimento das atribuições no trabalho. Este estudo
teve por objetivo descrever o perfil e a QV dos enfermeiros que compõe as equipes saúde da família,
identificando os fatores associados. Trata-se de um estudo transversal realizado com 90 enfermeiros
da ESF dos 27 municípios da Macrorregião de Saúde do Triângulo Sul, entre maio e julho 2007. Os
participantes responderam um instrumento contendo variáveis sócio-demográficas e profissionais e
outro para avaliação da QV, WHOQOL-100. Os enfermeiros pesquisados eram majoritariamente
adultos jovens com média de idade de 28,6 anos, do sexo feminino (92,2%), solteiros (57,8%),
especialistas (60%), cursavam atualização (62,2%) e alegavam bom estado de saúde (92,2%).
Apresentavam vínculo empregatício único (64,8%) com contratação por tempo determinado (62,9%),
com carga horária de trabalho de oito horas (92,1%), renda entre quatro e oito salários mínimos
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(83,3%) e referiram satisfação com o trabalho (61,8%). Os escores do WHOQOL-100 evidenciaram
médias
maiores
para
os
domínios
Independência
<http://dominiopublico.qprocura.com.br/dp/115563/qualidade-de-vida-dos-enfermeiros-das-equipessaude-da-familia.html> (17,0), Espiritualidade (16,8) e Relações sociais (16,2); e médias menores
para os domínios Psicológico (15,4), Ambiente (14,2) e Físico (14,1). Quanto a QV Geral obteve-se
escore médio de 16,7 traduzindo uma QV satisfatória. Os resultados indicam que a população
casada/amasiada obteve maiores escores de QV que os solteiros nos domínios Psicológico
(p=0,013), Independência (p=0,021), Relações Sociais (p=0,000) e Ambiente (p=0,022). Indivíduos
que declararam saúde debilitada apresentaram menores escores nos domínios Físico (p=0,000),
Psicológico (p=0,002) e Independência (p=0,000). Os contratados por tempo indeterminado ou que
possuíam cargo comissionado apresentaram pior escore comparados aos concursados no domínio
Espiritualidade (p=0,017). Profissionais com oito horas diárias de trabalho apresentaram maiores
escores comparados aos que trabalham doze nos domínios Psicológico (p=0,012) e Independência
(p=0,022). O grupo insatisfeito com o trabalho obteve menores escores comparados aos declarados
satisfeitos nos domínios Físico (p=0,008), Psicológico (p=0,000), Independência (p=0,015), Relações
Sociais (p=0,000) e Ambiente (p=0,000). Não houve diferenças significativas quando comparados os
sexos, faixas etárias, níveis de escolaridade, número de vínculos empregatícios e níveis salariais. Os
resultados mostraram que apesar dos trabalhadores terem apresentado QV satisfatória observou-se
que não possuir companheiro(a), ter saúde fraca, ser contratado por tempo indeterminado ou possuir
cargo comissionado, trabalhar mais de oito horas diárias e estar insatisfeito com o trabalho trazem
prejuízos à QV, afetando a maioria dos domínios. Conhecer a QV dos enfermeiros identificando os
seus fatores associados fornece parâmetros para a implementação de mudanças nas condições de
vida e na prática do trabalho em saúde reduzindo a distância entre as expectativas pessoais e a
realidade de trabalho desses profissionais, além de subsidiar a (re)definição de políticas públicas
específicas a estes profissionais no desempenho de suas funções. Ações que contribuam no
desenvolvimento da QV dos enfermeiros são importantes considerando sua forte influência na
qualidade da assistência prestada.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.uftm.edu.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=113

Nº de Classificação: 6307
LOPES, Fabiana Augusta Moreira. Qualidade de vida dos idosos com diabetes mellitus e os
fatores de risco relacionados ao aparecimento de lesões nos pés. Uberaba. Universidade
Federal do Triângulo Mineiro, 2009. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde)
Orientador(es): TAVARES, Darlene Mara dos Santos
RESUMO: O envelhecimento populacional está presente na maioria das sociedades. Este fato
repercute na saúde, uma vez que o idoso está mais propenso a desenvolver doenças crônicas,
dentre elas o diabetes mellitus, que predispõe o aumento das hospitalizações e constitui a principal
causa de amputações de membros inferiores evitáveis. As lesões nos pés de pessoas com diabetes
mellitus resultam da combinação de dois ou mais fatores de risco, os quais interferem na qualidade
de vida dos idosos com diabetes mellitus. Nessa perspectiva, esta investigação foi conduzida com os
objetivos: identificar a ocorrência de fatores de risco para o aparecimento de lesões nos pés de
idosos com diabetes mellitus e comparar o número de fatores de risco com o sexo, as faixas etárias e
os escore da qualidade de vida. Trata-se de um estudo tipo inquérito domiciliar, transversal e
observacional. Os dados foram coletados, no domicílio, junto aos 332 idosos que autorreferiram ter
diabetes mellitus. Foram utilizados três instrumentos que possuíam informações sobre os fatores de
risco para o desenvolvimento de lesões nos pés e avaliavam a qualidade de vida (WHOQOL-BREF e
WHOQOL-OLD). Os dados foram digitados em dupla entrada, por duas pessoas e verificada a
consistência entre as duas bases de dados. A análise foi realizada por meio da distribuição de
freqüência e os testes de qui-quadrado (?2) e KrusKal- wallis (p<0,05). Os escores de qualidade de
vida foram consolidados no SPSS com as respectivas sintaxes. A maioria dos idosos é do sexo
feminino (70,2%); na faixa etária de 60?70 anos (44,6%); casados ou morando com companheiro
(50,3%); recebe 1 salário mínimo (53,6%); refere uso de dieta e antidiabético oral (53,3%); tem
diagnóstico há 1?5anos (28,6%) e identifica que o diabetes mellitus pode causar lesões nos pés
(87,3%). Os fatores de risco encontrados foram: hábito de fumar (9,3%); amputação anterior (1,5%);
palidez (21,7%); edema (38,6%); ulceração anterior (17,8%); dor (57,2%); alteração da sudorese
(17,7%); e lesões interdigitais (7,8%). A maioria possui entre 4? 8 fatores de risco (54,5%). Não se
observou diferença significativa entre o número de fatores de risco com os sexos e as faixas etárias.
A qualidade de vida mensurada pelo WHOQOL-BREF apresentou maior escore nos domínios
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relações sociais (66,99) e menor no físico (54,84). Idosos com 1?4 fatores de risco possuem maior
escore de qualidade de vida do que aqueles com 4?8 nas relações sociais. Os menores escores
foram encontrados entre aqueles sem fator de risco e com 1?4, no domínio meio ambiente e os de
4?8 e ? 8 no domínio físico. Quanto à avaliação por meio do WHOQOL-OLD, o maior escore foi na
faceta habilidade sensorial (77,48) e o menor na autonomia (59,92). Não se observou diferença
significativa entre o número de fatores de risco e os escores de qualidade de vida do WHOQOL-OLD.
Destacam-se a interferência dos fatores de risco na qualidade de vida dos idosos e a necessidade de
sensibilização dos profissionais de saúde para a implementar ações que previnam lesões nos pés.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp122861.pdf

Nº de Classificação: 6308
LIMA, Lívia Aparecida Pereira de. Qualidade de vida de pacientes com diabetes mellitus tipo 1.
Uberaba. Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 2009. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde)
Orientador(es): WEFFORT, Virgínia Resende Silva
BORGES, Maria de Fátima
RESUMO: O DM1 é uma doença crônica com início geralmente na infância e na adolescência;
podendo prejudicar o crescimento; o desenvolvimento e o ajuste psicossocial de seus portadores. A
compreensão do impacto do DM1 e o seu manejo no cotidiano dos adolescentes são muito
importantes; por isso avaliar a qualidade de vida referente à saúde de crianças e adolescentes
portadores de DM1 na visão do paciente e do cuidador; descrever o perfil sociodemográfico e clínico
e identificar os possíveis fatores que influenciam na qualidade de vida desses pacientes foram os
objetivos deste trabalho. A pesquisa foi desenvolvida no Ambulatório de Endocrinologia Pediátrica do
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Foram avaliados 63 pacientes
com DM1 e seus cuidadores; em acompanhamento no período de abril a julho de 2009. Os dados
foram coletados por meio de um instrumento contendo as variáveis sociodemográficas e clínicas e
outro para avaliação da qualidade de vida; denominado PedsQL 4.0; aplicado durante as consultas
de rotina. As características sociodemográficas dos pacientes com DM1 deste estudo foram
semelhantes em relação ao sexo; sendo a maioria da cor branca e solteira. Em relação à
escolaridade; 58;5% dos pacientes com idade de 8 a 12 anos frequentavam a escola e 2;4% dos
pacientes com 13 a 18 anos declararam sem escolaridade; a renda prevalecente entre as famílias é
de 1 a 3 salários mínimos. A hemoglobina glicada estava alterada 59;1% e 60%; na faixa etária de 8 a
12 e 13 a 18 anos; respectivamente. Com relação à atividade física; apenas a metade dos pacientes
declararam praticar algum tipo de exercício físico regularmente. O acompanhamento nutricional
atingiu 59;1% da faixa etária de 8 a 12 e 58;5% os de 13 a 18 anos e desses constatou-se que 40;9%
e 36;6% respectivamente; apresentaram adesão ao tratamento dietético. Ao analisar os escores de
QV desses pacientes e seus cuidadores; observaram-se maiores escores em todos os domínios do
PedsQl 4.0 para o relato dos pacientes em relação ao relato dos cuidadores. O estudo mostrou que
os principais fatores pesquisados que influenciam a qualidade de vida dos portadores de DM1 foram:
acompanhamento nutricional; atividade física; valores bioquímicos alterados de hemoglobina glicada
e frutosamina. A presença de complicações associadas ao DM1; ausência de atividade física e o
número de internações durante o último ano apresentaram relação com a QV. Os portadores de DM1
são indivíduos expostos a fatores potencialmente determinantes de uma diminuição da QV; seja no
campo físico ou psicossocial. Ferramentas como o PedsQL 4.0 podem ajudar profissionais da saúde
a ter essa melhor compreensão; além de servir como um importante critério para avaliação do efeito
do tratamento do diabetes. Elas podem ajudar a entender as consequências do diabetes para esses
pacientes assim como subsidiar as políticas públicas destinadas a esta população.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp122886.pdf

Nº de Classificação: 6309
DIAS, Flavia Aparecida. Qualidade de vida de idosos e participação em atividades educativas
grupais. Uberaba. Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 2010. 139 f.
Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde)
Orientador(es): TAVARES, Darlene Mara dos Santos
RESUMO: As atividades educativas grupais podem contribuir para a qualidade de vida de idosos. Por
sua vez, a distribuição espacial da qualidade de vida pode evidenciar clusters, dada a sua relação
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com fatores ambientais, econômicos, sociais, culturais e de saúde. Este estudo teve como objetivo
caracterizar os idosos e sua participação em atividades educativas grupais; verificar os fatores sóciodemográficos e de saúde, associados à não participação em atividades educativas grupais; comparar
os escores de qualidade de vida entre os idosos participativos e não participativos e identificar
clusters de menores escores de qualidade de vida, relacionados à participação ou não em atividades.
Trata-se de um estudo tipo inquérito domiciliar transversal, observacional e comparativo, realizado
com 2.142 idosos. Os dados foram coletados por meio de instrumento semi-estruturado e a qualidade
de vida mensurada pelo WHOQOL-BREF e WHOQOL-OLD. Para a análise dos dados utilizaram-se
os softwares SPSS, Maplnfo Professional e Terraview. Foi realizada a análise descritiva, o teste quiquadrado, o teste t-Student (a=0,10) e regressão logística (a=0,05). Para o terceiro objetivo foram
constituídos dois grupos, emparelhados por sexo e faixa etária: idosos participativos e não
participativos. Utilizou-se o teste t-Student (a=0,05). O mapeamento dos menores escores de
qualidade de vida foi obtido pelo método Kernel. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa com Seres Humanos da UFTM, protocolo N 897. A maioria dos idosos não participava de
atividades educativas grupais (88,3%); para os participativos, a atividade predominante relacionavase à hipertensão arterial (44,5%). Em ambos os grupos, participativos e não participativos, o maior
percentual era do sexo feminino (67,7%, 61,8%, respectivamente); 60 ~70 anos (51,4%, 45,7%,
respectivamente); casados (53,4%, 48,2%, respectivamente); residiam com filhos (40,2%, 32,4%,
respectivamente) e renda mensal de um salário mínimo (55%, 55,1 %, respectivamente). Os idosos
participativos apresentaram predominantemente 1 ~ 4 anos de estudo (40,6%) e os não
participativos, 4 ~ 8 (33,5%). Entre os participativos observou-se predomínio de 7 ~10 morbidades
(33,9%) e para os não participativos, 4 ~7 (33,3%). Em ambos os grupos o maior percentual foi para 1
~3 incapacidades funcionais. A faixa etária de 80 anos e mais esteve associada à maior chance de
não participação em atividades educativas grupais (b=1,89). A comparação entre os grupos
evidenciou que os idosos participativos apresentaram menores escores de qualidade de vida no
domínio relações sociais (p=0,037) e nas facetas: funcionamento dos sentidos (p=0,01), autonomia
(p<0,001), atividades passadas, presentes e futuras (p=0,003) e participação social (p=0,007). Os
idosos participativos localizaram-se na região nordeste do município e os não participativos, na região
sul. Verificaram-se maiores aglomerados de menores escores de qualidade de vida nas regiões
periféricas do município, coincidindo com áreas de idosos participativos e não participativos. Estes
dados podem subsidiar a implementação de ações em saúde, de acordo com as especificidades
regionais. A ampliação das atividades educativas grupais pode favorecer a melhoria da qualidade de
vida dos idosos.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.uftm.edu.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=117

Nº de Classificação: 6310
SOARES, Maurícia Brochado Oliveira. Estudo dos dados do Sistema de Informação do Câncer
do Colo do Útero do Departamento Regional de Saúde de Franca-SP, nos anos de 2007 e 2008.
Uberaba. Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 2010. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Sueli Riul da
RESUMO: Estudo transversal, retrospectivo, de abordagem quantitativa, que teve como objetivo
estudar os dados do Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO), do
Departamento Regional de Saúde (DRS) VIII, de Franca/SP, relativos aos anos de 2007 e 2008.
Foram estudados os dados de 16 municípios do DRS VIII que contemplavam os critérios para
inclusão na pesquisa. O material foi constituído por 28.066 e 27.044 registros de citologias oncóticas,
nos anos de 2007 e 2008, respectivamente. Com as informações do SISCOLO foi identificada a razão
e cobertura regional de realização do exame de citologia oncótica, entre mulheres de 25??59 anos;
caracterizada a faixa etária e escolaridade das mulheres, a freqüência dos resultados da citologia e a
porcentagem de amostras satisfatórias e insatisfatórias. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), sob protocolo n 1358/2009. Foi
construída uma planilha eletrônica no programa Excel e os dados transportados para o software
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 17.0. Foi realizada análise descritiva das
variáveis: faixa etária, escolaridade, resultados dos exames e qualidade das coletas e, calculada a
razão e a cobertura regional de exames de citologia oncótica. Em 2007, a razão e cobertura de
exames realizados na faixa etária de 25??59 anos foi de 0,16 e 16,4%, respectivamente. Em 2008,
houve redução para 0,15 exame/mulher/ano e cobertura de 16,4%. A razão regional está aquém do
preconizado pelo Ministério da Saúde. A faixa etária de 25??59 anos, considerada prioritária para
prevenção do câncer cérvico-uterino, foi responsável por 70,9% e 70,8% das coletas de citologia
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oncótica, em 2007 e 2008, respectivamente. Entretanto, a faixa etária com maior porcentagem de
coletas realizadas foi de 20??29 anos. Os dados referentes à escolaridade das mulheres não
puderam ser analisados, pois esta informação não estava registrada em 98,6% das análises em 2007
e, 99,8% em 2008. A maioria dos resultados estava dentro dos limites da normalidade (62,3% em
2007 e 59,5% em 2008). Quanto à microbiologia, detectou-se maior porcentagem em categoria
inespecífica, definida como ?outros? (51,6% em 2007 e 54,0% em 2008). As alterações em células
epiteliais escamosas representaram 0,2% e 0,4% dos resultados em 2007 e 2008, respectivamente e,
as alterações em células epiteliais glandulares, 0,2% em 2007 e 2008. Concernente à adequabilidade
das amostras de citologia oncótica em 2007, 0,6% foram consideradas insatisfatórias e, em 2008,
1,4%, significando aumento de 137,7% no número de amostras insatisfatórias. Após o estudo das
informações fornecidas pelo SISCOLO evidencia-se a necessidade de ações que implementem o
programa de prevenção de câncer cérvico-uterino do DRS VIII, Franca/SP.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.uftm.edu.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=118

Nº de Classificação: 6311
SILVA, Vania Loureiro. Representações sociais e formação de professores: construindo
possibilidades para a inclusão escolar de alunos com paralisia cerebral. Belo Horizonte. Universidade
Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2008. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GAZZINELLI, Maria Flávia Carvalho
VIEIRA, Lúcio José
RESUMO: Esta pesquisa diz respeito ao diálogo entre educação e saúde. A idéia de uma sociedade
inclusiva fundamenta-se numa filosofia que reconhece e valoriza a diversidade como característica
constituinte da sociedade. O movimento mundial de inclusão enfatiza a necessidade de alcançarmos
uma educação para todos. A educação inclusiva é antes de tudo uma questão de direitos humanos,
pois combate a segregação da pessoa como conseqüência de sua deficiência, dificuldade de
aprendizagem, gênero, pertencimento a minoria étnica, etc. Desta forma, pensar a inclusão escolar
de todos os educandos significa reivindicar uma açãoeducativa que responda de forma eficaz à
diversidade dos alunos. O objetivo foi analisar os efeitos de uma intervenção educativa na mudança
das representações sociais dos professores sobre o processo de inclusão escolar de seus alunos
com paralisia cerebral. Apresenta abordagem qualitativa, orientada pelo referencial teórico da Teoria
das Representações Sociais. Os sujeitos pesquisados foram 14 professoras da Rede Municipal de
Educação de Belo Horizonte, que tinham, cada uma delas, um aluno com paralisia cerebral
acompanhado pelo Hospital Sarah de Belo Horizonte. Como instrumentos de coleta de dados antes
da intervenção educativa, foram utilizados questionários descritivos sobre os alunos e entrevista
individual semi-estruturada e, após a intervenção, utilizamos a técnica do grupo focal. Como
instrumento de organização dos dados, utilizamos a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) e
o software QualiQuantiSoft. Os resultados foram definidos e organizados nas seguintes categorias
temáticas: Paralisia cerebral - desconhecimento do diagnóstico, preconceito e medo, insegurança
pelo desconhecido e expectativa de cura; Inclusão escolar - precariedade do processo, direito à
escola, desafio profissional, construção coletiva, solidão do professor e necessidade de formação
pedagógica; Aprendizagem e desenvolvimento - a paralisia cerebral impede o processo;
aprendizagem através da repetição e memorização; perspectiva de normalização e cura e ênfase no
papel do meio; Comunicação, linguagem e escrita - impossibilidade na fala dificulta a comunicação;
confusão entre déficit motor e cognitivo; alfabetização/aquisição da escrita como atividade motora e
descoberta de novas formas de comunicação. Os dados obtidos foram confrontados com a teoria,
permitindo-nos compreender como os professores significam o processo de inclusão escolar de seus
alunos com paralisia cerebral. A utilização das representações sociais nas ações de formação de
professores pode ser uma estratégia para promover mudanças nas representações destes
profissionais e, consequentemente, aprimorar o trabalho pedagógico realizado com os alunos com
paralisia cerebral nas escolas regulares.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.enf.ufmg.br/site_novo/modules/mastop_publish/files/files_4d0b6445b80fe.pdf
Nº de Classificação: 6312
LISBOA, Cristiane Rabelo. Risco para úlcera por pressão em idosos institucionalizados. Belo
Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2010. 121 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHIANCA, Tânia Couto Machado
BORGES, Eline Lima
RESUMO: A úlcera por pressão (UP), agravo importante encontrado na população idosa
institucionalizada, além de aumentar os gastos com os cuidados prestados, tem repercussões
relevantes em suas vidas, como o aumento na morbidade e diminuição da qualidade de vida,
podendo até levar à morte. Este estudo descritivo transversal e correlacional teve como objetivo
analisar os fatores de risco para o desenvolvimento de UP apresentados por idosos
institucionalizados. Foi desenvolvido com 97 idosos, com 60 anos ou mais, residentes em duas
instituições de longa permanência para idosos (ILPI) de uma cidade do interior de Minas Gerais. Para
a coleta de dados foram utilizados instrumentos para identificação do idoso, com variáveis sóciodemográficas e condições clínicas; Escala de Braden; Escala de Katz; Avaliação Nutricional Subjetiva
Global e avaliação do nível sérico de albumina, que foram aplicados pela pesquisadora e por três
enfermeiras treinadas. Os dados obtidos foram submetidos a análise descritiva e inferencial,
utilizando os testes de Kolmogorov-Smirnov, t de Student, qui-quadrado de Pearson, Teste Exato de
Fisher e de Mann Whitney. Buscou-se por associações entre incapacidade funcional, estado
nutricional e risco para o desenvolvimento de UP, a fim de estabelecer a predição de risco. Para
avaliar os fatores que contribuíram para a ocorrência de UP, utilizou-se o modelo de regressão
logística tendo a ocorrência de UP como variável resposta. A maioria dos idosos era do sexo feminino
(59%), com média de idade de 77 anos, analfabetos (55%), de cor ou raça branca (67%), solteiros
(63%), sem filhos (68%) e provenientes de domicílio próprio (49%). Anteriormente, 30% moravam
sozinhos e tinham dificuldades para realizar atividades de vida diária (AVD), sendo este o motivo
principal da institucionalização. Houve predomínio de doenças cardiovasculares (72%), uso de
neurolépticos ou psicotrópicos (80,4%) e antihipertensivos (57,7%). A hipertensão arterial e diabetes
estiveram presentes em 62% e 20% dos idosos, respectivamente. O escore médio da escala de
Braden foi de 19,24 pontos, sendo que 36% dos idosos apresentaram risco para desenvolvimento de
UP. Entre os idosos, 77% possuíam alguma dependência para AVD, todos foram classificados como
bem nutridos e a maioria (88%) tinha nível sérico de albumina normal. Observou-se que 10,3%
possuíam UP, com localizações freqüentes na região sacral (45%) e trocantérica (19%). Houve
predomínio de UP em estágio IV (37%) e III (24%). Não houve diferença estatisticamente significativa
(p>0,05) entre os indivíduos com ou sem UP nas variáveis clínicas, uso de medicamentos e nas
sócio-demográficas, exceto para grau de instrução. Encontrou-se diferença estatisticamente
significativa para as variáveis referentes às AVD e subescalas de Braden (p<0,05) e na presença de
nível sérico normal de albumina (p<0,002), além de depleção leve (p<0,009). Houve alta correlação
entre Categorias da Escala de Katz e Pontuação da Escala de Braden (coeficiente de correlação =
0,839; p<0,05) e baixa correlação entre subescala nutrição de Braden e nível sérico de albumina
(coeficiente de correlação = 0,277; p<0,05). Encontrou-se uma relação estatisticamente significativa
entre nível sérico de albumina, pontuação na escala de Braden e existência de UP. Este estudo
contribui para o conhecimento sobre os fatores de risco para UP em idosos institucionalizados, mas
outros devem ser realizados a fim de verificar a relação entre as condições clínicas, psicossociais e o
desenvolvimento de UP.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enfermagem.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/CristianeRLisboa.pdf

Nº de Classificação: 6313
SILVA, Liliane de Lourdes Teixeira. Tentativa de auto-extermínio entre adolescentes e jovens:
uma análise compreensiva. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2010. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MADEIRA, Anézia Moreira Faria
RESUMO: Estudo de natureza qualitativa com abordagem fenomenológica que teve como objetivo
compreender o significado da tentativa de auto-extermínio na vida de jovens e adolescentes que
atentaram contra a própria vida. A pesquisa foi realizada em Senhora do Carmo, distrito do Município
de Itabira, MG. Participaram do estudo quatro adolescentes que já tentaram o auto-extermínio. Os
dados foram coletados por meio de entrevista aberta guiada pela questão norteadora: “O que foi para
você a tentativa de suicídio?” Os discursos dos sujeitos foram analisados segundo a análise
ideográfica compreensiva de Martins e Bicudo (1989), e as categorias interpretadas, incipientemente,
à luz dos filósofos Merleau-Ponty e Martin Heidegger. A análise compreensiva dos depoimentos
confluiu para três grandes categorias que sinalizam o vivido pelos adolescentes e jovens antes e
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após a tentativa de auto-extermínio: 1-Tentativa de suicídio: as razões para o ato. Mostra o que levou
esses sujeitos a atentarem contra a própria vida; 2 - O vivido após a tentativa de auto-extermínio.
Fala dos sentimentos experienciados pelo adolescente após o suicídio; 3 - A reconstrução do
caminho. Mostra como esses adolescentes e jovens conseguiram (re)construir seus caminhos e
buscar alternativas para a solução de suas angústias. Os adolescentes e jovens, por não
conseguirem estabelecer um diálogo com o mundo, usam seu corpo como forma de expressão. O
suicídio foi um ato impulsivo, que gerou arrependimento para todos os entrevistados. Para que esses
jovens pudessem (re)construir seu caminho, a sociedade, a família e os profissionais de saúde foram
essenciais. A pesquisa aponta caminhos possíveis para a prevenção do auto-extermínio na
comunidade. A realização de ações interdisciplinares para ampliação dos espaços de cultura, lazer,
além do acesso a profissionalização foram apontados como pontos a serem trabalhados em Senhora
do Carmo.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enfermagem.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/LilianeLTSilva.pdf

Nº de Classificação: 6314
ARAUJO, Meiriele Tavares. Representações sociais dos profissionais de saúde das unidades de
pronto atendimento sobre o serviço de atendimento móvel de urgência. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2010. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVES, Marília
GAZZINELLI, Maria Flávia Carvalho
RESUMO: A partir dos anos noventa do século passado, foram observadas mudanças significativas
no atendimento às urgências no Brasil, principalmente, pelo aumento da demanda gerada pelos
crescentes índices de violência urbana e acidentes de trânsito que passaram a ser tratados como
problemas de saúde pública. A regulamentação da atenção às urgências em todo o país foi abordada
em várias Portarias do Ministério da Saúde. Entre elas a Portaria nº 1.864 de 2003, instituiu o
componente Pré-Hospitalar Móvel, por meio da implantação de Serviços de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU). A implantação do SAMU permitiu o socorro adequado às vítimas, contribuindo para
minimização de seqüelas e aumento do prognóstico favorável e o atendimento de usuários com
demandas clínicas, obstétricas e psiquiátricas, tendo como retaguarda Unidades de Pronto
Atendimento (UPA) e hospitais de Pronto Socorro. No município de Belo Horizonte - MG, as UPA
atendem uma grande demanda espontânea e, ao receber os pacientes encaminhados pelo SAMU, se
vêem “obrigadas” a atendê-los o que gera conflitos entre os profissionais do SAMU e das UPA.
Considerando que as representações sociais são elaboradas no âmbito dos fenômenos
comunicacionais e modificam-se pelas interações e mudanças sociais, entende-se que, no micro
espaço das UPA, os trabalhadores de saúde possam ter diferentes representações sociais sobre o
SAMU. Este estudo teve como objetivo analisar as representações sociais dos profissionais de saúde
das Unidades de Pronto Atendimento sobre o SAMU. O estudo fundamentou-se na Teoria das
Representações Sociais proposta por Moscovici (1978) e a Teoria do Núcleo Central elaborada por
Abric (1998), utilizando o software EVOC 2003. Constituram o cenário do estudo quatro UPA de Belo
Horizonte, sendo duas que recebem muitos usuários atendidos pelo SAMU e duas que recebem
menos. Os sujeitos da pesquisa foram 274 profissionais de saúde das UPA, ou seja, médicos,
enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. A coleta de dados foi realizada por meio de um
questionário com itens que identificavam o perfil dos entrevistados e solicitação de evocação livre
sobre o termo indutor SAMU. Os resultados mostram que 31,1% dos profissionais são do sexo
masculino, 67% feminino e 1,9% não declararam. A maioria dos profissionais é composta por
profissionais com mais de 25 anos (93%), casados (45,6%) seguidos de 37,6% de solteiros, 11,3% de
divorciados, 1,8% viúvos e 3,7% não especificaram sua situação civil. Em relação às categorias
profissionais, 56,2% eram auxiliares e técnicos de enfermagem, 32,5% médicos e 11,3% de
enfermeiros. Em relação ao tempo de trabalho na UPA 39,2% tem mais de cinco anos, 23,4% estão
entre um e quatro anos, 36,3% tem menos de um ano e 1,1% não souberam responder. O corpus do
trabalho foi formado pelas evocações livres. Foram evocadas 1338 palavras, sendo 108 palavras
diferentes que foram agrupadas em 85 palavras padronizadas. No quadro de quatro casas geral,
construído a partir das evocações ao termo indutor SAMU, pode-se observar o conteúdo de sua
representação social, bem como a estrutura e a hierarquia dos elementos de seus sistemas
cognitivos. No quadrante superior esquerdo, encontram-se os possíveis elementos do núcleo central
da representação deste estudo, ou seja, correspondem aos elementos mais importantes no desenho
da estrutura das representações sociais pensadas por esses profissionais de saúde. Nesse núcleo
central estão as seguintes palavras: emergência, etilista, rapidez, resgate, transporte e urgência, as
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quais refletem a imagem representada do SAMU pelos sujeitos, imagem essa predominantemente
positiva e de reconhecimento de seu trabalho. Os elementos identificados têm caráter sobretudo
funcional do SAMU referindo-se às características descritivas e à inscrição do objeto nas práticas
sociais desses sujeitos. Nesse caso, o SAMU seria um dos tipos de assistência pré-hospitalar móvel
responsável pelo atendimento rápido, de resgate ou de transporte, de pacientes com quadros de
urgência ou emergência declarados. Aparecendo, ainda, como fator contraditório e inesperado, o
elemento etilista, demanda social reprimida até então que passa a ganhar espaço nos serviços de
saúde de urgência. No quadrante superior direito, primeira periferia, encontram-se as palavras casosgraves e trauma que reafirmam e reforçam o papel do SAMU no atendimento de urgência e
emergência como traumas e casos-graves. As palavras agilidade, atendimento, conflito, equipedespreparada, pré-hospitalar e salvarvidas encontram-se no quadrante dos elementos contrastantes
ou intermediários, ou seja, elas trazem discussões a respeito do que se encontra no núcleo central e,
ao mesmo tempo, algumas representam elementos de tensão nas relações entre os setores
estudados. Tais elementos influenciam o núcleo central e são pontos que devem ser abordados para
interferências nos comportamentos e percepções acerca do SAMU. As palavras localizadas no
quadrante inferior direito, segunda periferia, são habilidade, humanização, precário e regulação.
Nesse espaço da representação do SAMU, observam-se atitudes positivas frente ao SAMU,
reconhecendo-o como portador de habilidades e capaz de ser um instrumento de humanização do
atendimento. Mas, ao mesmo tempo, revelam que esse serviço é entendido como precário em sua
estruturação, nas relações e atendimentos que realiza. Ainda nesse espaço, discute-se a regulação
enquanto um processo necessário, mas no momento falho e distante da realidade dos profissionais
que estão na ponta. Assim, considera-se que o SAMU é um espaço de decisão e de inter-relações na
rede de urgência, influenciado por determinantes econômicos, políticos e simbólicos que alteram o
desenvolvimento de seu papel e o reconhecimento de seu trabalho. Foi possível perceber que o
SAMU é representado positivamente pela maioria dos sujeitos, sendo muitas vezes criticado por
problemas já presentes no processo de trabalho das Unidades. Entendendo que o SAMU é uma
estratégia nova que pode ser aprimorada, consideramos importante a discussão do funcionamento
das redes de referência e contra-referência e sua organização, de forma a melhorar as relações entre
os profissionais dos dois serviços e garantir a otimização desse recurso.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enfermagem.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/MeirieleTAraujo.pdf

Nº de Classificação: 6315
TENÓRIO, Ricardo Luiz Silva. Intervenções lúdicas e qualidade de vida: um estudo descritivo
entre idosos da região nordeste de Belo Horizonte, Minas Gerais. Belo Horizonte. Universidade
Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2010. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LIMA, Elenice Dias Ribeiro de Paula
RESUMO: A população mundial acima de 60 anos é de aproximadamente 650 milhões de pessoas.
Em 2007, o Brasil já contava com 20 milhões de idosos. Este estudo avaliou as mudanças
relacionadas à qualidade de vida dos idosos atendidos em unidades básicas de saúde na região
nordeste de Belo Horizonte, após intervenções lúdicas. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo
e comparativo. A amostra foi de conveniência e teve a participação de 98 pessoas, divididas em três
Unidades Básicas de Saúde (UBS) da região nordeste de Belo Horizonte, Minas Gerais. Após as
intervenções lúdicas, esta amostra reduziu-se para 30 pessoas, considerando apenas aqueles que
participaram em todos os encontros. A qualidade de vida dos idosos foi avaliada mediante coleta de
dados, em entrevista, utilizando-se os questionários WHOQOL-abreviado e WHOQOLOLD da
Organização Mundial da Saúde, além de um formulário sócio-demográfico e de estado de saúde para
identificar o perfil da amostra, definido pelo pesquisador. A coleta de dados foi feita em dois
momentos: antes e após as dinâmicas lúdicas, no período de março a junho de 2009. As
intervenções aconteceram uma vez por semana, durante quatro semanas. Foram utilizados como
dinâmicas de intervenção o teatro/jogos teatrais, colagem, “batata quente”, e mímica. Pelos dados
estatísticos, existiu uma tendência à melhora da qualidade de vida, após as dinâmicas lúdicas, nas
questões relacionadas à avaliação global de qualidade de vida, do questionário WHOQOL abreviado.
O lúdico pode tornar-se um instrumento mediador para facilitar a interpretação e a compreensão de
um determinado fenômeno vivenciado pelo idoso, e proporcionar, a partir disso, uma nova formulação
e uma nova proposição de ação sobre a realidade em que vive. Esta nova proposição visa buscar
uma melhor qualidade de vida para este idoso. O lúdico produz uma representação do mundo
inserida na realidade.
Acesso remoto ao texto integral:

29
http://www.enfermagem.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/RicardoLSTen%F3rio.pdf
Nº de Classificação: 6316
FERRAZ, Sabrina Mendes. Estudo da prevalência de uso de substâncias psicoativas por
enfermeiros. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2010.
68 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROCHA, Adelaide de Mattia
RESUMO: O objetivo desse estudo foi analisar a prevalência do uso de substâncias psicoativas por
enfermeiros em um hospital de grande porte. Um questionário auto aplicável estruturado foi
respondido por 105 enfermeiros de uma população de 199 no ano de 2009. Utilizouse para a análise
dos dados estatística descritiva, regressão logística bruta com análises bi variadas e odds ratio com
nível de significância de p<0,05. Os resultados indicaram uso na vida de fumo de 16,2% e de álcool
de 48,6% e prevalência de uso de substâncias utilizadas como medicamentos: tranqüilizantes
(14,3%), anfetaminas (10,5%) e opiáceos (6,7%). Em menor proporção encontraram-se a maconha
(5,7%) e os inalantes (2,9%). Foi identificada relação estatisticamente significativa entre uso de
algumas substâncias e vínculo empregatício, jornada de trabalho e possuir outro emprego. Conclui-se
que estudos mais aprofundados devem ser realizados por se tratar de um assunto de grande
complexidade e que prevenir o uso de SPA constitui ação de inquestionável relevância principalmente
nos locais de trabalho, em hospitais e entre enfermeiros.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enfermagem.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/SabrinaMFerraz.pdf

Nº de Classificação: 6317
CORRÊA, Allana dos Reis. Incorporação do desfibrilador externo automático no serviço de
atendimento móvel de urgência de Belo Horizonte: resultados preliminares. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2010. 70 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Daclé Vilma
RESUMO: As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte em países desenvolvidos
e no Brasil. A morte súbita de origem cardíaca é a primeira causa geral de morte em ambiente préhospitalar no Brasil, seguindo a mesma tendência dos países desenvolvidos. A mortalidade é
diretamente relacionada ao intervalo de tempo do colapso até a recuperação da circulação. O uso de
desfibriladores externos automáticos pode ser benéfico para pacientes com arritmias cardíacas letais,
mesmo se utilizados por indivíduos com treinamento para suporte básico de vida ou leigos. Em
dezembro de 2007 o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Belo Horizonte (SAMU/BH),
equipou todas as Unidades de Suporte Básico (USB) com um desfibrilador externo automático (DEA).
A distribuição destas unidades segue o padrão técnico do Ministério da Saúde e são mais numerosas
que as Unidades de Suporte Avançado (USA), tendo, portanto, um tempo de resposta normalmente
menor. Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de analisar os resultados dos atendimentos as
pessoas vítimas de Parada Cardiorrespiratória realizados pelas equipes do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência de Belo Horizonte, após a incorporação do Desfibrilador Externo Automático.
Trata-se de um estudo epidemiológico, com dados secundários obtidos das fichas dos atendimentos
no período de dezembro de 2007 a março de 2008. Para a coleta de dados, foi elaborado um
instrumento com variáveis baseadas no estilo Utstein. Os dados foram submetidos à estatística
descritiva. Dos 760 chamados para PCR, a maioria foi em homens (500 - 65,8%) e a idade das
vítimas variou de 1 a 109 anos com mediana de 56 anos. A causa cardíaca provável foi registrada em
71,4% e assistolia foi o ritmo em 86,8% dos casos. Dos atendimentos, em 316 (41,6%) houve
indicação de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Destes, 64,0% eram do sexo masculino, 83,2%
foram de causa cardíaca provável e 185 (58,5%) receberam manobras de RCP sem o uso de um
desfibrilador. Destes, 17 pacientes evoluíram com retorno da circulação espontânea (RCE).
Receberam manobras de RCP com o uso de um desfibrilador 131 (41,5%). O desfibrilador manual foi
utilizado em 36 (27,5%) pessoas e 13 (36,1%) apresentaram RCE. Dos 95 (72,6%) casos em que o
DEA foi conectado, não houve indicação de choque em 83 (87,4%) e desses 4 (4,2%) tiveram retorno
da circulação espontânea. O DEA indicou choque em 12 (12,6%) pessoas e mais da metade (7 58,3%) evoluiu com RCE. Este resultado demonstra a importância do DEA nas USB, permitindo o
atendimento precoce às vitimas de PCR de origem cardíaca.
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GOMES, Adriana da Silva. Representações de pessoas com transtorno mental sobre as
infecções sexualmente transmissíveis e o HIV/Aids. Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2010. 132 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FREITAS, Maria Imaculada de Fátima
RESUMO: Pessoas com transtornos mentais apresentam maior vulnerabilidade para infecções
sexualmente transmissíveis - IST e o HIV/Aids, agravos, atualmente, de grande importância para
saúde pública. A aproximação dos sujeitos às doenças permite a re/construção de representações
sobre estas, expressas nas atitudes, palavras e ações nas relações com os outros. O objetivo deste
estudo foi compreender representações de pessoas com transtorno mental acerca do HIV/Aids e das
demais IST, comparando-as com as de outros grupos populacionais apresentadas na literatura. Para
alcançar o objetivo proposto, utilizou-se a metodologia qualitativa, com a orientação teóricometodológica da Teoria das Representações Sociais. A pesquisa foi realizada em dois hospitais
psiquiátricos de Minas Gerais e dois Centros de Atenção Psicossocial, um em Minas Gerais e um no
Rio de Janeiro. Foram entrevistadas 39 pessoas em acompanhamento nesses serviços, que se
encontravam fora de crise e capazes de aceitar sua participação no estudo. As entrevistas foram
individuais, com questões abertas e em profundidade. A análise foi fundamentada na Análise
Estrutural de Narração. Os resultados foram organizados em três categorias: 1/Representações sobre
as IST e o HIV/Aids; 2/Representações de transmissibilidade e prevenção das IST e do HIV/Aids; e
3/Representações sobre risco e educação preventiva para as IST e HIV/Aids. A interpretação dos
dados revelou que as representações de IST são de doenças transmitidas sexualmente, “perigosas”,
relacionadas à sujeira e que têm visibilidade pela “maneira de andar da pessoa”. Não se faz distinção
entre a infecção pelo HIV e a aids, as mesmas representações das IST estão presentes para a aids,
sendo considerada doença que mata, provoca vergonha, medo e leva ao preconceito. Para a
prevenção, o preservativo é lembrado como importante, mas seu uso é quase inexistente, pois
considera-se possível se prevenir não tendo relações sexuais com “pessoas que não se conhece”;
que são “bonitas demais” e com “mulheres da vida”. Homens e mulheres consideram os primeiros
mais atirados e mais “irresponsáveis” nos relacionamentos sexuais. Eles se acham “espertos” e
invulneráveis, enquanto as mulheres que tiveram ou têm vida sexual ativa se percebem em risco de
infecção pela baixa capacidade de negociação sobre o uso do preservativo. Em geral, as
representações são semelhantes àquelas encontradas em outros grupos da população, mas a
vulnerabilidade social e cultural de pessoas com transtorno mental é aumentada pelas situações
específicas do quadro clínico; sentimento de invulnerabilidade diante da vida, em geral; ocorrências
de abuso sexual; dificuldade de relacionamentos estáveis; sexo pago não seguro e pelo não uso de
preservativos. Para acrescer a esses aspectos de vulnerabilidade social, o acesso à escola é baixo e
os serviços de saúde mental não têm atividades de educação em saúde sexual como prática
corrente, sendo as experiências de vida, os amigos e a televisão as principais fontes de construção
de representações. A articulação entre políticas públicas, serviços sociais e de saúde, e seus
profissionais para realização de ações de educação sexual e de acompanhamento, específicas para
pessoas com transtornos mentais, além de proteção efetiva daqueles em situação de desamparo,
definem-se como fundamentais para a integralidade da assistência.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enfermagem.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/AdrianaSGomes.pdf
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MOREIRA, Renata Andrade de Medeiros. Aplicação do Modelo Transteórico para consumo de
óleos e gorduras e sua relação com consumo alimentar e estado nutricional em um serviço de
promoção da saúde. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2010. 190 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Aline Cristine Souza
SANTOS, Luana Caroline dos
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RESUMO: O Modelo Transteórico visa facilitar mudanças de comportamentos como o consumo
excessivo de óleos e gorduras, por meio de estágios. Este estudo objetivou avaliar a aplicação do
Modelo Transteórico para consumo de óleos e gorduras e sua relação com o consumo alimentar e o
estado nutricional em usuários de Serviço de Promoção da Saúde de Belo Horizonte, Minas Gerais. A
amostra aleatória simples constou de indivíduos maiores de 18 anos que ingressaram na Academia
da Cidade do Distrito Sanitário Leste, no período de outubro de 2007 a novembro de 2008. A coleta
de dados incluiu aplicação de algoritmo para identificação de estágios de comportamento alimentar
para consumo de óleos e gorduras, aplicação de três Recordatórios Alimentares de 24 Horas para
reclassificação dos usuários quanto ao consumo de lipídeos e medidas antropométricas (peso, altura,
circunferência da cintura, razão cintura/quadril e índice de massa corporal). A análise estatística foi
descritiva e analítica, abrangendo os testes qui-quadrado, exato de Fisher, Mann-Whitney, ANOVA,
Tukey HSD, Kruskal-Wallis e McNemar (p<0,05). Dos 145 entrevistados, 91,0% eram mulheres com
idade de 53,4±12,3 anos. Verificouse que, na classificação dos estágios de comportamento alimentar,
2,8% estavam em pré-contemplação, 9,0% em contemplação, 11,7% em decisão, 20,7% em ação e
55,9% em manutenção. Após a reclassificação, 5,5% estavam em pré-contemplação, 20,0% em
contemplação, 24,1% em decisão, 29,0% em ação e 21,4% em manutenção. Houve diferença
significativa dos estágios antes e depois da reclassificação (p<0,001), denotando a importância de
sua realização. A relação dos estágios de mudança e estado nutricional não foram significativos
(p>0,05), mas foram associados à ingestão de alimentos ricos em gordura; consumo de lipídeos, o
que demonstra a validação do instrumento, ácidos graxos saturados e monoinsaturados, e colesterol
(p<0,05). Conclui-se que o algoritmo, após a reclassificação quanto ao consumo de lipídeos, constitui
importante instrumento de avaliação do comportamento alimentar a ser utilizado como subsídio para
ações de educação alimentar e nutricional, visando maior efetividade das intervenções.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.enf.ufmg.br/site_novo/modules/mastop_publish/files/files_4c46e81629a70.pdf
Nº de Classificação: 6320
FIGUEIREDO, Nívea Vieira Furtado. Tecnologias para assistência domiciliar na atenção básica:
em busca de ferramentas que subsidiem o trabalho da equipe de saúde da família. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2010. 248 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIRES, Maria Raquel Gomes Maia
RESUMO: Introdução: A despeito da tendência crescente da Assistência Domiciliar no Sistema Único
de Saúde (SUS), são escassos os instrumentos de trabalho e os conhecimentos aplicados de que os
profissionais de saúde dispõem para agir na realidade encontrada. Ao adentrar as residências das
pessoas, interage-se com os convívios, os conflitos e as dinâmicas da vida privada, bem como com a
pobreza socioeconômica da maioria da população brasileira que é usuária do SUS. Esta pesquisa
questiona que tecnologias para sistematização da Assistência Domiciliar (AD) na Atenção Básica,
baseadas no desenvolvimento de ferramentas para o gerenciamento do cuidado, podem subsidiar o
trabalho das Equipes de Saúde da Família (ESF). Parte-se da hipótese de que as tecnologias
mediadas por questionários que possibilitem a avaliação clínica, socioeconômica e familiar de
usuários, bem como em modelos de predição para a classificação no tipo de Assistência Domiciliar
que orientem a programação das ações dos profissionais, fornecem subsídios para a incorporação de
conhecimentos ao processo de trabalho em saúde, qualificando a assistência prestada. Objetivos: 1Analisar as tecnologias disponíveis nas Equipes de Saúde da Família para sistematizar a Assistência
Domiciliar na Atenção Básica; 2- Avaliar o processo de trabalho dos profissionais das ESF quanto à
sistematização da Assistência Domiciliar na Atenção Básica; 3- Elaborar questionários que
possibilitem a avaliação clínica, o grau de dependência para as Atividades da Vida Diária (AVD), o
risco de úlceras por pressão (UP) e o contexto sócio-familiar de usuários que demandam Assistência
Domiciliar na área de atuação das ESF / Atenção Básica de Belo Horizonte; 4- Discutir com os
profissionais das Equipes de Saúde da Família a aplicabilidade dos instrumentos para a
sistematização da Assistência Domiciliar na Atenção Básica; 5- Propor, a partir das investigações
realizadas, instrumentos para sistematização da assistência domiciliar na Atenção Básica.
Metodologia: Pesquisa avaliativa com triangulação de métodos e técnicas, abordagem quantitativa e
qualitativa, do tipo estudo de caso, em 2 UBS/SMSA-BH. Análise dos dados: regressão logística e
múltipla na fase quantitativa e análise de conteúdo na etapa qualitativa. O delineamento do estudo
ocorre em três etapas: 1ª-observação participante do processo de trabalho da ESF para construção
de um instrumento que subsidie a assistência domiciliar integral aos usuários da área de
abrangência; 2ª-survey com usuários, família e cuidador que demandam Assistência Domiciliar nas
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UBS/SMSA-BH, com classificação das necessidades de assistência domiciliar das famílias visitadas
em tipo AD1 e AD2. Definição dos Modelos de Predição para a programação da assistência
requerida; 3ª-realização de oficinas de discussão com os profissionais de saúde das UBS para
avaliação da adequabilidade do instrumento, da classificação dos tipos de AD e do gerenciamento da
assistência proposto. O estudo foi aprovado pelos Comitês de ética em pesquisa da UFMG, Parecer
n ETIC 449/08, e Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, protocolo 007/2008. Resultados:
Há pouca disponibilidade de tecnologias para a Assistência Domiciliar no âmbito da Atenção Básica,
comprometendo o cuidado prestado. A partir desse cenário, elaborou-se um fluxograma para
gerenciamento da assistência na atenção básica, baseado num modelo preditivo para classificação
do usuário no tipo de Assistência Domiciliar requerida (AD 1 ou AD2) e em instrumentos que
subsidiam as ações da ESF. Conclusão: Os questionários, o plano de cuidados para o usuário e
família, bem como o fluxograma e programação da assistência proposta, foram considerados
adequados e pertinentes pelos profissionais de saúde das UBS investigadas.
Acesso remoto ao texto integral:
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MARTINS, Eunice Francisca. Mortalidade perinatal e avaliação da assistência ao pré-natal, ao
parto e ao recém-nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais. Belo Horizonte. Universidade Federal
de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2010. 186 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LANA, Francisco Carlos Felix
REZENDE, Edna Maria
RESUMO: Atualmente a mortalidade perinatal tem adquirido relevância devido à maior participação
do componente neonatal precoce na mortalidade infantil, como também pelos avanços tecnológicos
na assistência obstétrica e neonatal, os quais favorecem a sobrevivência perinatal mesmo em
situações de alto risco. O coeficiente de mortalidade perinatal é um importante indicador das
condições de saúde materna e neonatal e reflete a qualidade da assistência disponível. O objetivo
deste estudo foi analisar a mortalidade perinatal e avaliar a assistência à saúde da gestante e do
recém- nascido, a partir das investigações de óbitos perinatais. Foram estudados os óbitos perinatais
de residentes em Belo Horizonte, registrados no Sistema de Informação sobre Mortalidade, no
período de 2003 a 2007, e os investigados pelo Comitê de Prevenção de Óbitos BH-Vida. Os critérios
para investigação adotados pelo Comitê foram os óbitos perinatais com peso ao nascer maior ou
igual a 1.500g, excluindo-se aqueles com malformação congênita grave. A fonte de dados foi o
Sistema de Informação sobre Mortalidade e os formulários de investigação do Comitê de Prevenção
de Óbitos BH-Vida. As variáveis incluídas referem-se às causas de morte, ao perfil do recém-nascido
e da mãe, à evitabilidade do óbito, ao processo de assistência à gestante e ao recém-nascido. Os
dados foram analisados pela estatística descritiva e analítica. A assistência foi avaliada no pré-natal,
no parto e para o recém-nascido, baseando-se em recomendações básicas preconizadas por
evidências científicas. O comportamento espacial da mortalidade foi analisado segundo o Índice de
Vulnerabilidade à Saúde da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Para a análise de evitabilidade foi
adotada a Classificação de Wigglesworth. Os óbitos estudados foram 2.710, dos quais 728 foram
investigados pelo Comitê, o que correspondeu a 93% do total de óbitos com critérios de investigação.
As maiores taxas de mortalidade foram registradas para os nascidos com baixo peso e prematuros.
Quanto às características maternas as taxas mais elevadas foram observadas entre as mães com
idade igual ou superior a 35 anos, nenhuma escolaridade e gravidez do tipo múltipla. As principais
causas de óbitos foram concentradas no capítulo das afecções perinatais, com destaque para as
decorrentes de fatores maternos e complicações da gravidez, da asfixia intra-útero e as mortes fetais
não especificadas. A investigação dos óbitos identificou um alto percentual de casos evitáveis e com
falhas no processo da assistência perinatal. Essas falhas foram mais evidentes na atenção ao prénatal e ao parto. A análise espacial mostrou que as taxas de mortalidade foram crescentes com a
elevação do risco da área de residência materna. Avaliar a mortalidade perinatal em Belo Horizonte
sob o enfoque da atenção dos serviços de saúde, dos diferenciais de desigualdade social e da
evitabilidade, permitiu melhor entendimento da situação. Esta avaliação poderá contribuir para o
planejamento de ações preventivas.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 6322
DIAS, Carla Pena. Cotidiano de trabalho dos profissionais de saúde no transporte aéreo de
pacientes (O). Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2010.
89 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PENNA, Cláudia Maria de Mattos
RESUMO: Trata-se de um estudo de caso qualitativo, fundamentado na sociologia compreensiva,
com o objetivo de compreender o cotidiano de trabalho dos profissionais de saúde no transporte
aéreo de pacientes. O cenário de estudo foi uma empresa privada de Belo Horizonte, Minas Gerais,
especializada em transporte aéreo de pacientes. Foram entrevistados vinte e dois profissionais de
saúde, enfermeiros e médicos que atuam ou atuaram no transporte aéreo de pacientes. Os dados
foram coletados no período de maio a junho de 2009, por meio de um roteiro de entrevistas semiestruturado. Os dados foram tratados e analisados pelo método de análise de conteúdo. Da análise,
emergiram cinco categorias empíricas: 1. A construção conjunta: o caminho das pedras, 2. O trabalho
em equipe, 3. O trabalho: cada dia um dia! 4. Os diferentes ambientes de cuidado e 5. A miscelânea
de sentimentos. A primeira categoria trata do início das atividades dos profissionais de saúde no
transporte aéreo e das dificuldades vivenciadas no processo de construção da empresa. A segunda
categoria considera aspectos relevantes do trabalho realizado em equipe de forma interdisciplinar, os
aspectos motivacionais que levam os profissionais a exercer esse tipo de atividade, a importância da
comunicação adequada e a interação dos sujeitos. A terceira categoria aborda os diferentes
significados em relação ao trabalho que realizam. A quarta categoria mostra os vários ambientes do
transporte aéreo e as tecnologias que se refletem no cuidado ao paciente. A quinta e última categoria
revela os sentimentos por parte dos profissionais de saúde frente às situações vivenciadas no
ambiente de trabalho e a assistência prestada ao paciente durante o transporte. Este estudo permitiu
compreender os diferentes olhares acerca do trabalho que realizam e a influência do ambiente sobre
os atores envolvidos, em relação às posturas e comportamentos. O trabalho é complexo, apresenta
muitas situações imprevisíveis, a assistência e o cuidado prestado ao paciente tornam-se
diferenciados. A subjetividade está presente no cotidiano a todo instante, há uma relação dialética de
prazer e sofrimento, os profissionais de saúde revelam sentimentos vivenciados a respeito do
trabalho e na assistência prestada ao paciente durante o transporte. Espera-se que este estudo
possa promover a reflexão dos sujeitos envolvidos nessa atividade, suscitar novos questionamentos e
gerar novas discussões e pesquisas sobre o tema.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enfermagem.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/CarlaPDias.pdf

Nº de Classificação: 6323
PRADO, Irene Souza. Sintomas estressantes e qualidade de vida entre homens com câncer.
Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2010. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LIMA, Elenice Dias Ribeiro de Paula
RESUMO: Pacientes oncológicos experimentam ocorrência de múltiplos sintomas, o que gera grande
impacto em sua qualidade de vida. Percebemos que pouco influenciamos na qualidade de vida de
homens em tratamento oncológico, uma vez que não abordamos a saúde do homem na concepção
relacional de gênero, além de, no Brasil, desconhecermos instrumentos válidos e confiáveis que
avaliem a experiência de múltiplos sintomas. O Symptom Experience Index (SEI) é um instrumento
desenvolvido e validado nos EUA que, a partir de 41 itens, em escala de Likert, identifica as
ocorrências de sintomas e as intensidades de estresses a eles relacionados para avaliação das
experiências de sintomas. Neste estudo, esse instrumento foi validado para versão em português
(SEI-P), junto a 40 pessoas saudáveis, quanto à confiabilidade e consistência interna (Alfa de
Cronbach = 0,96 e Coeficiente de Correlação Intraclasse = 0,93) para posterior investigação da
experiência de sintomas e qualidade de vida entre homens com câncer de próstata (n=73), colorretal
(n=45) e pulmão (n=20). A população estudada (n=138) estava na faixa etária de 32 a 88, a maioria
apresentava as seguintes características sociodemográficas: residia em Belo Horizonte, casada,
baixa escolaridade, baixa renda familiar e era aposentada. Quanto às características clínicas
apresentou desempenho clínico pessoal de 0 a 1 na escala ECOG (n=129/93,7%), relatou ser exfumantes (n=76/56%) e ter parado de consumir bebida alcoólica (n=58/42%), possuía comorbidades
(n=96/70%) e metástase (n=72/53%). As ocorrências de sintomas (média/desvio padrão) foram mais
intensas para: os homens com câncer de colorretal nos domínios da fadiga (2,08 ± 2,41), distúrbios
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alimentares e gástricos (2,04 ± 2,54); os com câncer de próstata envolveram os sintomas da fadiga
(2,38 ± 2,69) e dificuldades no controle de micções (1,87 ± 2,05); para os com câncer de pulmão as
maiores ocorrências encontraram-se no domínio neurológico (3,42 ± 3,10), vindo, a seguir, dor e
desconforto (3 ± 1,52), problemas respiratórios (2,14 ± 1,77) e insatisfação com mudanças na
aparência física (1,14 ± 1,06). A medida da intensidade de estresse para cada sintoma seguiu essa
distribuição em alguns domínios, determinando as experiências de sintomas. Os homens com câncer
de pulmão apresentaram maior média de ocorrência de sintomas, bem como do estresse a eles
relacionados. A dor foi avaliada, também, com o McGill reduzido. A dor sensorial foi mais acentuada
nos grupos de câncer de próstata (9,52 ± 6,88) e pulmão (9,41± 5,14), enquanto a dor afetiva foi mais
presente no grupo de câncer colorretal (6,00 ± 3,82). Os sujeitos do estudo apresentaram qualidade
de vida prejudicada, porém não de forma acentuada, avaliada pelo WHOQOL - breft. O domínio com
pior escore foi o físico, principalmente para os homens com câncer de pulmão (13,89 ± 2,89). A
qualidade de vida apresentou significante correlação com a experiência de sintomas para os grupos
de câncer colorretal (r= -0,40/p=0,01) e de pulmão (r= -0,58/p=0,009). A questão de gênero e saúde
revelou se de maneira acentuada neste estudo, sugerindo que é preciso ir além de avaliações
clínicas para nos aproximar da subjetividade masculina na tentativa de implementar intervenções
preventivas, educativas e paliativas para promoção de uma melhor qualidade de vida para homens
com câncer.
Acesso remoto ao texto integral:
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VIEIRA, Ed Wilson Rodrigues. Acesso e utilização dos serviços de saúde de atenção primária
em população rural do município de Jequitinhonha, Minas Gerais. Belo Horizonte. Universidade
Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2010. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GAZZINELLI, Andréa
RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar o acesso e a utilização dos serviços de Atenção
Primária a Saúde (APS) em população rural no município de Jequitinhonha, Minas Gerais. Foram
realizadas entrevistas com todos os 190 indivíduos com 18 anos ou mais de idade residentes no
povoado do Caju para obter informações socioeconômicas, demográficas e sobre as necessidades
de saúde, acesso e utilização dos serviços de saúde. A análise dos dados foi feita utilizando o teste
Qui-quadrado de Pearson, odds ratio com Intervalo de Confiança de 95% e regressão logística. Os
resultados mostraram que a maioria dos indivíduos não possui um serviço de saúde de uso regular.
Apesar disso, 65,8% dos entrevistados relataram ter realizado pelo menos uma consulta com
profissional de saúde no período de 12 meses anteriores à entrevista, principalmente as mulheres
(OR 3,55; IC 1,85 - 6,79) e aqueles que consideraram seu estado de saúde deficiente (OR 2,03; IC
1,01-4,08). Foi encontrada uma taxa de internação hospitalar durante o ano relativamente alta
(11,6%), que pode ter sido resultado de problemas no acesso aos serviços de APS. Em geral, os que
procuraram o hospital foram principalmente aqueles que receberam algum tipo de ajuda (OR 3,07; IC
1,18 - 8,00) e que consideraram seu estado de saúde deficiente (OR 3,04; IC 1,16 - 7,98). Quanto à
utilização, 31,6% dos indivíduos utilizaram algum serviço de saúde nos últimos 30 dias anteriores a
entrevista, principalmente os que possuíam quatro ou mais eletrodomésticos em casa (OR 5,72; IC
1,23 - 26,54) e os portadores de hipertensão (OR 19,91; IC 8,02 - 49,41). Os motivos que
determinaram a última utilização foram principalmente a busca por medicamentos (46,7%) e a
presença de queixas ou sintomas de doenças (23,3%) sendo o serviço mais utilizado o posto de
saúde do Caju (75,0%). Se não considerarmos as utilizações relacionadas à busca de medicamentos,
a taxa de utilização cai para 15,8% e apenas a presença de restrições de atividades habituais mostrase associada com a utilização (OR 3,84; IC 1,53 - 9,74). A maioria dos indivíduos foi atendida na
primeira vez que procurou o serviço (92,3%), no entanto, quase 40,0% daqueles que tiveram
medicamentos prescritos no último atendimento ou foram apenas buscá-los com prescrições
anteriores não os receberam gratuitamente. Tendo em vista a localização do Centro de Saúde local, o
deslocamento até os serviços foi principalmente a caminhada de até 30 minutos e o uso de transporte
coletivo para os serviços de saúde de Jequitinhonha ou outro município. Das pessoas estudadas,
33,7% não procurou os serviços de saúde, embora tenham percebido necessidades, apontando em
geral problemas como a não disponibilidade de profissional para o atendimento, sendo que, 8,0% dos
que procuraram não foram atendidos. Concluindo, não foram observadas iniqüidades no acesso e
utilização dos serviços de saúde entre a população estudada. Entretanto não foi garantido
efetivamente o acesso aos serviços de saúde nem a utilização próxima do domicílio. Recomenda-se
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a ampliação da oferta e adaptação dos serviços de APS às especificidades geográficas e
socioeconômicas dessa população, facilitando o acesso e conseqüentemente a utilização.
Acesso remoto ao texto integral:
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DAMASCENO, Quésia Souza. Características epidemiológicas dos microrganismos resistentes
presentes em reservatórios de uma unidade de terapia intensiva. Belo Horizonte. Universidade
Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2010. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Adriana Cristina de
RESUMO: O ambiente ocupado por pacientes colonizados ou infectados pode se tornar contaminado
por bactérias resistentes e constituir um reservatório secundário, favorecendo a transmissão cruzada.
A identificação de potenciais reservatórios de microrganismos de importância epidemiológica no
ambiente hospitalar constitui uma importante medida de prevenção da sua disseminação. Objetivouse determinar as características epidemiológicas de microrganismos de importância clinica quando
presentes nas superfícies, soluções, equipamentos e hemocultura de pacientes de uma Unidade de
Terapia Intensiva de Belo Horizonte. Tratou-se de um estudo transversal, realizado entre julho e
outubro de 2009. As amostras foram obtidas de soluções degermante e por swabs das superfícies
(monitor de função cardíaca, ventilador mecânico, grade lateral da cama, torneira, mesa de
cabeceira, estetoscópio e pia). As amostras ambientais sem diluições foram cultivadas em meios:
Infuso de Cérebro e Coração (BHI), MacConkey e Agar Sabouraud a 37o por 48 horas. Os isolados
bacterianos foram identificados pela morfologia da colônia, coloração de Gram, teste de catalães e Kit
API. O teste de sensibilidade foi realizado com a utilização de antibiograma por disco de difusão para
o imipenem, vancomicina, ceftriaxona e ciprofloxacina. Os isolados bacterianos com perfil de
resistência aos antimicrobianos testados foram comparados as amostras de hemocultura pelo teste
“repetitive extragenic palindromic sequences” (rep-PCR) para analise de similaridade. As analises
foram realizadas nos laboratórios de Ecologia e Fisiologia de Microrganismos e de Genética de
Microrganismos da Universidade Federal de Minas Gerais. Verificou-se importante contaminação de
superfícies e equipamentos em UTI (P<0,004). Os estetoscópios,ventiladores mecânicos e torneiras
apresentaram as maiores medias de contaminação. Não houve contaminação da solução
degermante (PVP-I 10%). Nos estetoscópios da unidade de isolamento, registrou-se a presença de
Enterococcus faecalis resistente a vancomicina, Staphylococcus aureus e Acinetobacter baumannii
multirresistente. Entre o isolado de Acinetobacter baumannii multirresistente detectado no ventilador
mecânico e uma amostra de hemocultura de paciente houve 80% de similaridade. Consideráveis
percentuais de similaridade (60-65% - IC: 85%), ainda foram observados entre outros isolados do
ambiente e hemoculturas de pacientes. As similaridades entre os isolados bacterianos do ambiente e
pacientes reforçam a importância da vigilância epidemiológica quanto a possibilidade da transferência
horizontal de patogenos. Conclui-se, que as superfícies inanimadas freqüentemente tocadas e
equipamentos próximos ao paciente na UTI contaminam-se por bactérias resistentes, sugerindo
relação clonal com isolados bacterianos de hemocultura de pacientes. Assim, observa-se a
necessidade de reforçar as medidas de controle, redução e prevenção da disseminação de
microrganismos resistentes, alem de dedicar maior atenção a descontaminação de superfícies e
equipamentos em UTI e a avaliação de sua eficácia, aspectos não analisados no estudo, mas de
grande relevância nesse contexto.
Acesso remoto ao texto integral:
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CANHESTRO, Mônica Ribeiro. Estudo da adesão de crianças e adolescentes ao tratamento
conservador da doença renal crônica. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais.
Escola de Enfermagem, 2010. 153 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GAZZINELLI, Andréa
RESUMO: Este estudo teve como objetivo analisar a adesão de crianças e adolescentes ao
tratamento conservador da doença renal crônica em um ambulatório de nefrologia pediátrica de um
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hospital universitário em Belo Horizonte, Minas Gerais, nos anos de 2008/2009. Participaram do
estudo 75 informantes sendo 27 pacientes e 48 cuidadores. A coleta de dados foi feita por meio de
entrevistas e análise dos prontuários dos pacientes. As entrevistas buscaram dados demográficos e
socioeconômicos, a avaliação do conhecimento sobre a doença e o tratamento, da satisfação com o
atendimento dado pelos profissionais e da adesão a terapêutica medicamentosa e a dieta por meio
auto-relato. O prontuário foi utilizado para o levantamento de parâmetros laboratoriais, para a
caracterização clínica dos doentes e para avaliação de adesão por meio de parâmetros laboratoriais
e clinico dos doentes e por meio dos registros feitos pelos profissionais de saúde. Foram calculadas
as freqüências absolutas e relativas das variáveis demográficas, socioeconômicas e clínicas. As
variáveis contínuas foram descritas em termos de médias e distribuição percentual. Para cada
método utilizado na avaliação de adesão, realizou-se o cálculo da prevalência de aderidos e não
aderidos. A análise univariada foi realizada para avaliar as possíveis associações entre as variáveis
independentes com cada método utilizado para avaliação da adesão ao tratamento. A força de
associação foi medida pela Razão de Prevalência (RP) e calculada utilizando-se a técnica de
regressão de Poisson com variâncias robustas, tanto nos modelos univariados quanto nos
multivariados. O nível de significância estatística estabelecido foi de 5% (p < 0,05). Os resultados
mostraram prevalência de não adesão à terapêutica medicamentosa avaliada por meio do auto-relato
foi de 70,8%, sendo associada ao paciente apresentar o fósforo fora do controle (RP= 1,47; IC = 1,141,89) e ao conhecimento insuficiente da doença e do tratamento (RP= 1,40; IC = 1,02- 1,92). A
prevalência de não adesão à dieta avaliada por meio do auto-relato foi de 60% sendo associada ao
sexo masculino (RP=1,72; IC 1,19- 2,47), àqueles que cursavam da 1a a 8a série (RP=2,68; IC 1,215,92), que avaliaram o tratamento como difícil de ser seguido (RP=1,85; IC 1,35- 2,54), que não
sabem que o tratamento é para a vida toda (RP=1,49; IC 1,08- 2,05) e não sabem reconhecer os
alimentos ricos em potássio (RP=1,54; IC 1,10- 2,15). A prevalência de não adesão avaliada por meio
da análise dos parâmetros laboratoriais e clínico dos pacientes foi de 50,7% sendo associado aos
pacientes que estão fora da escola, na pré-escola ou na escola especial (RP= 3,84; IC 1,03- 14,25) e
não sabem que o tratamento é para a vida toda (RP= 1,62; IC 1,05- 2,50). A avaliação de não adesão
por meio de anotações nos prontuários não se mostrou um método adequado tendo em vista o
pequeno numero de anotações realizadas pelos profissionais avaliando tal comportamento. As
prevalências de não adesão encontradas neste estudo foram altas, variaram conforme o método
utilizado, assim como os fatores associados. Observou-se a existência de vários fatores que podem
interferir no comportamento de adesão, sendo alguns difíceis ou mesmo impossíveis de serem
mudados, principalmente aqueles que se relacionam com as condições nas quais vivem a maioria
das famílias. O pouco conhecimento sobre aspectos ligados à doença e ao tratamento aparece
associado a maior prevalência de não adesão em todos os métodos utilizados, destacando-se como
um aspecto passível de ser modificado. Os informantes se mostraram satisfeitos com o atendimento
recebido pelos profissionais.
Acesso remoto ao texto integral:
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SILVA, Líliam Barbosa. Comunicação nas práticas de coordenação de grupos socioeducativos
na Estratégia de Saúde da Família. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola
de Enfermagem, 2010. 195 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Sônia Maria
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo desvelar o conteúdo e a forma da comunicação do
coordenador de grupos socioeducativos na Estratégia de Saúde da Família. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, desenvolvida junto a vinte e cinco coordenadores de
grupos socioeducativos que assistem à população idosa, distribuídos em oito unidades básicas de
saúde de dois Distritos Sanitários de Belo Horizonte, Brasil. A coleta de dados foi realizada de março
a julho de 2009 e constou de observação não participante e de entrevista em profundidade
semiaberta. Na interpretação dos dados, empregou-se a Análise de Conteúdo proposta por Bardin e
o Modelo Teórico de Forrest. As informações coletadas foram organizadas em sete núcleos
temáticos: Atmosfera grupal como fator determinante para a comunicação entre coordenador e
membros; A diversidade de canais de comunicação veiculadores de mensagens nos grupos
socioeducativos; A dinamicidade dos conteúdos discutidos nos grupos socioeducativos; A
comunicação verbal do coordenador segundo os pressupostos de Forrest; “Eu quis saber o que a
pessoa está me mostrando”: a leitura do grupo a partir da comunicação não verbal; O grupo enquanto
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espaço de escuta; Aspectos comunicacionais dificultadores e facilitadores na interação entre
coordenador e grupo. A análise desses núcleos temáticos revelou que, apesar do grande incentivo à
adoção de hábitos de vida saudáveis, a prática discursiva dos coordenadores é prescritiva e
comportamentalista, pouco sintonizada com o arcabouço filosófico-conceitual da promoção da saúde.
Nesse sentido, houve predomínio da subcategoria dando informação que aparece associada às
orientações dos profissionais de saúde sobre a adoção de comportamentos para prevenção de
doenças, fundamentada na transmissão de conhecimentos de forma verticalizada. É necessário que
se desenvolvam vários processos de escuta do grupo, levando-se em conta sua dimensão
sociocultural para revelar questões mais profundas do que supõem as práticas discursivas de
coordenadores que ainda alicerçam suas ações em políticas públicas verticais de saúde. Percebe-se
que a comunicação, no contexto grupal, deve valer-se de uma abordagem que valoriza a expressão
do participante, não estritamente da saúde em sua dimensão física, mas da vida de cada um, que
pode ser melhor explorada por subcategorias que permitem, aos membros do grupo, verbalizarem
suas percepções, como é o caso das subcategorias reconhecendo os sentimentos e verbalizando
pensamentos subentendidos. Acredita-se que este estudo possa subsidiar o planejamento de oficinas
junto às equipes de Saúde da Família, na busca de diferentes formas e meios de comunicação para
efetivar a ação educativa dialógica e os espaços de interação nos grupos voltados para a construção
de novas formas de consciência crítica em relação aos interesses público e coletivo.
Acesso remoto ao texto integral:
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BARCELLOS, Ana Paula Medrado de. Ações de saúde a portadores de hipertensão que foram a
óbito por doença cerebrovascular, adscritos a territórios de equipes de saúde da família de
Contagem, Minas Gerais. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2010. 178 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LANA, Francisco Carlos Félix
RESUMO: Introdução: A hipertensão arterial sistêmica constitui-se como importante fator de risco
para as doenças cardiovasculares. A organização da atenção primária à saúde no controle da
hipertensão contribui para a redução de complicações, principalmente o acidente vascular encefálico.
Nesse sentido, o Ministério da Saúde aponta o desenvolvimento de ações programáticas dirigidas ao
controle da hipertensão arterial como principal estratégia de organização da assistência a este agravo
e tais ações devem ser executadas pela Estratégia de Saúde da Família (PSF). Objetivo Geral:
Avaliar as ações de saúde desenvolvidas pelas equipes de saúde da família para o controle da
hipertensão arterial sistêmica no município de Contagem - Minas Gerais, tendo como referência a
mortalidade por doenças cerebrovasculares reduzíveis e/ou preveníveis por ações adequadas de
promoção à saúde, prevenção, controle e atenção no âmbito do SUS. Metodologia: Trata-se de um
estudo, exploratório, descritivo, que se insere no campo da avaliação em saúde. A pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. A partir daí,
foram coletados dados de mortalidade por doença cerebrovascular de 92 óbitos ocorridos nos anos
de 2006 e 2007 e pesquisadas informações referentes às ações de saúde dirigidas ao controle da
hipertensão arterial sistêmica ofertadas pelas equipes de saúde da família no período de 24 meses
que antecederam cada óbito. A apresentação dos dados foi feita na forma de tabelas e gráficos. A
análise e contemplou um estudo comparativo entre os resultados encontrados e os parâmetros
estabelecidos pelo Ministério da Saúde e, também, com resultados de outros trabalhos sobre o tema,
levantados na literatura científica. Resultados: Os registros incompletos de dados e o extravio de
documentos (prontuários, fichas do SIAB, fichas de HIPERDIA e livros de registros) ou não existência
das fontes de dado para coleta ocasionaram dificuldades e limitações para este estudo. A avaliação
dos registros em instrumentos dos sistemas de informação da atenção primária à saúde demonstrou
baixa utilização desses instrumentos e precariedade nas informações registradas pelos profissionais
de saúde. Os registros da atenção ofertada pelas equipes de saúde da família demonstraram que
apesar de mais da metade dos casos ter realizado consulta médica ou de enfermagem, a
concentração de consultas médicas e de enfermagem foi baixa para a maioria dos casos. De modo
semelhante, foi observado baixo registro de participação em atividades educativas, de realização de
exames laboratoriais ou complementares e de estratificação do risco cardiovascular global.
Considerações finais: Os resultados deste estudo sugerem que na maioria dos casos, a atenção
registrada não estava pautada no planejamento e programação das ações e que há fragilidades na
identificação e atenção aos indivíduos de risco por parte das equipes de saúde da família. As ações
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para reorganização da atenção à hipertensão arterial constituem-se como desafio para o Sistema
Único de Saúde tendo em vista à necessidade de readequação da atenção primária no
desenvolvimento de estratégias dirigidas a prevenção desse agravo, suas complicações e a
promoção da saúde, objetivando assim, melhor qualidade da atenção prestada e, conseqüentemente,
redução da morbimortalidade relacionada a esse agravo.
Acesso remoto ao texto integral:
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BICALHO, Paula Gonçalves. Atividade física e fatores associados em populações de área rural
de Minas Gerais, uma experiência com o Questionário Internacional de Atividade Física - IPAQ.
Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2010. 128 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VELÁSQUEZ MELÉNDEZ, Jorge Gustavo
RESUMO: Este estudo foi conduzido com o objetivo de estimar os níveis de atividade física,
contemplando os quatro domínios e sua associação com fatores sociodemográficos e relacionados à
saúde em moradores de áreas rurais. Outro objetivo foi testar a validade e reprodutibilidade do
Questionário Internacional de Atividade Física - IPAQ, utilizando o pedômetro como método objetivo
para comparação com os dados do questionário. Foram estudados 567 adultos (? 18 anos) de duas
comunidades rurais de Minas Gerais. Um ponto de corte de 150 minutos de atividade física semanal
foi utilizado para definição de ativo. Para o estudo de validação do questionário foi utilizada um
subgrupo composto de 82 adultos. Na avaliação da reprodutibilidade do questionário em duas
entrevistas, o coeficiente de correlação de Spearman variou de 0,56 a 0,75. O índice Kappa variou de
0,4 a 0,5 exceto no domínio trabalho, no qual o Kappa foi de 0,7. A concordância absoluta variou de
73,2% para atividade física doméstica a 86,6% no conjunto de todos os domínios. A média do número
de passos registrada com o pedômetro foi de 12.027 ± 5.337. Os coeficientes de correlação de
Spearman entre o número de passos e a atividade física variaram de - 0,22 para as atividades
domésticas a 0,41 no domínio trabalho. Os maiores níveis de sensibilidade e especificidade do IPAQ
em relação ao método de referência foram encontrados para o domínio do trabalho. A prevalência de
indivíduos com 150 min/sem ou mais dessa atividade no trabalho foi de 82,9% (IC95%: 77,8 - 88,0).
Para as atividades domésticas 63,5% (IC95%: 59,6 - 67,4) dos indivíduos atingiram esse nível de
atividade física, já no lazer e no deslocamento os percentuais foram 10,1% (IC95%: 7,6 - 12,6) e
32,0% (IC95%: 28,2 - 35,8), respectivamente. Na análise de regressão multivariada o sexo feminino
(RP 0,27; IC 95% 0,15 - 0,46), a idade (RP 0,16; IC 95% 0,04 - 0,60 para comparação entre pessoas
com 60 anos e mais e pessoas com 18 a 30 anos), a cor da pele parda ou preta (RP 1,85; IC 95%
1,01 - 3,39) e a escolaridade (RP 5,83; IC 95% 2,21 - 15,4 para a comparação entre pessoas com 9
anos e mais de escolaridade e pessoas com zero ano de estudo) permaneceram independentemente
associadas à atividade física de lazer. Os resultados do presente estudo indicam que o IPAQ em uma
população rural brasileira apresentou reprodutibilidade moderada a alta, o que apóia seu uso
cauteloso em populações rurais. A prevalência de indivíduos fisicamente ativos encontrada foi alta,
porém os níveis de atividade física no lazer foram baixos e seguem padrões similares aos de áreas
urbanas segundo idade, sexo e escolaridade.
Acesso remoto ao texto integral:
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CARVALHO, Tatianne Márcia Perdigão de. Representações de adolescentes do Município de
Santa Luzia/ MG acerca da doença hepatite B, seus riscos e prevenção. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2010. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FREITAS, Maria Imaculada de Fátima
RESUMO: Os adolescentes, por estarem em uma fase peculiar da vida, permeada de novas
experiências e descobertas, são mais vulneráveis às Infecções Sexualmente Transmissíveis - IST e,
dentre elas, à hepatite B. A vacina é o melhor recurso disponível para a prevenção dessa doença.
Entretanto, a cobertura vacinal para essa faixa etária é baixa em Santa Luzia/MG. O objetivo deste
estudo foi o de compreender as representações e atitudes relacionadas à baixa adesão à vacina
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contra hepatite B por adolescentes na faixa etária de 11 a 19 anos do município de Santa Luzia/MG.
Para alcançar o objetivo proposto, utilizou-se a metodologia qualitativa, fundamentada na Teoria das
Representações Sociais. A pesquisa foi realizada em duas escolas do município, sendo uma de
ensino público e a outra de ensino privado. Foram entrevistados 23 adolescentes, sete meninos e
dezesseis meninas. Os sujeitos foram contactados em seus locais de estudo, durante o horário das
aulas, e convidados a participar de uma entrevista individual, composta por um questionário com
questões abertas direcionadas para as representações das Infecções Sexualmente Transmissíveis
(IST) e, dentre elas, a hepatite B, sobre vacinas e sobre a vacina contra hepatite B. A análise das
entrevistas foi fundamentada no método de Análise Estrutural de Narração. Os resultados foram
organizados em quatro categorias: 1) Conhecimentos sobre as infecções sexualmente transmissíveis;
2) Fontes de informação sobre as infecções sexualmente transmissíveis; 3) Adolescência e
prevenção de IST e; 4) Vacinação e vacina contra hepatite B. A interpretação dos dados indicou que
os adolescentes não possuem representações sobre a vacina hepatite B nem sobre essa infecção
especificamente. Existe uma representação negativa focada na aids, como uma doença ruim e que
mata, porém, as outras IST ganham uma posição secundária no que se refere à gravidade. Em
alguns casos, os adolescentes possuem e também buscam informações na escola, na mídia e no
convívio social sobre o assunto, mas além do conhecimento ser superficial e, muitas vezes, confuso,
não há objetivação desse conhecimento para a construção das representações. A representação da
vacina como um procedimento doloroso fez parte da infância, porém, hoje, os adolescentes a
representam como algo benéfico, preventivo. Entretanto, a desinformação acerca das IST e da
existência da vacina contra a hepatite B, aliada a ausência de práticas de saúde voltadas para esse
público, favorecem a baixa cobertura vacinal contra a hepatite B e, conseqüentemente, a maior
vulnerabilidade dos adolescentes à hepatite B. Este estudo aponta para a necessidade de
implantação de um programa de educação sexual nas escolas públicas e privadas da cidade, em
parceria com o setor saúde, com abordagem na esfera da sexualidade. Pode-se ainda pensar que
essa poderia ser a situação de outros municípios de perfil semelhante. Programas educacionais em
saúde e serviços de prevenção precisam ser desenvolvidos como uma ação efetiva antes que os
adolescentes se envolvam em comportamentos de risco.
Acesso remoto ao texto integral:
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SOUZA, Márcia Christina Caetano de. Efeito do praziquantel no desempenho cognitivo de
crianças infectadas pelo S. Mansoni em área rural do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais.
Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2010. 125 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GAZZINELLI, Andréa
RESUMO: Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito do tratamento com praziquantel no
desempenho cognitivo de crianças previamente infectadas por S. mansoni em área rural do Vale do
Jequitinhonha, Minas Gerais. Participaram 201 crianças de seis a 10 anos, residentes em Caju e São
Pedro do Jequitinhonha, distritos rurais do município de Jequitinhonha. A coleta de dados foi feita em
dois momentos. No primeiro, foi realizado exame parasitológico de fezes, pelo método Kato-Katz,
aferidas as medidas de peso e estatura para avaliação nutricional e feita avaliação cognitiva pelo
teste Raven e subtestes Dígito, Código e Aritmética do WISCIII. Todos os pais responderam ao
questionário socioeconômico. Após a primeira etapa, as crianças foram tratadas para helmintoses
com praziquantel e albendazol. Um ano após o tratamento, foram repetidas as avaliações nutricionais
e cognitivas. A prevalência de esquistossomose nas duas localidades foi de 70,6%, de
ancilostomíase 18,5% e de ascaridíase 2,6%. Um percentual de 3,5% de crianças apresentou
desnutrição aguda na primeira etapa e 11,4% desnutrição crônica, 4,5% sobrepeso e 2,5%
obesidade. Em relação ao desempenho cognitivo, houve predomínio de crianças abaixo da média em
ambos os testes, ocorrendo aumento dos escores cognitivos na segunda etapa do estudo,
independente do fato de estarem infectadas ou não na primeira etapa. A análise multivariada mostrou
que as crianças com maiores escores no Subteste Aritmética residiam em Caju (OR=2,10 IC
95%=1,07-4,11) em casas com chefe de família com até quatro anos de estudo (OR=2,93 IC
95%=1,26-6,81). As crianças residentes no Caju também apresentaram melhor desempenho no
subteste Código (OR=2,21 IC95%=1,02-4,81). Foi verificada, também, melhora nesse teste entre as
crianças com idades entre nove e 10 anos (OR=2,48 IC 95% 1,07-5,76). Foi encontrada uma
diferença significativa no índice de massa corporal que foi associada à melhoria no desempenho no
teste Código (OR=1,12 IC95% 1,01-1,23). Uma maior educação materna aumentou a chance de a
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criança apresentar melhor desempenho no teste Raven (OR=4,28 IC 95% 1,32-13,87). Crianças com
melhor condição socioeconômica foram mais propensas à melhoria cognitiva no teste Raven
(OR=5,17 IC 95% 2,12-12,59). Os achados deste estudo evidenciaram que o tratamento não teve
efeito na melhoria do desempenho cognitivo de crianças previamente infectadas pelo S. mansoni,
porém foram identificados outros fatores que proporcionaram uma melhoria da cognição dos
participantes. O estudo identificou a necessidade de ações governamentais em parceria com a
comunidade local para promoção de geração de renda, redução da pobreza e controle da
esquistossomose. Programas de educação em saúde são indicados para orientar as famílias quanto
ao cuidado da saúde da criança e à estimulação adequada do desenvolvimento.
Acesso remoto ao texto integral:
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COSTA, Dera Carina Bastos. Vulnerabilidade à infecção pelo HIV/Aids: representações sociais de
mulheres negras e não negras. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem,
2008. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PAIVA, Mirian Santos
RESUMO: A mudança no perfil epidemiológico da infecção pelo HIV/aids nos últimos anos ocorridas
no Brasil, indica um intenso crescimento do número de mulheres infectadas, sendo estas na sua
maioria negras. Neste sentido, acreditando ser importante conhecer as representações sociais
dessas para melhor compreender suas vulnerabilidades à infecção pelo HIV e o modo como agem
diante desta epidemia, busquei neste presente estudo apreender as Representações Sociais de
mulheres negras e não negras sobre suas vulnerabilidades à infecção pelo HIV/aids, assim como,
identificar as implicações de gênero e dos diferencias raciais nas vulnerabilidades de mulheres à
infecção pelo HIV/aids. Trata-se de um estudo quantiqualitativo, com abordagem multimétodos,
fundamentado na Teoria das Representações Sociais. Para realização do mesmo foram utilizados
como cenários da pesquisa uma unidade ambulatorial de saúde integrante da rede de serviços
oferecida pela Universidade, e uma unidade de atenção básica da rede municipal de saúde, ambas
situados no município de Salvador. Participaram deste estudo 124 mulheres que compareceram a
estas unidades para realização de consultas de planejamento familiar ou ginecológicas no período de
julho a outubro de 2007. Foram utilizados para a coleta de dados o Teste de Associação Livre de
Palavras (TALP) e a técnica projetiva do desenho estória com tema, os dados resultantes foram
submetidos a análise fatorial de correspondência (AFC) e a análise de conteúdo temática,
respectivamente. Para o TALP foram utilizados seis estímulos indutores: aids, sexo, sexualidade, aids
e mulher negra, aids e mulher não negra e você mesma. As respostas foram processadas no
software Tri-Deux-Mots, com as seguintes variáveis: faixa etária, cor, escolaridade, estado civil. A
análise fatorial de correspondência revelada no jogo de oposições demonstrou que a variável cor não
apresentou significância diante do percentual total de respostas, possivelmente, em decorrência de a
população estudada ter sido constituída em sua maioria de pessoas que se auto-referiram como
sendo negras (88,7%, das quais 40,3% eram pardas e 48,4% eram pretas), este resultado corrobora
com os dados censitários que indicam Salvador como sendo a capital mais negra do país. Na análise,
as mulheres representaram a aids como uma doença que não tem cura, traz perigo, causa dor e as
deixa triste, reiterando representações que estão presentes desde o inicio da epidemia. O descuido
relacionado ao não cumprimento de medidas preventivas, em especial, o uso do condom, usado por
ela própria ou por seu companheiro requer negociação, levando-as a situações de assimetria no
poder de decisão nas relações afetivo-sexuais, decorrentes das questões de gênero, imbuídas no
senso comum e que afetam mulheres de todas as classes sociais, raças e crenças. Espera-se que os
resultados obtidos através deste estudo contribuam na conscientização tanto das mulheres como dos
gestores de políticas de saúde sobre a importância da inclusão dos estudos de gênero e raça na
vulnerabilidade à infecção pelo hiv, fatores que contribuem em maior proporção na predisposição das
mulheres.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp121057.pdf

Nº de Classificação: 6333
ALMEIDA, Olivia Souza Castro. Buscando compreender o significado de ser diabético tipo 2.
Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2008. 93 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEREIRA, Álvaro
RESUMO: Este é um estudo que teve por objetivo compreender os significados de ser diabéticos tipo
2. O estudo exploratório descritivo, com abordagem qualitativa foi realizado em um ambulatório de
diabetes, privado, na cidade de Salvador-BA, no período de Janeiro a Julho de 2008, com 15
pacientes que tinham diabetes tipo 2 há mais de 1 ano e concordaram em participar do estudo.
Utilizou como instrumento de coleta de dados um roteiro para entrevista semiestruturada e análise
documental, cujos dados foram analisados com base na Análise Temática de Conteúdo. Os
resultados revelaram que Ser diabético significa conviver com o incômodo, o desconforto e a dor das
injeções de insulina e das lancetas? com o medo das complicações? com restrição alimentar, em
especial, aos doces? com esperança da cura, ou ao menos do controle glicêmico. Constatou-se,
também, que as pessoas que tiveram apoio de familiares e/ou profissionais de saúde possuíam um
significado mais positivo em relação à doença. Deste modo, o significado de se cuidar implica
reconhecer-se portador de limitação importante, determinada pela doença crônica. A enfermeira deve
buscar conhecer estes significados para poder criar estratégias que ajudem o paciente a lidar melhor
com a doença, obter controle metabólico adequado e uma melhor qualidade de vida.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.ufba.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3502

Nº de Classificação: 6334
SOUSA, Jimi Hendrex Medeiros de. Avaliação do Programa de Atenção às Pessoas com Doença
Falciforme na dimensão da gestão em saúde: enfoque na saúde das mulheres. Salvador.
Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2008. 93 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA, Silvia Lúcia
RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo geral avaliar o programa de atenção às pessoas com
doença falciforme na dimensão da gestão em saúde, com enfoque na saúde das mulheres, e como
objetivo específico analisar o compromisso da gestão, a seleção de áreas prioritárias, a informação
em saúde e especificidades do programa para atenção à saúde das mulheres. Trata-se de pesquisa
avaliativa com abordagem qualitativa. Tomou-se como categoria empírica a implantação e
implementação do Programa de Atenção às Pessoas com Doença Falciforme. Aplicado questionário,
contendo padrões de qualidade, e realizado um Grupo Focal com a participação da Coordenadora do
Programa, representante do Grupo de Trabalho sobre Saúde da População Negra de Salvador e
representante de Usuários do Conselho Municipal de Saúde de Salvador. A avaliação foi realizada
por triangulação de métodos. Este estudo mostrou que os padrões de qualidade que apontam o
compromisso da gestão para implantação e implementação do programa em Salvador têm um
alcance que delineia um alto compromisso da mesma, pois há uma apresentação do programa no
Plano Municipal de Saúde, bem como pactuação de diretrizes, convênios e parcerias para fortalecer o
programa. Foi considerado alto o processo de gestão para seleção de áreas para implantação do
programa, uma vez que, a seleção considerou aspectos socioeconômicos e perfil epidemiológico da
doença falciforme. Não há um processo efetivo de informação em saúde, haja visto que, não há um
banco de dados específico e alimentação de sistema de informação com dados do programa, bem
como não há monitoramento dos serviços de urgência e emergência. Avaliando as especificidades do
programa para atenção voltada para a saúde das mulheres, fica evidente que há um médio processo
de gestão que atenda as demandas da saúde das mulheres com doença falciforme. O programa
prevê ações para saúde da mulher, porém ainda estão num plano voltado para saúde reprodutiva,
tendo como serviço principal a consulta de pré-natal, onde a gestante é a mulher priorizada no
programa, não levando em consideração aspectos da saúde sexual da mesma.. É necessário que o
desenho operacional do programa, as discussões de gênero e raça/cor sejam transversalizadas em
todos os componentes do programa, buscando-se colocar em operacionalidade as orientações
programáticas sistematizadas na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres PNAISM; e que os padrões de qualidade sistematizados para esta pesquisa, auxiliem a gestão
municipal para tomadas de decisão, e quem sabe para o fortalecimento do programa no que tange a
saúde das mulheres.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp120945.pdf

Nº de Classificação: 6335
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MACIEL, Mirian Tereza Cerqueira Brito. Cuidar de pessoas com úlcera por pressão no domicílio:
preparo recebido pelas famílias. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem,
2008. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SADIGURSKY, Dora
RESUMO: Este estudo buscou analisar o preparo recebido pelas famílias para cuidar de pessoas
com úlcera por pressão no domicilio. Foi realizado nas clinicas médica (neurológica) e cirúrgica de um
hospital público da cidade de Feira de Santana-Ba. Procedeu-se uma pesquisa com abordagem
qualitativa utilizando a entrevista sem-estruturada e a observação não participante, no período de
junho a agosto de 2008. Os sujeitos constituíram-se de nove familiares cuidadoras dos pacientes que
apresentavam úlcera por pressão. Para análise dos dados, foi usado a análise de conteúdo temático
de Bardin, à luz dos pressupostos de Collière, e demais autores que abordam sobre o
cuidar/cuidado.Os resultados mostraram que, a maioria dos sujeitos são preparados de forma
inadequada, para dar continuidade aos cuidados após a alta hospitalar, e os que se consideram
preparados, não se sentiam seguros para realizá-los em casa. Identificamos, também, que o
cuidar/educar, como processo de trabalho acontece de forma precária nas unidades estudadas. Às
famílias, são delegadas responsabilidades pelos cuidados, sem o devido preparo e/ou supervisão, o
que acarreta o aparecimento de úlceras por pressão, ou aprofundamento das lesões, já existentes.
Concluímos que o distanciamento da enfermeira e a delegação de cuidados, têm impedido que ações
educativas, possam garantir aos familiares condições para realizarem, adequadamente, os cuidados
de seu parente em casa.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.ufba.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3498

Nº de Classificação: 6336
SOUZA, Deusélia Moreira de. Representações sociais de idosos sobre o ato de ser cuidado em
instituição asilar. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2009. 137 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROSA, Darci de Oliveira Santa
RESUMO: O Brasil tem vivenciado a demanda por Instituições de Longa Permanência para Idosos ILPI -, apesar de a Política Nacional do Idoso apontar como melhor local para cuidar do idoso a
residência da família. As ILPS se constituem alternativas de cuidados para idosos fragilizados, sem
possibilidades de convivência familiar. Este estudo tem como objetivo: conhecer as representações
sociais dos idosos sobre o ato de ser cuidado em asilo. Trata-se de pesquisa exploratória descritiva
com abordagem qualitativa, aprovada pelo CEPEE/UFBA, respeitada a Resolução 196/96 e teve
como referenciais teóricos o Cuidado e a Teoria das Representações Sociais. O local de investigação
foi um asilo filantrópico localizado no interior da Bahia. Os informantes, quinze idosos residentes na
instituição há mais de seis meses, que concordaram em participar do estudo. A coleta de informações
foi efetuada através da entrevista narrativa, no período de maio a julho de 2008. As informações
foram processadas através da Análise do Discurso do Sujeito Coletivo proposto por Lefèvre. Nos
dados sociodemográficos, predominou baixa escolaridade, aposentados, solteiros com idade entre 70
e 80 anos, o sexo masculino. O discurso do sujeito coletivo foi sintetizado segundo os temas: como
eu entendo cuidado; como eu entendo o cuidado de saúde; o cuidado que recebo no asilo é; o
cuidado de saúde que espero receber no asilo deve ser. Do senso comum dos idosos emergiram os
seguintes significados sobre cuidado: alimentação, remédio, proteção, segurança, ser zelado, ser
tratado com respeito e dignidade, ter tratamento médico e cuidados de enfermagem. Foram quatro
categorias e dezesseis subcategorias que atenderam ao objetivo proposto. Na primeira categoria, os
idosos representam o cuidado no asilo como atendimento às necessidades higiênicas, alimentares,
de lazer, espirituais, de ser independente, de proteção e segurança. Muitos desses significados foram
mencionados e valorizados por eles de forma consistente, denotando serem fundamentais para o
cuidado no atendimento às necessidades de todos os idosos que residem no asilo. Na segunda
categoria as representações acerca dos aspectos de saúde foram: a garantia de ter remédio, médico
quando precisar, cuidados de enfermagem e quem acompanhe as consultas e hospitalização,
demonstrando que na maioria dos casos a família e o idoso buscam a institucionalização como forma
de ter essa garantia, ancorados no fato de que nessa fase da vida as doenças são mais presentes e
múltiplas. Na terceira categoria os idosos representam o cuidado como zelo, ancorado em um
conjunto de símbolos, valores e significados relacionados à dimensão de cuidar e ser cuidado,
representado por: cuidar bem, tratar, cuidar de si, ajudar o outro, zelar, ser acolhido, ter carinho,
paciência, amor, estar no céu. Na quarta categoria o idoso representa o cuidado como direito de
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cidadão ancorado na segurança de que não será abandonado, no tratamento respeitoso e digno.
Conclui-se que, em qualquer circunstância de sua vida, para os idosos as representações sociais de
cuidar e o ato de ser cuidado em um asilo depende da história de vida de cada um, da família e do
acolhimento recebido ao chegar à instituição diante das necessidades do existir do idoso.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp120941.pdf

Nº de Classificação: 6337
SANTOS, Isleide Santana Cardoso. Relatos orais de idosos com doença de Parkinson:
concepções sobre a doença e o cuidado familiar. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de
Enfermagem, 2009. 197 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENEZES, Maria do Rosário de
RESUMO: Esta dissertação apresenta, através da história oral temática, os relatos de pessoas idosas
com doença de Parkinson (DP). Estabeleceu-se como objetivo geral analisar as concepções de
pessoas idosas com DP sobre a doença e o cuidado familiar, a partir das experiências vivenciadas e
narradas pelos mesmos. Como objetivos específicos, foram delimitados: descrever as concepções
que as pessoas idosas com DP têm da doença e do cuidado familiar; identificar o impacto da DP em
suas vidas e em suas relações intrafamiliares. A metodologia envolveu investigação com abordagem
qualitativa, descritiva, em que foram entrevistadas 13 pessoas idosas com doença de Parkinson, no
período de março a junho de 2008, as quais participam do Grupo de Ajuda Mútua de Parkinson da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Jequié-BA. Utilizou-se como instrumento de coleta de
dados, a entrevista semiestruturada, que foi gravada e submetida à Análise de Conteúdo de Bardin.
As categorias de análise foram agrupadas em três temas: as concepções das pessoas idosas sobre a
doença; mudanças ocorridas em suas vidas após o adoecimento e, as concepções das pessoas
idosas com DP sobre o cuidado familiar. Os resultados mostraram que a doença foi percebida como:
degeneração da saúde; produção de dependência; limitação do viver cotidiano; tratamento;
constrangimento e instabilidade emocional. As mudanças significativas aconteceram no contexto do
trabalho; da família e sociocultural. Os significados do cuidado familiar foram relatados como:
satisfação e gratidão; obrigação/ reciprocidade; segurança no ambiente doméstico; impaciência; e,
suporte físico, emocional e financeiro. Portanto, concluímos que a doença tem significados negativos,
para os idosos e o impacto maior, em suas vidas, foi na perda da capacidade para o trabalho,
entretanto a família desempenha papel fundamental no cuidado dos idosos. Desse modo o idoso e
família precisam da implementação das Políticas Públicas de Assistência à saúde, com enfoque
preventivo e de promoção da qualidade de vida para um envelhecimento bem sucedido. Neste
sentido, esta investigação pode subsidiar o planejamento do cuidado à pessoa idosa com DP, na
perspectiva da integralidade, interdisciplinaridade e humanização considerando a produção de vida,
mesmo na presença de limitações impostas pela progressão da doença.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp120940.pdf

Nº de Classificação: 6338
GAMA, Glicia Gleide Gonçalves. Fatores de risco cardiovascular, crenças e comportamentos de
indivíduos com doença arterial coronária. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de
Enfermagem, 2009. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MUSSI, Fernanda Carneiro
RESUMO: A doença arterial coronária (DAC), causa importante e crescente de morbidade e
mortalidade mundial, está associada à presença de fatores de risco cardiovascular (FRCV) e seu
controle sofre influência das crenças e comportamentos dos indivíduos. Este estudo teve como
objetivo geral avaliar FRCV, crenças e comportamentos de indivíduos com DAC; e específicos:
descrever os FRCV e o seu grau de controle e as crenças e comportamentos desses indivíduos
relativos à DAC e ao controle dos FRCV. Trata-se de estudo descritivo, exploratório, de corte
transversal realizado em ambulatório de cardiologia de um hospital público, em Salvador/BA. A
amostra foi de 100 adultos com DAC, de ambos os sexos. Para a coleta de dados foi elaborado
instrumento específico e os dados foram levantados por meio de entrevista, avaliação clínica e
laboratorial. Os resultados foram analisados em números absolutos, percentuais, médias e com base
na técnica de codificação de dados qualitativos da Teoria Fundamentada em Dados. Os resultados
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evidenciaram um predomínio de homens (56%), na faixa etária <60 anos (54%), raça/cor negra
(84%), pessoas com companheiro (52%), sem ocupação (68%), baixa escolaridade (87%) e renda
(82%). Teve diagnóstico médico de angina instável 18% e infarto do miocárdio 82%, a maioria há
menos de um ano. A maioria relatou hipertensão arterial (94%), alteração da gordura no sangue
(83%), não praticar exercício físico (76%), abandono do tabagismo (59%) e da bebida alcoólica
(51%). Todas as mulheres e 82% dos homens tinham circunferência abdominal aumentada, 19%
glicemia casual >200 mg/dL, 36% sobrepeso, 28% obesidade, 65% algum estágio de hipertensão
arterial, 65% HDL-C baixo, 41% Não-HDL alto. Constataram-se triglicérides altos na ausência de
jejum em 53%. A média de agregação de FRCV por participante foi de 4, de crenças em saúde sobre
a causa 1,53 e medidas de controle da DAC 1,45. A causa da doença era desconhecida por 17% e o
controle por 18%. Como crenças para causa sobressaíram o estresse cotidiano (35%) e a
alimentação inadequada (28%); e, para o controle, fazer dieta (32%), tomar medicamentos (27%) e
evitar o estresse (22%). Apenas 22% acreditavam que o tratamento duraria a vida toda, 48% que
medicações, cirurgia ou angioplastia curariam a DAC. Verificou-se uso de gorduras inadequadas,
redução do sal e gordura e predomínio de alimentos cozidos, assados e grelhados. Consumiam carne
de boi 56%, bolos e biscoitos industrializados 61%, refrigerantes 80%, 1 a 2 xícaras de café por dia
67% e 2 ou mais ovos por semana 33%. Catorze participantes não receberam orientação para o
controle da DAC e, dos que receberam, 38% relataram não segui-las; 34% não cumpriam
integralmente a receita médica. As condições econômicas deficitárias foram a principal razão para
não seguimento do tratamento. Concluiu-se que em indivíduos de alto risco cardiovascular e baixa
condição socioeconômica constataram-se a presença e o descontrole de vários fatores de risco
cardiovascular, média baixa de crenças em saúde sobre as causas e medidas de controle da DAC,
crenças equivocadas sobre a cura e tempo de tratamento e que parte da amostra não segue o
tratamento. O estudo ofereceu subsídios para reflexão e proposição de práticas de cuidar visando ao
controle da DAC.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp120931.pdf

Nº de Classificação: 6339
GARCIA, Carolina Pedroza de Carvalho. Aprendendo a atuar em atenção básica de saúde:
contribuições do estágio curricular em enfermagem. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola
de Enfermagem, 2009. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FAGUNDES, Norma Carapiá
RESUMO: A pesquisa tem como objetivo geral compreender o que expressam as aprendizagens
(re)construídas pelas estudantes de enfermagem, a partir das experiências vividas no estágio
curricular na atenção básica no curso de graduação. Analisa-se de que forma o estágio curricular na
atenção básica, enquanto espaço de aprendizagem, contribui para a formação profissional e pessoal
das estudantes para a atuação neste âmbito da atenção. Esta análise toma como base crítica a
constatação de que apesar da potencialidade formativa do estágio curricular, uma vez que possibilita
uma integração efetiva entre o mundo do trabalho e o mundo da escola, sua organização e
desenvolvimento encontram-se dissociados dos demais componentes curriculares do curso de
graduação em enfermagem, na concepção das estudantes, participantes da pesquisa. O estudo
apresenta como objetivos: geral - compreender o que expressam as aprendizagens referidas pelos
estudantes como (re)construídas no estágio curricular em espaços da atenção básica à saúde e
específicos: a) caracterizar as aprendizagens referidas pelos estudantes e b) analisar estas
aprendizagens. Trata-se de uma pesquisa exploratória de natureza analítica, com abordagem
qualitativa. Participaram da pesquisa 14 estudantes do curso de graduação em enfermagem que
realizavam estágio curricular na atenção básica à saúde de 02 IES públicas da cidade de Salvador.
Os dados produzidos no trabalho de campo foram coletados através de grupos focais e análise
documental e analisados através da técnica de análise temática, que originou duas unidades
temáticas: a) as aprendizagens (re)construídas pelas estudantes no estágio curricular em rede básica
b) os limites do estágio curricular para a formação da enfermeira na atenção básica à saúde. A
pesquisa demonstrou que o estágio curricular na atenção básica proporcionou às estudantes de
enfermagem aprendizagens significativas para a formação profissional, tais como: compreensão da
complexidade do trabalho da enfermeira neste âmbito da atenção, aperfeiçoamento do conhecimento
clínico e da educação em saúde, capacidade de tomar decisões, identificar conflitos, compreender as
relações de poder na equipe de saúde e exercitar a autonomia. A análise evidenciou também alguns
limites do estágio curricular relacionados à visão limitada das estudantes sobre a própria concepção
da atenção básica de saúde, a (des)integração ensino-serviço, poucas oportunidades de praticar o
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trabalho multiprofissional e intersetorial e ações de educação permanente e vigilância à saúde. O
estudo pontua o desafio das instituições formadoras na área de saúde e instituições de saúde de
construírem vínculos mais consolidados, a partir da problematização das realidades, do
estabelecimento de compromissos sociais e éticos e do compartilhamento de projetos comuns.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp121131.pdf

Nº de Classificação: 6340
MORAIS, Ariane Cedraz. Depressão em mulheres vítimas de violência doméstica. Salvador.
Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2009. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Regina Lúcia Mendonça
DINIZ, Normélia Maria Freire
RESUMO: A violência contra a mulher atinge, no Brasil, todas as classes e segmentos sociais,
operando numa base de discriminação e abuso sobre as diferenças, quais sejam de gênero, de
classe de raça, socioeconômica e geracional, sujeitando as mulheres à situações como fome, tortura,
humilhação e mutilação. Os impactos da violência vão além de custos sociais e/ou hospitalares, mas
incide essencialmente sobre a saúde da mulher, em especial a saúde mental. Estudo epidemiológico
de corte transversal que teve como objeto a associação entre violência doméstica e prevalência de
depressão e como objetivo geral analisar a associação entre violência doméstica contra mulheres e a
prevalência de depressão. Foram traçados como objetivos específicos: caracterizar a população
segundo características sociodemográficas e segundo dados de saúde; descrever a violência
doméstica, bem como aspectos relacionados à mesma (tipo de violência cometida, agressor,
freqüência, fatores agravantes); estimar a prevalência de depressão entre as mulheres e descrever
associação entre depressão, variáveis sociodemográficas e violência. Participaram 375 mulheres com
idade de 14 a 49 anos, selecionadas através de amostragem aleatória por conglomerado realizado na
comunidade do Calafate, bairro periférico localizado em uma transversal da Avenida San Martin, na
cidade de Salvador, Bahia. A depressão foi avaliada através do Beck Depression Inventory (BDI),
escala de auto-relato, constituída de 21 itens que abordam sintomas depressivos, tendo como ponte
de corte 16 ou mais pontos. Entre as mulheres estudadas, 51,5 % apresentaram depressão,
encontrando-se uma forte associação entre violência doméstica e depressão (RP ajustada 2,60 e IC
95%: 1,99-3,40). A análise de regressão logística múltipla revelou que as mulheres que possuíam
companheiro apresentaram maior prevalência de depressão (RP: 4,40; IC 95%: 2,77-6,95) do que as
mulheres sem companheiros, mesmo ajustada pelas co-variáveis renda e idade. Os achados
denotaram intenso sofrimento mental entre mulheres vítimas de violência, sustentando a idéia de que
viver com o agressor é algo que potencializa esse adoecimento e fomentam a discussão sobre
questões culturais, bem como a necessidade de se implementar urgentemente as políticas públicas
de proteção à mulher vítima de violência já existentes e fortalecer a rede de apoio social à estas
mulheres.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp121119.pdf

Nº de Classificação: 6341
PASSOS, Andréa Rodrigues. Percepção da equipe de saúde sobre a alta gestão hospitalar.
Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2009. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CRUZ, Enêde Andrade da
RESUMO: O objetivo desta pesquisa é analisar a percepção da equipe de saúde sobre a gestão da
alta administração de uma organização hospitalar, de modo a contribuir para superar as dificuldades
mediante a adoção de práticas gerenciais participativas e mais propícias à participação dos
trabalhadores. A pesquisa de campo foi realizada em uma unidade hospitalar de um município do
interior da Bahia, utilizando como instrumento de coleta de dados um roteiro de entrevista
estruturada. Os sujeitos da pesquisa foram 24 membros da equipe da referida organização hospitalar.
Para análise dos resultados foi utilizada a freqüência absoluta e relativa de unidades temáticas e a
análise de conteúdo, considerando as similaridades de informação ou tema relativo às diversas
unidades de análise, às quais foram atribuídas a freqüência absoluta e relativa. Os resultados
evidenciaram a percepção da equipe de saúde, sobre a gestão da alta administração da organização
escolhida, através de cinco categorias e vinte e oito subcategorias, que, de acordo com as crenças e
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visões dos entrevistados, assim foram denominadas. Os resultados revelam que prevalece nessa
organização um modelo de gestão autocrática, com foco na gestão centralizada e poder centrado na
alta administração. Quanto aos requisitos necessários para subsidiar essa gestão, prevalecem
necessidade de espaço propício a interação que comunga com o modelo de gestão, denotando
redução no atendimento dessa demanda. Na dimensão ontológica, existe a crença de que a
segurança e identificação com a gestão podem se dar através da capacitação e participação de todos
os indivíduos envolvidos e a necessidade reconhecer a valorização pessoal dos trabalhadores.
Dentre os fatores intervenientes os limitantes se destacam, e em especial os recursos humanos e
financeiros que limitam as demais condições necessárias à gestão. Por último, a valorização da
gestão existente e a concepção de gestão em mudança expressa a crença na possibilidade de
mudança dessa realidade e transformação do modelo de gestão atualmente aplicado.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp120936.pdf

Nº de Classificação: 6342
RODRIGUES, Quessia Paz. Desigualdades raciais no acesso de mulheres ao cuidado pré-natal
e no parto. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2009. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Enilda Rosendo do
RESUMO: O Brasil apresenta enormes desigualdades socioeconômicas, resultando em diferentes
modos de acesso de serviços, o que reflete nos índices de mortalidade. No caso da saúde
reprodutiva, há ligação entre mortalidade materna e acesso a serviços assistenciais de qualidade, e
também há evidências de que mulheres negras estão submetidas a maiores riscos de morrer por
causas obstétricas. Este estudo tem por objetivo geral: analisar a associação entre raça/cor e o
acesso de mulheres usuárias do SUS aos cuidados pré-natais e no parto, no município de Salvador,
Bahia; e específicos: estabelecer um perfil sócio-demográfico das mulheres do estudo; verificar a
associação entre raça/cor e o acesso ao cuidado pré-natal; verificar a associação entre raça/cor e o
acesso ao cuidado durante o parto; verificar a associação entre raça/cor e a ocorrência de problemas
de saúde. Como acesso possui distintas abordagens entre os autores, esta pesquisa baseou-se no
modelo teórico de Andersen (1995). Trata-se de um estudo transversal. A amostra foi constituída por
449 mulheres internadas em quatro organizações públicas de saúde em Salvador. A obtenção dos
dados deu-se por entrevista e consulta documental. Para o processamento dos dados utilizou-se o
Epidata e SPSS. Foram realizados análise exploratória dos dados e teste de razão de
verossimilhança para verificar as associações entre as variáveis. Os resultados foram apresentados
em tabelas e gráficos. Os aspectos ético-legais foram observados. Os resultados apontam que as
usuárias de serviços públicos de pré-natal e parto em Salvador são majoritariamente negras (92%).
Em sua maioria têm entre 20 a 35 anos de idade (73,5%), possuem renda familiar entre 0 a 2 salários
mínimos (79,1%), exercem ocupações sem remuneração (55,7%), possuem entre 10 a 12 anos de
estudo (54,8%), são unidas (79,1%) e possuem de 1 a 2 filhos (78,2%). Quanto à religião, os maiores
percentuais encontrados foram de católicas (37,6%) e sem religião (32,1%). Os dados referentes ao
acesso ao cuidado pré-natal apontam uma maior concentração de mulheres que realizaram o prénatal (94,0%), iniciando ainda no primeiro trimestre de gestação (63,0%), submetendo-se a seis ou
mais consultas (51,2%), a exames de ultrassonografia (97,3%) e exames básicos (90,4%), estando
também imunizadas contra o tétano (64,4%). Para a maioria das mulheres, o parto foi a termo
(79,9%), sem acompanhante (98,6%), não houve encaminhamento do pré-natal para a
maternidade/hospital (81,7%), o tipo de parto foi cesáreo (50,6%), e praticamente, nenhuma das
mulheres que teve parto normal recebeu anestesia (99,1%). Quanto à associação entre raça/cor e
acesso ao cuidado no parto, verificou-se diferença estatisticamente significante para a variável
“acompanhante no parto”. Com relação à ocorrência de problemas de saúde, 66,1% das mulheres
não apresentaram patologias preexistentes à gestação, 66,1% desenvolveram pelo menos um tipo de
patologias gravídicas e 23,4% apresentou intercorrências no parto ou pós-parto. Houve diferença
estatisticamente significante entre raça/cor e ter apresentado anemia antes da gestação. Conclui-se
que os estudos com recorte racial devem ser aprofundados, especialmente entre populações
heterogêneas, no intuito de se verificar a influência dos fatores predisponentes, capacitantes e de
necessidades de saúde sobre o acesso aos serviços de saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp121122.pdf

Nº de Classificação: 6343
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SOUZA, Zannety Conceição Silva do Nascimento. Aborto provocado no contexto da violência
doméstica: o discurso das mulheres. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de
Enfermagem, 2009. 280 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DINIZ, Normélia Maria Freire
RESUMO: Aborto provocado e violência doméstica são considerados problemas de saúde pública
pela magnitude de conseqüências que afetam à saúde física e mental das mulheres. Não é uma
prática recente e a depender da cultura adquire representações sociais diferentes, sendo alvo de
discussões na atualidade. O objetivo geral deste estudo foi analisar o discurso das mulheres que
vivenciaram o aborto provocado no contexto da violência doméstica. Pesquisa descritiva com
abordagem qualitativa realizada numa maternidade pública do município de Salvador, Bahia, com 17
mulheres internadas por aborto provocado. A coleta de dados foi por entrevista semi-estruturada, com
auxílio de gravador, feita entre julho a setembro de 2008. A organização e análise do material foram
feitas pela estratégia metodológica do discurso do sujeito coletivo de Lefévre, que busca a fala da
coletividade, a partir da identificação de idéias centrais sínteses e expressões-chave contidas nos
discursos individuais das mulheres. A análise fundamentou-se em estudos de gênero, direitos
reprodutivos, aborto provocado, violência doméstica e políticas públicas. Resultados: as mulheres se
caracterizam como adolescentes e adultas jovens, baixa escolaridade, autodeclaradas negras e
pardas; solteiras, morando com familiares, dependentes financeiramente de pai e mãe,
desempregadas, desenvolvendo atividades autônomas de baixo retorno financeiro, outras
sustentadas pelo companheiro. A maioria já tivera três filhos ou mais, utilizaram o Cytotec como
método abortivo e justificam o aborto provocado, pela falta de emprego, ou baixa renda para
sustentar uma criança; abandono, instabilidade financeira e violência doméstica por parte do
companheiro e de familiares. Apresentam sentimento de culpa, vergonha e arrependimento, temem
os julgamentos da família e da sociedade, já que o aborto representa um estigma social caracterizado
como pecado e crime. Concluímos que as mulheres que abortam, precisam de espaço para
acolhimento, escuta e resolução de suas demandas pelos serviços de saúde, no que se refere aos
aspectos subjetivos e biológicos; o Estado precisa garantir os direitos reprodutivos das mulheres e a
sociedade discutir e aprovar a descriminalização do aborto pensando no contexto destas mulheres.
Mesmo com o reconhecimento das políticas públicas de saúde acerca da humanização do
atendimento nos casos de aborto provocado, existe um distanciamento da efetivação desta prática
por parte dos profissionais de saúde. A Enfermagem, caracterizada pelo cuidado, deve passar por
processo de capacitação para o entendimento do contexto social das mulheres que abortam no
sentido de reformular suas práticas; além disso, fomentar o debate sobre esta realidade nos
currículos de formação.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp121128.pdf

Nº de Classificação: 6344
SILVA, Lígia Veloso Marinho da. Uso da dupla proteção nas experiências sexuais de mães
adolescentes. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2009. 74 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COELHO, Edméia de Almeida Cardoso
RESUMO: A adolescência é uma fase do desenvolvimento marcada por transformações
biopsicossociais com alterações relativas à percepção do corpo, do prazer e de valores e
comportamentos afetivos e sexuais. Diante da maior liberdade sexual da atualidade, dos apelos
sociais e das fantasiais presentes no seu imaginário, adolescentes são atraídas para as experiências
sexuais, sendo muitas vezes surpreendidas por uma gravidez. A exposição à gravidez é
acompanhada pela vulnerabilidade às IST/HIV, em especial entre aquelas jovens que têm pouco
acesso à informação e aos meios de se proteger, o que faz com que a dupla proteção, prevenção
simultânea de gravidez e IST/HIV, ocupem papel importante para a saúde desse grupo. Diante dessa
realidade, foi desenvolvido um estudo que teve como objetivos identificar junto a mães adolescentes
suas experiências contraceptivas articulando-as à prática do sexo com proteção das IST/HIV/Aids e
discutir as condições para a adoção da dupla proteção nas experiências sexuais de mães
adolescentes a partir do seu contexto de vida. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa,
desenvolvido junto a mães adolescentes usuárias de um Centro de Saúde da cidade de Salvador BA, onde são oferecidos serviços de planejamento familiar e pré-natal, dentre outras atividades
clínicas. As adolescentes participantes da pesquisa foram escolhidas segundo três critérios: idade
entre 14 a 19 anos; em exercício da maternidade; e vida sexual ativa. A produção do material
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empírico foi realizada através da técnica de grupo focal, do qual participaram sete adolescentes após
autorização destas e das (os) responsáveis pelas mesmas, tendo ocorrido no mês de dezembro de
2008, em dois momentos. No primeiro momento, foi aplicado um formulário de entrevista para
obtenção de dados referentes a aspectos sócio-demográficos e ao contexto de vida; o segundo
momento consistiu na aplicação da técnica do grupo focal para produzir os dados acerca do uso da
dupla proteção. Os resultados do estudo mostraram que as adolescentes vivenciaram uma gravidez
não planejada associada ao não uso ou uso irregular de contraceptivo. Na tentativa de livrar-se da
possibilidade da gravidez ou diante da confirmação desta, adotaram medidas que ofereciam riscos à
sua saúde. Foi constatado também que as adolescentes vivenciavam a sexualidade em situação de
vulnerabilidade às IST/HIV/Aids, mas esta é subestimada, de modo que a prevenção de nova
gravidez foi o que definiu suas iniciativas de proteção. Algumas adotavam condutas que
caracterizavam a dupla proteção, ainda que objetivamente não tivessem conhecimento sobre esta até
a realização da pesquisa. Uma outra evidência do estudo refere-se à posição de submissão das
adolescentes com relação aos seus parceiros, demonstrada pelas dificuldades que têm em negociar
com eles o uso do preservativo. Os resultados mostram que a gravidez e a maternidade como fatos
concretos, necessariamente não abrem caminhos para a adoção de medidas de proteção e para o
reconhecimento que uma relação sexual sem preservativo as expõe também ao IST/HIV/Aids, ficando
assim comprometida a dupla proteção.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.ufba.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3503

Nº de Classificação: 6345
SILVA, Rita de Cássia Velozo da. Planejamento da assistência de enfermagem ao paciente com
câncer: representações sociais das enfermeiras. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de
Enfermagem, 2009. 193 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CRUZ, Enêde Andrade da
RESUMO: Pesquisa exploratória descritiva, com abordagem quantitativa e qualitativa, com o objetivo
de apreender e analisar as representações sociais elaboradas por enfermeiras sobre o planejamento
da assistência de enfermagem ao paciente com câncer, através da determinação do núcleo central e
periférico. Foram coletadas as evocações livres de 41 enfermeiras de uma organização hospitalar
especializada em cancerologia, estimuladas pela expressão "planejamento da assistência de
enfermagem ao paciente com câncer", analisadas pelo software EVOC, além de entrevistas com 16
profissionais, cujo conteúdo foi submetido à análise temática de conteúdo. Os resultados apontam
que a estrutura das representações sociais das enfermeiras acerca do planejamento da assistência
ao paciente com câncer tem como elemento central o cuidado humanizado que requer uma
organização dessa assistência para atender as necessidades peculiares desses pacientes. O
planejamento da assistência é entendido no senso comum desses sujeitos como sendo a própria
sistematização da assistência, embora compreendam que, diante da complexidade envolvida na
atenção ao paciente com câncer, essa atividade ultrapassa a esfera do técnico e transcende para um
planejamento mais abrangente e que contemple a subjetividade e a unicidade do indivíduo ao qual o
cuidado se destina. As informantes levantaram, ainda, diversos fatores limitantes para que o
planejamento da assistência de enfermagem aconteça e contemple as necessidades dos pacientes.
Dentre esses fatores se destaca o sofrimento vivido pelas profissionais no cuidado com o paciente
com câncer e sua família, o que requer uma estrutura de atenção voltada para elas e sua equipe.
Concluo que os resultados desse estudo assinalaram indicadores importantes para a avaliação do
planejamento da assistência, na forma como essa atividade se desenvolve, nos instrumentos
disponíveis para sua efetivação, na própria estrutura organizacional, e na maneira como os
profissionais são envolvidos no processo, desde sua elaboração até a sua execução.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp121129.pdf

Nº de Classificação: 6346
BARREIROS, Edleide Xavier. História oral de homens que praticaram violência sexual infantojuvenil. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2009. 85 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CAMARGO, Climene Laura de
DINIZ, Normélia Maria Freire
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RESUMO: A violência sexual contra crianças e adolescentes se configura como um grave problema
de saúde pública e se manifesta por uma relação de poder que se exerce pelo adulto sobre a vítima
num processo de apropriação e dominação da vontade destes. Uma das grandes preocupações
quanto ao abuso sexual infantil são as repercussões desta violência no desenvolvimento das vítimas.
O fato deste fenômeno ser reproduzido ou não no futuro dependerá fundamentalmente se a vítima vai
encontrar ou não, na sua vida, um adulto que a ajude a superar o trauma sofrido. Pesquisa de
natureza qualitativa fundamentada no método da história oral temática, cujo objeto foi a análise da
história de vida dos agressores de violência sexual infanto- juvenil. Como objetivo geral, procuramos
analisar a história de vida de agressores sexuais infanto-juvenil. A coleta de dados foi realizada no
período de agosto de 2008 a janeiro de 2009, inicialmente na Vara de execuções penais e em
seguida na Penitenciária Lemos de Brito, ambos no município de Salvador- Bahia. A amostra dos
sujeitos para caracterização dos agressores foi constituído por 79 homens que haviam cometido
crime sexual contra crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 19 anos, no entanto, para as
entrevistas a amostra foi composta somente por 05 sujeitos. A organização e análise do material foi
realizada através do software STATA versão 8.0 e pela análise de conteúdo de Bardin. Como
resultados, encontramos que os homens se caracterizaram como jovens e adultos, em sua maioria
negros, com baixa escolaridade e solteiros. No que se refere à relação deles com as suas vítimas
pudemos perceber que a maioria ocupavam o papel de pais e padrastos configurando a violência
praticada no espaço doméstico. As histórias de vida destes sujeitos foram permeadas pela violência
tanto na infância quanto na adolescência e ambos apresentavam em suas histórias um conjunto de
vivências comuns como maus tratos, violência, constrangimento com relação à vivência de
sexualidade, experiências de rejeição e perda, trabalho infantil forçado e uso de substâncias
psicotrópicas e de álcool. Percebemos que todos os sujeitos tiveram seu crescimento vital
violentamente comprometido, pois nenhum destes sujeitos na infância e/ou na adolescência tiveram
seus direitos respeitados por nenhuma instância, seja pela família ou Estado, mas foram objetos de
negligência, discriminação, exploração, violência e opressão. Cabe a sociedade discutir o contexto
das histórias de vidas destes sujeitos, sem preconceitos, fortalecendo a opinião pública para que o
Estado venha garantir os direitos das crianças e adolescentes vítimas de violência, no sentido de
instaurar uma cultura de respeito à criança a fim de evitar repetições da violência nas gerações
seguintes. Faz-se necessário também a capacitação de profissionais das áreas de saúde, educação
e jurídica, no intuito de identificar e intervir nas situações de violência seja através da prevenção,
diagnóstico ou tratamento das vítimas e também dos agressores.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp120939.pdf

Nº de Classificação: 6347
PEDREIRA, Larissa Chaves. Modos de ser do idoso com seqüela de acidente vascular cerebral:
cuidado familiar. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2009. 146 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Regina Lúcia Mendonça
RESUMO: Esse trabalho teve como objeto os modos de ser do idoso com seqüela de acidente
vascular cerebral (AVC) sendo cuidado no domicílio pela família e, como objetivo, compreender esses
modos de ser. Trata-se de uma pesquisa fenomenológica pautada em Martin Heidegger e sua obra
Ser e Tempo. Foi realizada entrevista fenomenológica com 5 idosos após aprovação do comitê de
ética e aceite destes em participar da pesquisa. Os idosos estavam inscritos em 2 programas de
assistência domiciliar, possuíam seqüela de AVC, e estavam no domicílio, levando o seu cotidiano
com a ajuda de familiares. As entrevistas gravadas foram realizadas no domicílio e, após a
transcrição e leitura, foram construídas as unidades de significado: Ex-siste em um cotidiano vazio;
Encontra-se em situação de dependência; Angustia-se pelo seu ser-no-mundo; Revive o passado;
Substitui o ser-com pelo ser-junto. Submetendo essas unidades a hermenêutica heideggeriana,
construí as unidades de significação: Temporaliza o vigor de ter sido de modo impróprio; Vivencia sua
presença, na maioria das vezes, na historicidade imprópria; Vivencia o seu ser-no-mundo, na maioria
das vezes, como ente meramente presente. Compreendi então, a partir destas, que esses idosos
vivenciam seu cotidiano muito mais impropriamente do que propriamente, e que os modos de ser
apresentados, dependem da sua temporalidade, influenciada por fatores como: relações familiares,
redes de apoio, nível sócio econômico e educacional, localização e extensão do AVC, personalidade
entre outros. Esses elementos irão refletir na maneira como cada um se porta, diante das demandas
de mundo, e como responde a essas, através de modos de ser.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp120849.pdf
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Nº de Classificação: 6348
VEIGA, Kátia Conceição Guimarães. Trabalho noturno: representações sociais de enfermeiras de
um hospital público de ensino. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem,
2009. 157 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Josicélia Dumêt
PAIVA, Mirian Santos
RESUMO: Estudo de caso, descritivo e analítico, com abordagens quantitativa e qualitativa,
fundamentado na Teoria das Representações Sociais e na Teoria do Núcleo Central, com o objetivo
de apreender as representações sociais (RS) das enfermeiras de um hospital público de ensino, na
cidade de Salvador-Bahia, sobre o trabalho noturno (TN) e analisar o processo de construção dessas
RS a partir de sua estrutura. Participaram deste estudo 25 enfermeiras (89,3%) do serviço de
assistência intermediária. Os dados foram coletados através das técnicas de Associação Livre de
Palavras (TALP) e entrevista, em abril e maio de 2008. Os dados originários do TALP foram
submetidos à análise fatorial de correspondência (AFC), pelo Software Tri-Deux Mots, e à análise do
quadro de quatro casas, através do Software EVOC, e os da entrevista, à análise temática de
conteúdo. A análise do quadro de quatro casas evidenciou que a estrutura da RS tem como
elementos centrais responsabilidade, árduo, estresse, sofrimento e autonomia, e, como elementos
periféricos, ética, necessidade financeira, dupla jornada, sobrecarga e iniciativa. A AFC revelada no
jogo de oposições demonstrou no Fator 1 que as enfermeiras que trabalham nos turnos diurno e
noturno simultaneamente estão em oposição às enfermeiras que trabalham no diurno e que tem um
vinculo empregatício, evidenciando uma oposição entre os turnos de serviço. Diante disso,
apreendeu-se das primeiras, as seguintes representações: estressante, autonomia, sofrimento,
cansativo, dupla jornada e responsabilidade. Para essas últimas, o universo semântico apresentado
foi: dificuldade, dedicação, sacrifício, desgastante e dedicação. Em relação ao Fator 2, o
procedimento de análise baseou-se na idade x tempo de serviço: as enfermeiras com idade igual ou
maior que 41 anos e tempo de serviço superior a 20 anos, apresentou os seguintes campos
semânticos: necessidade, sacrifício, dedicação, autonomia, dedicação, desgastante e dupla jornada;
às evocações das enfermeiras com idade entre 30 e 40 anos e tempo de serviço de 10 a 19 anos
foram: sofrimento, administração, continuidade, conhecimento, dificuldade e responsabilidade. A
análise temática de conteúdo originou cinco categorias simbólicas, Concepções do TN (27,2%),
Dimensão Ontológica do TN (16,7%), Aspectos Psicoafetivos do TN (20,6%), Viabilidade do TN
(22,8%) e Valorização do TN (12,7%). Estes resultados conduzem à necessidade de reflexão das
enfermeiras sobre essas representações para o desenvolvimento de estratégias de trabalho que
contribuam com políticas de pessoal considerando a especificidade, subjetividade e complexidade do
TN, com um modelo de prática inovadora, valorizando o TN e a trabalhadora, o enfrentamento dos
problemas cotidianos e propiciando novas investigações para aprofundamento dessa temática.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp120863.pdf

Nº de Classificação: 6349
GOMES, Nadirlene Pereira. Trilhando caminhos para o enfrentamento da violência conjugal.
Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2009. 178 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): DINIZ, Normélia Maria Freire
RESUMO: Pelo seu caráter multifacetado, a violência conjugal consiste em um problema social,
político, econômico e de saúde que requer a interdisciplinaridade e a intersetorialidade para sua
compreensão e seu enfrentamento. Estudo exploratório, descritivo, com utilização de multimétodos,
envolvendo aspectos quantitativos e qualitativos, fundamentado na Teoria das Representações
Sociais. O objeto de estudo consiste no processo de enfrentamento da violência conjugal. Objetivouse analisar o processo de enfrentamento da violência conjugal. Foram considerados os aspectos
éticos baseados na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996), aprovado no
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Santo Antônio sob nº 31/07. Os sujeitos foram constituídos
por 50 mulheres e 50 homens que vivem, ou já vivenciaram, relações conjugais em união estável. A
coleta de dados se deu através do Teste de Associação Livre de Palavras, com os 100 sujeitos, e da
entrevista, realizada apenas com 11 mulheres e 11 homens com história de violência conjugal. Os
dados quantitativos foram processados através do software EVOC 2005. Os dados qualitativos foram
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organizados com o apoio do NVIVO7 e baseou-se na Análise de Conteúdo de Bardin,
especificamente a Análise Temática. Os sujeitos do estudo caracterizam-se por ser mulheres e
homens auto-declarados negros, que vivem em união estável cujas relações conjugais são
permeadas pela violência. As mulheres com história de violência (80%) apresentam grandes
dificuldades financeiras, sobretudo pelo alto índice de dependência econômica (94%), pelo
desemprego (40%) e pelo baixo nível de escolaridade (76% ainda não entraram no segundo grau). O
estudo mostrou que a violência se expressa na relação conjugal desde os primeiros meses de
relacionamento, permanecendo também durante o ciclo gestacional e trazendo sérias complicações
para a saúde. O processo de enfrentamento do fenômeno requer: uma rede de apoio social; a
compreensão da construção da desigualdade de gênero; a capacidade de resolução de conflitos de
forma pacífica e respeitosa; mudança na representação da delegacia da mulher e a criação de
espaço para mediação de conflitos; eficácia do sistema jurídico-policial; e uma articulação intersetorial
com as políticas públicas. Nesta perspectiva, defendo a tese de que o processo de enfrentamento da
violência conjugal é lento, perpassa pela compreensão da complexidade do fenômeno, pelo saber
interdisciplinar, pelo fazer intersetorial, pelas conquistas políticas e pela oportunidade de refletir os
valores sociais e encontrar estratégias pacíficas para a resolução de conflitos sob novos moldes de
relações interpessoais na família, na escola, no trabalho, na sociedade. O estudo contribui,
acadêmica e socialmente, para o desenvolvimento do conhecimento teórico acerca da violência
conjugal e do seu processo de enfrentamento; orienta ações para o rompimento da relação de
violência conjugal; e oferece subsídios valiosos para se repensar à formação dos cuidadores e o
processo de cuidar. Na enfermagem, esse cuidado deve ser refletido na identificação precoce das
situações de violência e no encaminhamento para os serviços da rede de atenção a pessoas em
situação de violência a fim de evitar maiores agravos à saúde, inclusive à morte.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.ufba.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2413

Nº de Classificação: 6350
AZEVEDO, Rosana Freitas. Cotidianidade do ser-mulher-mastectomizada-com-reconstruçãomamária (A). Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2009. 173 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Regina Lúcia Mendonça
RESUMO: Em razão de sua elevada incidência, a neoplasia da mama torna-se uma das grandes
preocupações epidemiológicas, sobretudo, pelos impactos psicológicos e sociais que acarretam para
a saúde da mulher. Estudo qualitativo de abordagem fenomenológica tem como objeto os modos de
ser da mulher mastectomizada com reconstrução mamária, objetivando desvelar o sentido que funda
o comportamento do ser mulher mastectomizada com reconstrução mamária. A análise interpretativa
foi pautada nos pressupostos teóricos filosóficos de Martin Heidegger. A entrevista fenomenológica,
aplicada a nove mulheres mastectomizadas com reconstrução mamária, ocorreu no período outubro
de 2008 a março de 2009, em uma instituição filantrópica de referência para o tratamento do câncer
localizada em Salvador - Bahia. A entrevista foi conduzida pelas seguintes questões norteadoras:
Como tem sido o seu dia-a-dia após a retirada da mama? Como foi para a senhora ter a mama
reconstruída? O que veio a ser o seu cotidiano após a reconstrução mamária? A partir da
compreensão vaga e mediana, presente nos depoimentos das mulheres, foram construídas três
unidades de significado: o medo está relacionado ao diagnóstico de câncer, ao tratamento, a
mastectomia e a recidiva do câncer de mama; o grupo de apoio terapêutico à mulher mastectomizada
mostra-se como um suporte determinante no enfrentamento das dificuldades advindas após o
diagnóstico de câncer de mama; a reconstrução mamária se apresenta as mulheres como marco
inicial para uma vida nova. Pela interpretação compreensiva heideggeriana, construí as seguintes
unidades de significação: o medo, como possibilidade própria da presença, revelou-se ao ser-mulher
submetida à reconstrução mamária, a partir da vivência do câncer e suas conseqüências; o sermulher submetida à reconstrução mamária experiência a autenticidade da presença no ser-com-ooutro nos grupos de apoio; o ser-mulher e o cotidiano frente a mastectomia e a reconstrução
mamária: possibilidade e de-cisão. Compreendi que, embora as mulheres na sua cotidianidade não
se encontrassem mais em tratamento para o câncer de mama, o comportamento do medo estava
velado no ser-mulher como modo de disposição, pois as lembranças remetiam a trajetória do câncer
e em todo o tratamento. Em outro movimento interpretativo, o ser-mulher inserida nos grupos de
apoio terapêutico experiência a autenticidade da presença no ser-com-os-outros no cotidiano. Nesta
compreensão, a mulher é um ser-com, não sendo possível separar-se daqueles com os quais
mantém suas relações no mundo. Compreendi que, a possibilidade da presença de preocupar-se
com os outros se revelou no momento do cuidado. Destaco esta possibilidade da presença, no
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momento de assistir o sujeito do cuidado, que nas práticas de saúde atuais vêm sendo fragmentado
em decorrência do modelo biomédico, que desconsidera os aspectos subjetivos do adoecer humano.
Após a reconstrução mamária, as mulheres foram conduzidas a uma nova situação existencial, se
redescobrindo como seres de possibilidades, lançadas em um mundo numa experiência complexa de
ex-sistir-com-câncer-de-mama.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp120912.pdf

Nº de Classificação: 6351
RODRIGUES, Larissa Silva de Abreu. Representações de mulheres em união heterossexual
estável sobre a vulnerabilidade à infecção pelo HIV/Aids. Salvador. Universidade Federal da
Bahia. Escola de Enfermagem, 2009. 78 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PAIVA, Mirian Santos
OLIVEIRA, Jeane Freitas de
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo e exploratório de abordagem quanti-qualitativa
desenvolvido com o objetivo de apreender e comparar as representações sociais sobre a
vulnerabilidade à infecção pelo HIV/AIDS de mulheres em união heterossexual estável que vivem no
interior com as representações sociais daquelas que moram na capital, sob a luz da teoria das
Representações Sociais tendo gênero como categoria analítica. Participaram do estudo 195 mulheres
em união heterossexual estável atendidas em duas unidades básicas de saúde uma localizada em
Salvador/Bahia e a outra em Jequié, município situado no interior deste estado. Foram observados os
aspectos ético-legais dispostos na Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde. Os dados
empíricos foram produzidos pela técnica de associação livre de palavras, desenho-estória com tema
e entrevista semi-estruturada. Para o tratamento dos dados, foram utilizadas a análise fatorial de
correspondência através do software Tri-deux-mots e a análise de conteúdo. Os resultados da análise
fatorial de correspondência demonstraram significância para as variáveis fixas: escolaridade, tempo
de união estável e procedência. As representações sociais sobre a vulnerabilidade a aids
evidenciaram mudanças nas representações sociais sobre a aids quando as mulheres assinalam a
traição masculina e a confiança no parceiro como algo que as deixam mais vulneráveis à infecção
pelo HIV. As representações do grupo de Jequié com menor tempo de união estável apontam para
uma sujeição e passividade com relação à traição do parceiro. Enquanto o grupo de Salvador com
seis a dez anos de casado enfatiza sua prática monogâmica e não promíscua, e defende-se da
transmissão pela traição do parceiro único invocando a religião, embora não aparente submissão ao
parceiro na relação conjugal como no grupo de Jequié. As mulheres com nível básico de escolaridade
e maior experiência conjugal constroem a crença de sua própria invulnerabilidade. Quanto às
mulheres com nível médio de escolaridade e pouca experiência conjugal colocam em estado de
alerta a sua vulnerabilidade. As representações sociais apreendidas revelam invisibilidade da
vulnerabilidade social e programática e a influência da religião no conteúdo representacional.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp121126.pdf

Nº de Classificação: 6352
RODRIGUES, Michele Viviane de Carvalho. Desvelando o sentido do cuidado de enfermagem:
vivências do ser com câncer. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem,
2009. 89 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROSA, Darci de Oliveira Santa
RESUMO: Ao longo da história, o câncer sempre foi estigmatizado como sinônimo de morte, e apesar
do avanço ocorrido nas últimas décadas, ele ainda traz consigo a sensação de morte iminente. O
câncer atualmente é considerado um problema de saúde pública devido a sua alta prevalência. O ser
com câncer está inserido nas diversas instituições de saúde. O cuidado ao ser com câncer requer um
envolvimento de diversas áreas de conhecimento, por se tratar de uma assistência bastante
complexa. Diante do exposto, utilizei como questão de investigação: Qual o sentido do cuidado de
enfermagem para o ser com câncer? E como objetivo, compreender qual é o sentido do cuidado de
enfermagem na perspectiva do ser com câncer. Trata-se de um estudo fenomenológico que utilizou
como referencial a Análise Existencial de Viktor Frankl, que através de uma visão existencialista
discorre sobre situações de sofrimento, culpa e morte e como fundamentos os valores vivenciais,
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criativos e atitudinais. A pesquisa foi realizada em um hospital público da cidade de Salvador, que
atende a diversas especialidades e presta serviço, também, na área oncológica a nível ambulatorial e
de internação. Os colaboradores da pesquisa foram 12 seres com câncer em tratamento ambulatorial
e em unidades de internação do hospital. Eles aceitaram participar do estudo e assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido. As entrevistas foram realizadas nos meses de setembro e outubro
de 2009 com o uso do gravador no intuito de obter a fidedignidade das informações coletadas. Foram
utilizadas duas questões, uma de aproximação: o(a) senhor(a) tem recebido cuidados de
enfermagem desde que chegou aqui? E outra norteadora: Qual o significado do cuidado de
enfermagem para o(a) senhor(a)? O processo de análise do discurso foi desenvolvido na perspectiva
de Martins e Bicudo. Dos relatos dos seres emergiram três grandes categorias: Desvelando os
valores que atribuem sentido às vivências de cuidado de enfermagem do ser com câncer, que teve
como subcategorias: revelando os valores vivenciais na religiosidade do ser com câncer diante da
finitude da vida, revelando os valores atitudinais no agir da equipe de enfermagem e revelando os
valores criativos no agir da equipe de enfermagem; Desvelando as vivências do ser com câncer em
busca de cuidados, que teve como subcategorias: criando vínculos nas relações de cuidados,
comparando as vivências de cuidado e acesso ao tratamento, expressando sentimentos que atribuem
sentido ao cuidado de enfermagem; Revelando as vivências do ser com câncer com os cuidados de
enfermagem, e como subcategorias: expressando sentimentos que atribuem significado ao cuidado
de enfermagem ao cuidado de enfermagem e qualificando o cuidado recebido pela equipe de
enfermagem. Compreende-se que o desvelar do sentido do cuidado nas vivências do ser com câncer
através da revelação do fenômeno possibilitou apreender os significados de busca pelo cuidado, do
cuidado recebido, das vivências de estarem com câncer, de apreender o sentido do cuidado e os
valores que atribuem significado, sem exaurir outras possibilidades.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp121124.pdf

Nº de Classificação: 6353
MARINHO, Carina Martins da Silva. Cuidar de pacientes em prolongamento artificial da vida:
concepção das enfermeiras. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2009.
99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SADIGURSKY, Dora
RESUMO: A morte continua sendo um fenômeno que as pessoas têm medo e tentam, de toda forma,
negá-la, resistindo falar abertamente. As enfermeiras, mesmo àquelas que trabalham em Unidade de
Terapia Intensiva, vivenciam constantemente situações de dor e perda pela morte, mesmo assim, não
é com naturalidade que esta é vista. Os tratamentos dispensados aos pacientes fora de possibilidade
de cura, nessas unidades, continuam sendo ostensivos, gerando conflitos na equipe multiprofissional.
Esta pesquisa, de caráter exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa, teve como objetivo
analisar a concepção das enfermeiras sobre o cuidado de pacientes em prolongamento artificial da
vida em UTI. Foi desenvolvido em UTI de um hospital público de grande porte da cidade de Salvador.
Foram entrevistadas dezessete enfermeiras e, para análise dos dados foi utilizado a análise de
conteúdo temática. Os principais achados se dividiram em três categorias, sendo estas: Percebendo
o processo de morte-morrer, Percebendo o cuidado diante da perspectiva da morte e Percebendo a
obstinação terapêutica. Conclui-se que as enfermeiras desenvolvem uma cuidado sem demonstrar
envolvimento emocional, considerado mais como um cuidado técnico, acreditando que a vida tem um
fim e que deve-se existir uma limitação nas condutas e na terapêuticas pois para elas o
prolongamento artificial da vida é, tão somente, fonte geradora de sofrimento para o paciente e
família.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

Nº de Classificação: 6354
CARVALHO, Ana Luiza de Oliveira. Qualidade de vida de mulheres negras com anemia
falciforme: implicações de gênero. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de
Enfermagem, 2010. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Enilda Rosendo do
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RESUMO: O termo “Qualidade de Vida” tem sido mencionado com muita freqüência nos últimos
tempos, seja na linguagem cotidiana ou no contexto científico. Na área da saúde, o interesse por este
tema é recente e decorre de mudanças demográficas caracterizadas pela longevidade e pelo
crescimento econômico. Estudos com portadores(as) de doenças crônicas têm demonstrado que o
comprometimento dos aspectos físicos e mentais interfere diretamente nas atividades da vida diária e
na vida social, dessa forma afetando a qualidade de vida dessas pessoas. Este estudo tem por
objetivo geral: investigar se existe significância estatística de qualidade de vida entre mulheres e
homens com anemia falciforme atendidas em unidades de referência para doença falciforme no
Estado da Bahia, e por objetivos específicos: traçar o perfil sociodemográfico da amostra; determinar
os níveis de qualidade de vida, por sexo; determinar a relação entre sexo e qualidade de vida geral e
por aspectos específicos; verificar a relação entre níveis de qualidade de vida geral e por aspectos
específicos, segundo sexo. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, com
amostra constituída por 73 pessoas, acima de 18 anos de idade com anemia falciforme e
acompanhadas por unidades de referência do estado da Bahia. Foram respeitados os aspectos éticos
tendo o projeto sido aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa. Os dados foram coletados
através de dois instrumentos: o primeiro investigou o perfil sociodemográfico, e o segundo foi utilizado
para avaliar a qualidade de vida, o WHOQOL-100. Para o processamento dos dados utilizou-se o
SPSS versão 15,0. Foi realizada análise estatística descritiva. Posteriormente, calculados os valores
que indicam os escores médios da percepção da qualidade de vida geral e os escores médios dos
aspectos específicos de qualidade de vida. Resultados: a maioria são mulheres (53,4%);
acompanhadas no HUPES (53,8%); de cor preta (51,3%); com idade entre 18 e 39 anos (66,7%);
solteiras (59%); havia completado o ensino fundamental (66,7%); católicas (59%); soteropolitanas
(61,5%); com saneamento básico: coleta de lixo (92,3%), água potável (97,4%) e tratamento de
esgoto (69,2%); possuem casa própria (89,7%); não tinham filhos(as) (56,4%); têm renda mensal
pessoal menor do que 1 salário mínimo (53,8%) e familiar de 1 a 3 salários mínimos (61,5%), não
recebe nenhum tipo de benefício (82,1%), tiveram diagnóstico tardio, a partir de 1 ano de idade para
anemia falciforme (71,7%). De maneira geral, os níveis de qualidade de vida para mulheres e homens
foram altos. Não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas entre mulheres e
homens na análise da qualidade de vida global. Na classificação da qualidade de vida em níveis,
verificou-se que as mulheres apresentaram qualidade de vida mais baixa do que os homens.
Verificou-se diferença estatisticamente significativa para as variáveis ligadas aos aspectos
específicos: energia e fadiga, relações pessoais e atividade sexual, recursos financeiros, ambiente
físico e transporte. Conclui-se que a utilização do recorte em gênero nas investigações em saúde se
faz necessária, como eixo transversal, pois possibilita a visualização das desigualdades entre
mulheres e homens, e então seja capaz de impactar políticas públicas a fim de reduzir tamanhas
desigualdades, proporcionando melhor qualidade de vida para as pessoas, sejam essas com doença
crônica ou não.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.ufba.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3494

Nº de Classificação: 6355
MELO, Rosana Oliveira de. Vivido de mulheres com lesões precursoras de câncer do colo do
útero: do diagnóstico à terapêutica (O). Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de
Enfermagem, 2010. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Regina Lúcia Mendonça
RESUMO: Os índices de morbi-mortalidade por câncer do colo do útero demonstram que esta
patologia é considerada um problema de saúde pública, atingindo grande parcela da população
mundial. Isto decorre de diversos fatores, desde o diagnóstico tardio até a falta de informação das
pessoas sobre prevenção, fatores de risco, tratamento, entre outros. Doença tratável, cujo potencial
de cura pode chegar a 100% quando diagnosticado e tratado inicialmente ou em fases das lesões
precursoras. A possibilidade do câncer em nossa existência é difícil de ser abordada, pois quase
sempre, é definido por termos que denotam terror, medo, vergonha. Estudo qualitativo de abordagem
fenomenológica tem como objeto o vivido de mulheres com lesões precursoras de câncer do colo do
útero, objetivando compreender o vivido destas mulheres. A análise interpretativa ancorou-se no
referencial teórico filosófico de Martin Heidegger, expresso em Ser e Tempo. A entrevista
fenomenológica, aplicada a sete mulheres com diagnóstico de lesões precursoras, ocorreu em agosto
de 2009, em uma unidade de referência para o tratamento destas lesões, localizada em Feira de
Santana - Bahia. A condução da entrevista pautou-se em questões de aproximação e na seguinte
questão norteadora: Como é, para a Sr.ª, a experiência de ter uma alteração no colo do útero? A
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partir da compreensão dos aspectos ônticos foram construídas oito unidades de significado na qual
as mulheres revelaram dúvidas e medo pelo desconhecimento em relação às lesões precursoras do
câncer do colo do útero, mudanças no relacionamento com os parceiros, evidenciadas a partir do
diagnóstico das lesões precursoras, dificuldades de ter amigos participando no processo de
enfrentamento das lesões precursoras, importância da família durante o diagnóstico e o tratamento
das lesões precursoras, estratégias de enfrentamento para lidar com as lesões precursoras e as
modificações que realizaram em seu cotidiano, o relacionamento com as profissionais de saúde e o
descrédito na assistência para prevenção do câncer do colo do útero nos postos de saúde do
município, sentimentos de vergonha, medo e constrangimento na realização do papanicolaou e o
medo da morte por câncer do colo do útero desde a comunicação do diagnóstico das lesões
precursoras. Compreendi que a possibilidade do vir a adoecer de câncer do colo do útero leva a
mulher com lesão precursora a apresentar o temor, manifestado pela preocupação, pelo medo, pela
ansiedade, pelas dúvidas quanto ao diagnóstico e as indicações terapêuticas. Estes sentimentos
permitem-na pensar, também, na possibilidade concreta da finitude. E que, como sendo-no-mundo,
mulheres não encontraram a expressão autêntica do cuidado, retirando-a da condição de poder-ser.
Considero que as profissionais de saúde não devem esquecer que o primordial na nossa profissão é
o cuidar, e que este não pode ser influenciado pela cotidianidade, transformandose, assim, num
cuidado inautêntico.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.ufba.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3499

Nº de Classificação: 6356
BOMFIM, Cristiano Barreto. Capacitação profissional e sua articulação com a prática de
enfermeiros. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2010. 70 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Josicélia Dumêt
RESUMO: Este é um estudo exploratório, descritivo, com abordagem qualitativa, que objetiva analisar
as atividades de capacitação desenvolvidas pelos enfermeiros quanto a sua articulação e
contribuição para a melhoria da prática dos profissionais de um hospital geral da cidade de Salvador
no ano de 2009. Foi utilizada a técnica da entrevista semi-estruturada para a coleta de dados, tendo
dezoito enfermeiros como sujeitos desse estudo, dentre eles enfermeiros assistenciais e
coordenadoras de enfermagem. Para análise dos dados foi utilizado o método de Análise de
Conteúdo de Bardin foram identificadas três categorias: A prática profissional definindo as atividades
de capacitação; Os ditames da sociedade contemporânea como fatores limitantes à capacitação dos
enfermeiros; A capacitação como elemento transformador da prática de enfermeiros. Os resultados
evidenciaram que a prática profissional e a motivação pessoal têm ditado o caminho a ser seguido
pelos enfermeiros em busca de suas atividades de capacitação. A partir daí, a interface entre o
conhecimento adquirido nas capacitações e a prática profissional fica facilitado, resultando numa
simbiose importante entre teoria e prática, respaldando ainda os conceitos da Educação Permanente
em Saúde que visa transformar o cotidiano em oportunidade de aprendizado. As dificuldades
encontradas pelos enfermeiros são relativas à falta de tempo, geralmente devido a uma extensa
carga horária de trabalho ou pela multiplicidade de vínculos empregatícios, além de questões
financeiras e falta de comunicação eficaz. Apontaram ainda para a importância da organização
hospitalar como força propulsora para que esses profissionais se qualifiquem continuamente, seja a
partir de treinamentos interno, seja na facilitação para a capacitação fora do ambiente de trabalho.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.ufba.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3570

Nº de Classificação: 6357
BRITO, Leila Maria Ribeiro. Análise das práticas de cuidado da enfermeira em unidade de
terapia intensiva. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2010. 79 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SADIGURSKY, Dora
RESUMO: Este estudo teve como objeto de investigação, as práticas de cuidado da enfermeira em
unidades de terapia intensiva, e teve como objetivos: descrever e analisar as práticas de cuidado da
enfermeira às pessoas hospitalizadas em unidades de terapia intensiva. Foi um estudo de natureza
qualitativa, do tipo analítico e descritivo, cujos sujeitos foram enfermeiras que atuam na assistência
direta, numa unidade de terapia intensiva adulto de um hospital de grande porte, da cidade de
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Salvador-BA. Utilizou-se a técnica da entrevista semi-estruturada, gravada, e a observação não
participativa da atuação das enfermeiras, em suas práticas na UTI; através de um roteiro de
observação e um diário de campo. O método de análise de dados foi a Análise de Conteúdo temática
de Laurence Bardin. Totalizaram 10 (dez) participantes desta investigação. Do material que foi
analisado surgiu 3 (três) categorias: 1) concepção do cuidar assistencial; 2) Concepção do cuidar
relacional; 3) Entendimento de práticas de cuidado como ações de enfermagem. Foi possível concluir
que a compreensão sobre o que é cuidar e o que são práticas de cuidado para o grupo estudado não
é uniforme e que a vigência de uma concepção de cuidar mais assistencial e, de práticas de cuidado
menos humanizadora é um fenômeno multicausal. As enfermeiras do grupo estudado referem
importar-se com as questões relativas à proximidade pessoa-pessoa, da alteridade e da compaixão,
mas em suas práticas de cuidado predominam ações técnicas e rotineiras. A maneira como as
enfermeiras cuidam das pessoas internadas numa UTI é mais técnica caracterizada pelo
distanciamento e relacionamento interpessoal superficial. É preciso considerar aspectos como o
modelo biomédico de assistência à saúde vigente mais focado na produtividade, o ambiente de uma
terapia intensiva com a iminência de eventos súbitos com risco de morte, a multiplicidade de vínculos
empregatícios que gera cansaço físico, mental e pouca disposição à interação com o outro, dentre
outros fatores que interferem na maneira como as enfermeiras concebem o cuidar e executam suas
práticas de cuidado.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.ufba.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3571

Nº de Classificação: 6358
SOUZA, Sandra Ely Barbosa de. Avaliação do QualiSUS na Bahia. Salvador. Universidade Federal
da Bahia. Escola de Enfermagem, 2010. 175 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Vera Lucia Peixoto Santos
RESUMO: A presente dissertação tem como objeto de estudo a avaliação do Programa QualiSUS no
Estado da Bahia, conforme seus pilares referenciados na Portaria 3.125 de 07 de dezembro de 2006,
que institui o Programa. Está fundamentada na trilogia de Donabedian: Estrutura, Processo e
Resultado. Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, de caráter normativo e analítico, no qual
partimos do pressuposto que a implantação do programa QualiSUS nas unidades de urgência /
emergência dos hospitais pactuados e não pactuados entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de
Saúde do Estado da Bahia não está conforme preconizado na Portaria Ministerial que instituiu o
programa. Descreve sobre o Sistema Único de Saúde, o Programa QualiSUS, o sistema de avaliação
do QualiSUS e sobre o papel da enfermeira no Acolhimento com Classificação de Risco. A pesquisa
foi realizada em duas unidades de urgências e emergências dos hospitais pactuados e não
pactuados entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Seu objetivo
geral foi avaliar a prática do QualiSUS, conforme a portaria que institui o programa e como objetivos
específicos descrever o contexto no qual vem se dando sua implantação nas unidades urgências /
emergências nos hospitais pactuados ou não entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do
Estado da Bahia; identificar as bases de sustentação do Programa QualiSUS, para a sua Implantação
nos hospitais pactuados ou não; caracterizar o papel da enfermeira no acolhimento com classificação
de risco e identificar os fatores que influenciaram na implantação do programa QualiSUS nesses
hospitais. A conclusão da pesquisa mostrou que, dos hospitais pactuados, apenas um deles tem o
programa implantado, porém não conforme a portaria que institui o programa, revelando baixa
adesão, desses hospitais, ao Programa e por outro lado outro hospital não pactuado tem implantado
as ferramentas de acolhimento e de acolhimento com classificação de risco, mesmo sem pactuação,
demonstrando que a pactuação não é condição para implantação do programa. Também foi
concluído que a enfermeira tem papel singular no Acolhimento com classificação de risco, entretanto
para que essa ferramenta seja implantada com qualidade torna-se imperativo a elaboração de
protocolos de Acolhimento com Classificação de Risco e assistenciais. Uma das maiores dificuldades
para a implantação do programa nas unidades pactuadas foi o quantitativo insuficiente de pessoal.
Também se torna evidente na pesquisa que, mesmo sendo um programa verticalizado, que não dá
conta de resolver os problemas de saúde da população brasileira, tem impacto importante nas
unidades de urgência / emergência promovendo a organização e a sistematização dos processos de
trabalho e, por conseguinte, humanização do atendimento.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.ufba.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3572

Nº de Classificação: 6359
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LIMA, Maricélia Maia de. Processos de capacitação em vigilância epidemiológica: um estudo de
caso (Os). Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2010. 94 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FAGUNDES, Norma Carapiá
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, através de um estudo de caso, que tem como
objetivo analisar os processos de capacitação em Vigilância Epidemiológica (VE) em um SUS
municipal. O referencial teórico está embasado nos fundamentos conceituais da Educação enquanto
ação transformadora, com ênfase nas concepções da Educação Permanente em Saúde (EPS). Os
dados primários foram coletados através de entrevista semi-estruturada com gestores, trabalhadores
da vigilância epidemiológica, das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e das Unidades de Saúde da
Família (USF). Os dados secundários foram obtidos através da análise de documentos. Para análise
dos dados foi utilizada a análise de conteúdo temática, de Bardin (1979). A pesquisa demonstrou que
os processos de capacitação em VE são predominantemente caracterizados como pontuais, técnicos,
emergenciais, impositivos e centrados nas doenças, evidenciando a hegemonia do modelo
biomédico. Quanto ao planejamento e avaliação, foram considerados pouco participativos. A (des)
integração do trabalho e pouca articulação intra e intersetorial, com processos de capacitação
descontextualizados da realidade dos serviços, foram evidenciados. Entretanto, de forma incipiente,
foram apontadas experiências inovadoras, com processos de capacitação mais participativos e com o
uso de metodologias vinculadas ao contexto do trabalho das equipes de saúde. Para os sujeitos da
pesquisa, os processos de capacitação em VE são importantes e necessários; porém, da forma como
vêm sendo desenvolvidos, mostram-se pouco eficazes para promoverem mudanças significativas nas
práticas dos trabalhadores e nas organizações. Desta forma, conclui-se que os processos de
capacitação em VE podem se constituir em estratégias de gestão, de mudanças de práticas e do
modelo de atenção, desde que estes se aproximem das concepções da Educação Permanente em
Saúde, onde o espaço de trabalho se constitua em um espaço de ensino - aprendizagem para
gestores, trabalhadores e população em busca de mudanças para a saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.ufba.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3445

Nº de Classificação: 6360
SANTOS, Ana Paula Vidal dos. Associação entre fatores sociodemográficos e eventos
reprodutivos de mulheres cadastradas no Programa Saúde da Família. Salvador. Universidade
Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2010. 78 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COELHO, Edméia de Almeida Cardoso
RESUMO: A saúde reprodutiva é influenciada por uma interação de fatores, entre eles os de ordem
social e econômica aos quais se somam os problemas oriundos da atenção oferecida à saúde das
mulheres que não tem atendido adequadamente às demandas, comprometendo assim sua qualidade
de vida. O Programa Saúde da Família (PSF) por apresenta-se como possibilidade de se obter
respostas mais efetivas, desenvolveu-se um estudo que teve como objetivos descrever as
características das mulheres cadastradas em uma unidade de PSF com ênfase em eventos
reprodutivos e verificar associações entre os fatores sociodemográficos e eventos reprodutivos. Tratase de pesquisa de corte transversal, exploratória, realizada em uma área circunscrita a uma Unidade
de Saúde da Família, no Subúrbio Ferroviário de Salvador-Ba. Os dados foram obtidos no período de
maio a julho de 2009 por meio de questionário estruturado, aplicado face a face em domicílio a 376
mulheres na faixa etária de 15 a 49 anos cadastradas no PSF. O estudo teve como variáveis: os
fatores sociodemográficos, fatores relacionados às experiências reprodutivas. Foram selecionadas
como variáveis indicadoras à idade da iniciação sexual, idade da primeira gravidez e relato de aborto
provocado. Utilizou-se para verificar diferenças entre as proporções os testes estatísticos c2 de
Pearson e Exato de Fischer ao nível de 5% de significância (a 0,05) e a Odds Ratio (OR) e
respectivos intervalos de confiança a 95% para estimar a magnitude das associações. A base de
dados, foi constituída utilizando o Microsoft Access versão 2002, para análise dos dados utilizou-se o
Software STATA versão 8.0. Verificou-se uma associação positiva entre a idade da iniciação sexual e
as variáveis escolaridade e situação ocupacional. A associação foi positiva entre primeira gravidez
antes dos 20 anos e religião, escolaridade e situação ocupacional. Não houve associação entre os
fatores sociodemográficos e o aborto provocado, entretanto, a maior prevalência foi entre as
mulheres com melhores níveis de renda e escolaridade. O estudo revelou que mulheres com
iniciação sexual antes dos 20 anos têm 4,4 vezes mais chance em realizar aborto provocado, quando
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comparadas com aquelas que não tiveram a iniciação sexual antes dos 20 anos. Não houve
associação entre o relato de aborto provocado e as mulheres com primeira gravidez antes ou após os
20 anos. Diante dos resultados cabe ao poder público promover ações intersetoriais principalmente
entre saúde e educação objetivando desenvolver ações que promovam desde a adolescência
orientações que diminuam os riscos de gravidez não planejada e de IST/HIV garantindo-se os direitos
sexuais e reprodutivos.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.ufba.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3443

Nº de Classificação: 6361
ALMEIDA, Deybson Borba de. Avaliação da gestão de uma unidade de saúde da família nas
dimensões da integralidade. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem,
2010. 133 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELO, Cristina Maria Meira de
RESUMO: Esta investigação tem como objetivo: avaliar a gestão na atenção básica nas dimensões
da integralidade. A gestão foi estudada com base nas dimensões da integralidade proposta por
Mattos. Assim, distinguem-se: dimensão das políticas específicas, dimensão da organização de
serviços e de práticas de Saúde e a dimensão das práticas profissionais. A pesquisa procura
responder ao pressuposto de que a gestão de serviços na atenção básica se distancia
significativamente do princípio da integralidade, tendo como questão norteadora do estudo: como se
processa a gestão na rede básica de saúde nas dimensões da integralidade? Outras questões
serviram para impulsionar o estudo: Neste sentido, em que medida a gestão na atenção básica de
saúde considera o usuário destes serviços? A prática gestora na atenção básica valoriza o cuidado?
Estabelece espaços de escuta entre os trabalhadores e usuários no sentido de compartilhar o poder
decisório? Quais instrumentos de gestão os gestores utilizam para efetivar a integralidade no Sistema
Único de Saúde? A opção de localizar o estudo empírico no Distrito Sanitário do Subúrbio Ferroviário
foi baseada nos seguintes critérios: o Subúrbio Ferroviário dispõe dos piores indicadores econômicos,
sanitários e sociais do município, além de ser a maior cobertura da Estratégia de Saúde da Família.
Quanto aos critérios do caso foram: ser uma unidade de Saúde da família, ser a unidade com maior
tempo de funcionamento, possuir no mínimo uma equipe completa de Saúde da família e possuir
gerente com o tempo mínimo de 1 ano de exercício da função gerencial. Para tanto, a metodologia
apoiou-se numa abordagem avaliativa e qualitativa, através de estudo de caso, com as técnicas de
entrevista semi-estruturada e análise documental. Sendo que para análise de dados utilizou-se o
método de análise de conteúdo com a técnica de análise temática. Como resultados destacam-se: na
dimensão das políticas específicas observou-se que as ações prioritárias da unidade são os
programas verticais do ministério, na dimensão da organização dos serviços constatou-se que não é
utilizado o planejamento, monitoramento e a avaliação como instrumentos da prática gestora a fim de
organizar os serviços de modo a atender as necessidades em saúde da população, na dimensão da
organização das práticas verificou-se que está não sofre alteração com relação ao das unidades
básicas tradicionais, já na dimensão das práticas profissionais observou-se que as práticas coletivas
estão centradas no agente comunitário e que o atendimento clínico fica centrado nos profissionais de
nível superior. Quanto à prática de gestão constatou-se que tem como objetivo central manter e
ordenar o funcionamento dos serviços, ficando restrita a atribuições básicas da administração: ações
de controle, supervisão e provisão de insumos para os serviços, ressaltando o caráter normativo,
centrada em um modelo taylorista-fordista, com característica punitiva e autocrática, pouca autonomia
focada na captura e alienação dos sujeitos sociais, não possuindo espaços de acolhimento, diálogo,
escuta, participação social.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bibliotecadigital.ufba.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2977

Nº de Classificação: 6362
LIMA, Édija Anália Rodrigues de. Qualidade de vida, envelhecimento e Aids: uma revisão
integrativa. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 121
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): HENRIQUES, Maria Emília Romero de Miranda
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RESUMO: O conceito de qualidade de vida vem sendo amplamente discutido de modo a apontar
paradigmas capazes de influenciar políticas e práticas. Investigações nesta temática vêm se
desenvolvendo desde o emergir da medicina social com o intuito de subsidiar as políticas públicas e
movimentos sociais. Com base nesta evidência a Organização Mundial da Saúde, tem se preocupado
em definir e investigar a qualidade de vida de todos os povos. Desde meados do século XX, se
percebeu uma elevação rápida no quantitativo de idosos nos países em desenvolvimento, o que
repercutiu na maior concentração de pessoas envelhecidas na população. O Brasil ao mesmo tempo
em que presenciou a disseminação do HIV, proporcionou o tratamento gratuito com antiretrovirais, e
estas drogas favoreceram a sobrevivência, até mesmo da clientela menos expressiva na epidemia,
como a população idosa. Segundo o Ministério da saúde, as entidades que prestam atendimento ao
idoso tem obrigação de informar a autoridade competente de saúde qualquer ocorrência de pessoas
idosas com doenças infecto-contagiosas. O estudo desenvolvido objetivou: Investigar as
contribuições dos estudos científicos publicados em periódicos on-line, durante o período de 2000 a
2008, que envolvem as temáticas: qualidade de vida, envelhecimento e Aids para a enfermagem;
Caracterizar os estudos desenvolvidos pela enfermagem brasileira, frente às temáticas qualidade de
vida, envelhecimento e Aids, quanto aos elementos inerentes ao estudo, como a origem da pesquisa,
aspectos metodológicos, aspectos éticos e o periódico de publicação on-line; Sumarizar as produções
científicas sobre qualidade de vida, envelhecimento e Aids selecionadas, considerando a categoria na
qual foi enquadrado, os dados de identificação do estudo, bem como os elementos constituintes do
mesmo, conforme o instrumento de coleta de dados empregado. Para o desenvolvimento deste
estudo fez-se uso dos pressupostos da revisão integrativa da literatura, proposta por Ganong na
década de 1980. O seu desenvolvimento consiste na possibilidade de propor subsídio para a
implementação de mudanças que promovam qualidade das condutas assistenciais de enfermagem
através de modelos de pesquisa. Ainda admite a construção de considerável análise da literatura,
envolvendo também discussões a cerca de métodos e resultados das publicações. Foram revisados
46 artigos científicos, que abordaram as temáticas qualidade de vida, envelhecimento e Aids. Esses
estudos foram categorizados em quatro agrupamentos, que envolveram as temáticas de modo
correlacionado, as quais foram identificadas pelas letras: QVE, IQVE, EA e IQVA. Ao ordenar a
apresentação e discussão dos dados, foram elencados três grupos. O primeiro chamado Grupo A,
abordou as informações inerentes as publicações; O Grupo B, trouxe a discussão dos dados
inerentes aos autores das pesquisas; e o Grupo C, desdobrou os conteúdos imersos nas várias
abordagens temáticas identificadas. Destaca-se a importância de se buscar a integralidade de
saberes entre os profissionais atuantes na assistência e os atuantes nas academias. Acredita-se que
o estudo desenvolvido pode contribuir com o desenvolvimento da atenção a saúde da pessoa idosa e
das pessoas que vivem com o HIV/Aids. Compreende-se a necessidade de instigar o
desenvolvimento de outras pesquisas que possam buscar respostas para tantas interrogativas.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp121252.pdf

Nº de Classificação: 6363
TAVARES, Lucídia de Medeiros. Tuberculose no olhar de doentes e familiares: representações
sociais (A). João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 83 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Antonia Oliveira
RESUMO: A tuberculose ainda é considerada um grande problema de Saúde Pública. É uma das
enfermidades mais antigas e conhecidas do mundo, mas não é uma doença do passado como todos
pensam. Um terço da população mundial está infectada pelo Mycobacterium tuberculosis, e, por ano,
ocorrem 8,7 milhões de casos novos e 3 milhões de mortes causadas pela doença, a maioria, em
países em desenvolvimento. O estudo teve, como objetivo, identificar as representações sociais
sobre a tuberculose construídas por doentes e por familiares e verificar o impacto das representações
na adesão dos doentes ao tratamento da tuberculose. Trata-se de um estudo exploratório em uma
abordagem qualitativa subsidiado na teoria das representações sociais, realizado nas USF de
Cabedelo/PB, com 41 sujeitos: 23 pacientes e 18 familiares que concordaram em participar da
pesquisa. Para coleta de dados, utilizou-se uma entrevista semi-estruturada contemplando três
partes: a primeira contendo os dados sócio-demográficos, a segunda, o Teste da Associação Livre de
Palavras com os estímulos «tuberculose» e «Tratamento», e a terceira parte contendo questões
subsidiadas na teoria das representações sociais. Os dados coletados foram submetidos aos
softwares Alceste 4.8 e interpretados à luz da teoria das representações sociais. Os dados
apreendidos apontam representações da TB no olhar dos doentes e familiares, onde se evidencia
que a TB permanece carregada de estigma pelo próprio doente e, algumas vezes, pela sociedade. O
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estudo mostrou que as representações do medo da perda e do afastamento dos familiares e amigos
ainda é muito presente. Observa-se que as representações estão fortemente alicerçadas na
experiência de viver com a tuberculose, envolvendo sentimentos próprios, relacionamentos familiares
e profissionais, em uma compreensão que vai além do aspecto social, mas que é também pessoal.
Outro ponto importante foi o cuidado do enfermeiro com os doentes de TB relatado no estudo.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp125073.pdf

Nº de Classificação: 6364
PINHO, Tatyana Ataíde Melo de. Avaliação do risco de quedas em idosos na perspectiva das
representações sociais. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da
Saúde, 2010. 82 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Antonia Oliveira
RESUMO: Introdução: Nas últimas décadas têm-se verificado que a população mundial vem
envelhecendo de forma abrupta, e a expectativa é que a longevidade aumente cada vez mais e num
curto espaço de tempo. Esta situação representa um grande desafio para os órgãos competentes e
também para a sociedade, evidenciando a necessidade da criação de novas políticas públicas de
saúde, com o intuito de oferecer uma melhor qualidade de vida a esses idosos. Um dos fatores que
pode influenciar na diminuição da qualidade de vida dessas pessoas é a queda, que atualmente, em
virtude da sua alta incidência, mortalidade, morbidade, e altos custos sociais e econômicos, constitui
um grave problema de saúde pública. Objetivos: conhecer as representações sociais dos idosos
atendidos nas unidades básicas de saúde sobre envelhecimento e risco de quedas e avaliar o risco
de quedas em idosos. Metodologia: trata-se de um estudo exploratório em uma abordagem quantiqualitativa, realizado no território da unidade de saúde da família (USF) “Viver Bem”, localizada no
bairro Treze de Maio, na cidade de João Pessoa-PB. A amostra composta por cento e cinquenta
idosos ocorreu por conveniência. Foram utilizados como instrumentos uma entrevista semiestruturada
e o Fall Risk Score para avaliar o risco de quedas. O período de coleta de dados foi de janeiro a abril
de 2009. Os dados coletados das entrevistas foram analisados a partir do Alceste 4.8 para a
apreensão das representações sociais sobre envelhecimento e risco de queda, em seguida
interpretado segundo o aporte teórico das representações sociais e para a análise do Fall Risk Score
utilizou-se o SPSS 17.0. Resultados: A análise a partir do Alceste 4.8 reteve 419 UCE's (64,4%),
dividindo o corpus em cinco classes. As representações dos idosos sobre o risco de quedas e
envelhecimento foram permeadas por dimensões muito mais negativas que positivas, como doença,
incapacidade, dependência, solidão, tristeza, sendo representados como «perdas» e
«incapacidades», demonstrando as dificuldades vivenciadas pelos idosos do estudo frente a essa
fase da vida.. Percebeu-se que a maioria dos idosos (58,8%), deste estudo não sofreu quedas, sendo
que, dos 63 idosos que caíram, 71,4% relataram ter sofrido de 1 a 2 quedas, e a principal causa
intrínseca foi a tontura/vertigem, enquanto que a extrínseca foi pisos escorregadios ou molhados. Os
dados coletados e analisados foram interpretados subsidiados do referencial teórico das
representações sociais. Considerações Finais: é de grande relevância a avaliação do risco de queda
em idosos na perspectiva das representações sociais, para que sirvam de subsídios para realização
de medidas preventivas que visem a maximização da qualidade de vida desta população.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1028

Nº de Classificação: 6365
CARREIRO, Gisele Santana Pereira. Impacto do trabalho na saúde mental dos profissionais da
Estratégia Saúde da Família (O). João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de
Ciências da Saúde, 2010. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA FILHA, Maria de Oliveira
RESUMO: Os trabalhadores que atuam na Estratégia Saúde da Família enfrentam, em seu cotidiano,
situações de trabalho precárias, relações de trabalho difíceis, sobrecarga de trabalho, condições
sociais da comunidade desfavoráveis, que podem acarretar em sério desgaste psíquico e, para
agravar a situação, sua saúde não recebe a devida atenção. Pretendemos, neste estudo, identificar
entre os trabalhadores com risco para depressão e ansiedade, identificados em uma pesquisa
anterior, aqueles que desenvolveram algum tipo de adoecimento; investigar, entre os trabalhadores
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que adoeceram, os fatores predisponentes; evidenciar as estratégias defensivas utilizadas para
prevenção do adoecimento mental e identificar as práticas de cuidado utilizadas pelos trabalhadores.
Trata-se de um estudo que prioriza a abordagem qualitativa, sob o enfoque da epidemiologia social.
Fizeram parte deste estudo 36 trabalhadores de 17 Unidades de Saúde da Família do município de
João Pessoa-PB. O material empírico foi produzido por meio de entrevista e estas formaram um
banco de dados, submetido à análise pelo software Alceste 4.8. A análise do material deu origem a
seis classes/categorias temáticas, discutidas com base no referencial adotado. Evidenciou-se que o
trabalho constitui um fator fundamental na gênese do sofrimento psíquico. Além do trabalho, os
conflitos familiares e a perda de um ente querido também foram relatados como determinantes do
sofrimento psíquico. Os trabalhadores evidenciaram a utilização de estratégias como forma de
amenizar ou evitar o adoecimento mental, tais como, a reclamação e a existência de situações
prazerosas que reduzem o sofrimento, no entanto, neste caso, significa que os trabalhadores não
estão buscando mudanças das causas do sofrimento, mas apenas formas de controlá-lo. Esperamos
que este estudo funcione como alerta aos gestores sobre a real situação de saúde dos trabalhadores
da ESF, atentando, principalmente, sobre a importância da existência de espaços de discussão onde
os trabalhadores possam colocar suas dificuldades e necessidades. É essencial a criação de
ambientes de promoção à saúde nos locais de trabalho. Assim, é possível promover o bem-estar do
trabalhador, o que acarretará em melhoria de atendimento prestado aos usuários.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1561

Nº de Classificação: 6366
SARAIVA, Kaelly Virginia de Oliveira. Gênero e saúde mental na atenção primária: a mulher como
foco de investigação. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia
e Enfermagem, 2008. 162 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BRAGA, Violante Augusta Batista
RESUMO: A promoção da saúde feminina é um tema que envolve questões referentes às
desigualdades de gênero e à autonomia da mulher diante de seu próprio corpo. A relação entre
doenças e fatores sociais que afetam o processo de saúde e doença das mulheres, são aspectos que
necessitam de análise, entendendo as mulheres como clientes que precisam de uma abordagem
integral que una sua saúde mental com os aspectos gineco-obstétricos. Na promoção da saúde do
ser humano como um ser holístico, faz-se também necessário abordar aspectos mais diversos,
incluindo a saúde mental e a atenção primária. Diante dessa visão, objetivamos com esta pesquisa
analisar o modo como a mulher percebe e lida com o sofrimento mental na perspectiva do gênero e
da atenção integral; e identificar as demandas da mulher com algum tipo de sofrimento mental
relativas à promoção de sua saúde. Para tal, as decisões e ferramentas metodológicas foram:
pesquisa qualitativa, exploratória, envolvendo treze mulheres com sofrimento mental, atendidas em
serviços de saúde mental ou de saúde da mulher, na cidade de Fortaleza, no período de setembro de
2007 a março de 2008. Os locais escolhidos para o estudo foram o Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS) do Hospital Universitário Walter Cantídio, e o Centro de Desenvolvimento Familiar
(CEDEFAM), ambos pertencentes à Universidade Federal do Ceará (UFC). Os diferentes
instrumentos de coleta incluíram: observação direta, questionário semi-estruturado, aplicado por meio
de entrevista direta, diário de campo e genograma das famílias das mulheres. A análise das
informações foi feita por meio de categorias. Com a caracterização das mulheres pesquisadas,
visualizando o seguinte perfil: idades entre 22 e 47 anos; a maioria mestiça, sem profissão, sem
renda própria, sobrevivendo da renda familiar média de 450,00; baixo nível escolar. A maioria
mantém relacionamento do tipo união consensual. A paridade das mulheres pesquisadas é elevada,
sendo que a maioria vivenciou sua primeira gravidez na adolescência. No que se refere a situações
de violência, várias delas já sofreram ou sofrem violência doméstica, caracterizada como interpessoal
e intrafamiliar, incluindo violência física e psicológica. A maioria sofre de depressão, três têm distúrbio
bipolar e duas esquizofrenia. Os diagnósticos de Enfermagem mais freqüentes foram: ansiedade,
baixa auto-estima, campo de energia perturbado, comunicação verbal prejudicada, controle familiar
ineficaz do regime terapêutico, desesperança, risco da dignidade humana comprometida, angústia
espiritual, sobrecarga de estresse, processos familiares disfuncionais, manutenção do lar prejudicada,
padrões de sexualidade ineficazes, risco de solidão, risco de suicídio, tristeza crônica. No
levantamento epidemiológico realizado no serviço de saúde da mulher (CEDEFAM), das 295
gestantes que realizaram pré-natal de 2004 a 2008, 23% apresentaram sintomas ou queixas de
sofrimento psíquico, revelados nos diagnósticos de Enfermagem. Diante desses resultados, podemos
concluir que a medicalização existente nos serviços de saúde mental e saúde da mulher (gineco-
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obstétrico), promove um atendimento dicotomizado e fragmentado, incapaz de abranger as
necessidades holísticas e integrais do ser feminino. Sendo assim, não existe intercambialidade entre
os dois serviços, que, sendo de naturezas diferentes, trabalham isoladamente. No existir de uma
mulher com transtorno mental, não são contempladas as questões de gênero, bem como na prática
assistencial dos serviços específicos de saúde da mulher, não são contempladas as necessidades de
promoção de sua saúde mental. Faz-se necessário que os profissionais atendam a mulher como um
ser humano completo, com todas as suas peculiaridades, inclusive sexuais-reprodutivas, que vivencia
o adoecimento mental ou uma condição qualquer de sofrimento psíquico. Essa atitude humana e
terapêutica, que se encontra além dos confins da medicalização, perpassa a promoção da saúde
meramente biológica e biofísica, atingindo uma esfera transcendental direcionada para a natureza
humana quanto ao sexo e ao ser feminino, diante da qual promove-se, também, a qualidade de vida
mesmo estando num mundo que, apesar de conter relações conflituosas, pode ser um espaço da
auto-realização íntima e pessoal, da prática do altruísmo e da igualdade entre seres, e por que não
dizer, do regozijo de ser o que se é: mulher.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp141250.pdf
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BESERRA, Francisca de Melo. Sentimentos e reações no cotidiano dos profissionais de
enfermagem em hospital geral. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2009. 84 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Ângela Maria Alves e
RESUMO: Como gerente de Enfermagem, vivenciando a realidade da sala de recuperação pósanestésica e unidade de terapia intensiva pós-operatória, percebeu-se que as condições de trabalho
são geradoras de sofrimento físico e psíquico. O cuidado de Enfermagem, em dois setores, com
características diferentes, requer conhecimento para desenvolvimento de habilidades, atitudes e perfil
de competência profissional, exigências para atuar na alta complexidade. Objetivou-se analisar
sentimentos e reações dos profissionais de Enfermagem no trabalho; identificar fatores relacionados
ao trabalho que influenciam na saúde física e mental dos profissionais de Enfermagem; identificar
fatores relacionados ao ambiente que influenciam no desempenho profissional e proporcionar espaço
para verbalização dos sentimentos e reações dos profissionais de Enfermagem no trabalho. Trata-se
de um estudo descritivo, de caráter qualitativo, com referencial teórico à luz de estudiosos como
Dejours (2007), Lunardi Filho et al. (2001). Foi realizado no período de julho a setembro de 2008, em
um hospital público na cidade de Fortaleza, Ceará - Brasil. Participaram do estudo dez enfermeiras e
12 técnicos de Enfermagem. Os critérios de inclusão foram: profissionais de Enfermagem cujas
escalas de serviço coincidiram com a coleta de dados e aqueles que aceitaram participar. Foram
considerados como critérios de exclusão: profissionais que estivessem de licenças prolongadas e
férias. Obedecendo a Resolução, 196/96 que trata das pesquisas em seres humanos, o projeto foi
encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da instituição e submetido à aprovação, sob Protocolo
nº. 037.06.08. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os
instrumentos de coleta das informações utilizados foram entrevistas individuais, com roteiro
semiestruturado e encontros grupais. As informações apreendidas nas entrevistas individuais foram
categorizadas em - Significado do trabalho na SRPA e UTI pós-operatória; Fatores que influenciam
na saúde física e mental dos profissionais de Enfermagem; e Fatores relacionados ao ambiente que
influenciam no desempenho profissional. Em todos os encontros grupais foi realizada a pergunta
norteadora: Como você está se sentindo? As respostas que emergiram foram categorizadas em
sofrimento físico, sofrimento psíquico dos profissionais de Enfermagem e estratégias defensivas
utilizadas pelos profissionais de Enfermagem, sendo analisadas à luz da análise de conteúdo de
Bardin (1977). O estudo demonstrou a importância da valorização dos profissionais de Enfermagem,
alertando aos gestores para as estratégias defensivas contra o adoecimento físico e psíquico no
trabalho. Além de sensibilizar o profissional para o cuidado a si mesmo, pois ao se cuidar, poderá
cuidar melhor do outro. Consideramos, neste estudo, que os momentos de paradas, durante a
jornada de trabalho, reduziram o sofrimento das pessoas que compartilharam reações e sentimentos.
Os encontros grupais permitiram momentos de reflexão, integração e relaxamento para os
profissionais de Enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp142737.pdf
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VASCONCELOS, Simone Gonçalves. Repercussões do cotidiano de famílias com crianças
nascidas expostas ao HIV. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2009. 91 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GALVÃO, Marli Teresinha Gimeniz
RESUMO: A convivência com pessoas portadoras do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV)
proporcionou a oportunidade de conhecer de maneira mais próxima as angústias que famílias
portadoras do HIV enfrentam, tendo em vista que a sociedade ainda não consegue aceitar
tranqüilamente a convivência com pessoas contaminadas, apresentando atitudes preconceituosas e
discriminativas. Surge, então, a família como unidade de cuidado, e como importante fonte de ajuda
para o indivíduo infectado pelo HIV, contribuindo para o bom desempenho físico e mental,
redistribuindo suas tarefas e papéis no intuito de criar soluções destinadas à melhoria da qualidade
de vida do ser doente. Em caso de crianças expostas ao HIV, a família deve ter seu foco voltado para
ações educativas, respaldada por profissionais de saúde, buscando-se construir um elo consistente
entre família - serviço de saúde - enfermeiro. Diante disto, os objetivos deste trabalho foram
construídos com base na seguinte tese: Famílias com crianças nascidas expostas ao HIV sofrem
repercussões que alteram o seu cotidiano. Assim teve-se como objetivo geral: Identificar as
repercussões da infecção pelo HIV/aids no cotidiano das famílias com crianças infectadas pelo
HIV/aids. Trata-se de estudo qualitativo realizado no domicílio de famílias comprometidas pelo HIV e
que tinham crianças verticalmente expostas, através de questionário. Foram entrevistadas 21 mães
no período de julho a dezembro de 2008. Os dados coletados originaram as seguintes categorias: 1.
Descoberta do diagnóstico de soropositividade ao HIV materno; 2. Descoberta do risco da
transmissão vertical; 3. Convivência no domicílio, com outros familiares, na comunidade e na escola
depois do diagnóstico da criança; 4. Dificuldades enfrentadas pela mãe no cuidado com a criança; 5.
Discriminações vivenciadas pela família; 6. Sentimento depois da entrevista. As famílias consideradas
severamente disfuncionais de acordo com a classificação do APGAR familiar deram origem a
genogramas e ecomapas. Em face do exposto considera-se que este trabalho permitiu além de
identificar o contexto pelo qual vivem as famílias comprometidas pelo HIV, uma aproximação real do
seu cotidiano. A partir do reconhecimento da vulnerabilidade da família que tem um ou mais de seus
membros infectados pelo HIV, pode-se planejar intervenções de enfermagem que ajudem a família no
enfrentamento da doença e do preconceito vigente. Assim, se favorecerão mudanças fundamentais
centradas no seu fortalecimento, orientando-a para uma nova trajetória em relação ao sentimento de
vulnerabilidade então vivenciado.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp123969.pdf
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ARAÚJO, Thiago Moura de. Acurácia de escalas de avaliação de risco para úlcera por pressão
em pacientes críticos. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2009. 147 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CAETANO, Joselany Áfio
RESUMO: A Úlcera por pressão (UP) é uma manifestação clínica freqüente em pacientes de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) e reflexo indireto da assistência dos profissionais de saúde. O surgimento
de UP em pacientes críticos está relacionado com maiores gastos, tempo de internamento e
complicações clínicas, portanto, predizer quais os sujeitos mais vulneráveis a este problema é
fundamental. Na literatura há várias escalas publicadas com este propósito. Contudo, no Brasil, até o
momento, não se encontra publicações que tenham verificado qual a melhor escala para medir o
risco de se desenvolver UP. O objetivo deste estudo foi verificar a acurácia das escalas de avaliação
de risco para úlcera por pressão de Norton, Braden e Waterlow em pacientes críticos. Verificar a
incidência de úlcera por pressão em pacientes críticos. Estudo longitudinal realizado em quatro
unidades de terapias intensiva de um hospital escola de Fortaleza - Brasil, durante o período de
março a julho de 2009. Foram investigados 42 pacientes críticos, cada sujeito passou por um
processo de 10 a 15 dias de acompanhamento, em cada dia deste intervalo eram aplicadas as
escalas de risco para úlcera por pressão de Norton, Braden, e Waterlow. Na análise dos dados foi
empregado Teste do Qui-Quadrado para verificação de associações entre as variáveis categóricas e
o teste T de Student para comparação das variáveis contínuas. Alem disso, houve o cálculo dos
coeficientes de validade e de Spearman. Dos 42 pacientes avaliados, 25 desenvolveram úlceras por
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pressão evidenciando uma incidência de 59,5%. Entre os estadiamento foram observados 23 (48,9%)
com grau I e 24(51,1%) com grau II. A região sacral e occipital foram os locais onde mais ocorreu
lesões (38,3%). Naqueles que desenvolveram UP, a presença de duas lesões foi o predominante
(64%). As escalas de Norton e Waterlow apresentaram os mesmos coeficientes de validação, ambas
apresentaram sensibilidade, valor preditivo positivo e negativo de 100%. A escala de Braden
apresentou sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo de 31,2%, 88,2%, 71,4%
e 64,4%, respectivamente. Pelo método de Waterlow houve uma maior incidência lesões (23,8%), em
relação aos demais métodos, sendo que a média de lesões, por Waterlow, foi, praticamente, três
vezes maior do que o de Norton (p=0,004). Pelo método de Braden, quanto maior a idade, maior é o
aparecimento de UP (p=0,012). A incidência de úlcera por pressão pelo método de Waterlow foi
superior em relação aos métodos de Norton e Braden que foram proporcionais. As escalas de Norton
e Braden apresentaram elevada sensibilidade para pacientes críticos.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp122916.pdf

Nº de Classificação: 6370
EVANGELISTA, Danielle Rosa. Pré-concepção e prática anticoncepcional de mulheres
portadoras de diabetes mellitus: avaliação de impacto. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2009. 96 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOURA, Escolástica Rejane Ferreira
RESUMO: O Planejamento Familiar (PF) de mulheres portadoras de Diabetes Mellitus (DM) guarda
especificidades, tendo os profissionais que lidar com as particularidades deste grupo, com risco
reprodutivo significativo. Portanto, são mulheres que têm indicação de Métodos Anticoncepcionais
(MAC) de elevada eficácia, contra-indicação de determinados MAC em face da doença e/ou do
tratamento medicamentoso para o DM, e planejamento da concepção acompanhado de adequado
controle da referida patologia. O objetivo geral foi avaliar o impacto da assistência oferecida a
mulheres portadoras de DM em pré-concepção e anticoncepção. Os objetivos específicos incluíram:
descrever repercussões vivenciadas no processo de engravidar, gestar e parir no perfil obstétrico de
mulheres portadoras de DM; identificar o conhecimento de mulheres portadoras de DM sobre
cuidados a serem tomados na pré-concepção e sobre riscos maternos e fetais; verificar o
conhecimento de mulheres portadoras de DM sobre MAC apropriados a essa condição e analisar a
adequação do uso de MAC por mulheres vivendo com DM, tomando por base o perfil da patologia.
Estudo avaliativo, transversal, realizado com 107 mulheres acompanhadas em centro de referência
para DM de Fortaleza-CE. Os dados foram coletados por meio de entrevista, de março a julho de
2009. Foi realizada análise estatística simples, utilizando freqüência absoluta e relativa, média (?),
desvio padrão (S) e Intervalos de Confiança (IC). As falas das mulheres foram analisadas conforme
Técnica de Análise de Conteúdo proposta por Minayo. Para avaliar o impacto da assistência em préconcepção e anticoncepção, foram elaborados os indicadores de impacto: percentual de mulheres
que conhecem os MAC indicados para a condição de ser portadora de DM e estão em uso desses
MAC; percentual de mulheres informadas sobre os riscos maternos e fetais do DM e sobre as
medidas a serem tomadas na pré-concepção; percentual de mulheres que engravidaram e não
apresentaram complicações relacionadas ao DM. Para avaliar o conhecimento das mulheres, foi
utilizada escala tipo likert da Classificação dos Resultados de Enfermagem (NOC). O projeto de
pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, segundo
Resolução no. 196/96, aprovado conforme protocolo nº 27/09 e as participantes assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido. As mulheres apresentaram média de idade de 25,7 anos,
predomínio de relacionamento com parceiro fixo, renda per capita média de R$ 200,00; 90 (84,1%)
tinham DM tipo 1, com média de 11,3 anos de diagnóstico. O perfil obstétrico mostrou-se marcado
por repercussões possíveis de associação ao DM; 45 (42,1%) mulheres apresentaram conhecimento
moderado sobre os cuidados pré-concepcionais (variou de nenhum conhecimento a conhecimento
extenso) e 59 (55,1%) apresentaram conhecimento limitado em relação aos riscos maternos e fetais
(variou de nenhum a conhecimento moderado); 76 (71%) desconheciam os MAC indicados para
mulheres portadoras de DM (este variou de nenhum a moderado), sendo que 104 (97,2%) estavam
em uso de MAC e destas 12 (11,6%) utilizavam MAC contra-indicados em detrimento do DM ou MAC
que poderiam potencializar riscos. Concluiu-se que mulheres portadoras de DM necessitam de
atenção anticonceptiva eficaz e de acompanhamento para monitorização do DM para que a gestação
aconteça em melhor momento clínico. Destaca-se a relevante necessidade de que estes
conhecimentos cheguem ao nível extenso, para garantir às mulheres portadoras de DM
conhecimento e, assim, uma prática pré-concepcional e anti-anticoncepcional segura.
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Acesso remoto ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraDownload.do?select_action=&co_obra=171587&co_midia=2
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SILVA, Ana Roberta Vilarouca da. Avaliação de duas estratégias educativas para a prevenção do
diabetes mellitus tipo 2 em adolescentes. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2009. 156 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): DAMASCENO, Marta Maria Coelho
RESUMO: O estilo de vida está diretamente relacionado com a incidência de diabetes mellitus tipo 2
(DM2) e o excesso de peso, sedentarismo e maus hábitos alimentares aumentam drasticamente esse
risco. Porém sabe-se que esses fatores de risco são passíveis de modificação e que a educação em
saúde é uma peça-chave para a diminuição dos casos de DM2 em jovens, o que tem aumentado
muito em todo o mundo desde a década de 1990. Estudo quase-experimental, prospectivo e
comparativo cujo objetivo foi avaliar duas estratégias educativas para a prevenção do DM2 em
adolescentes com fatores de risco, realizado de março a agosto de 2008, em uma escola pública da
cidade de Fortaleza-CE. Participaram noventa adolescentes, divididos em dois grupos, GA (n=45) e
GB (n=45). Para o grupo GA foi oferecido atendimento individual utilizando como estratégia educativa
o folder com explicações breves e para o GB um programa educativo contendo cinco encontros, com
duração de dez horas. Usou-se um formulário (dados sociodemográficos e clínicos), um questionário
de conhecimento (conceito de diabetes mellitus, tipos, sinais e sintomas, complicações agudas e
crônicas, fatores de risco e formas de prevenção) e dois questionários para avaliar a atitude diante da
alimentação e atividade física. O questionário de conhecimento foi aplicado no início, imediatamente
após as intervenções e após sessenta dias. Os questionários de atitude foram aplicados somente
após sessenta dias da intervenção. Conforme os resultados evidenciaram, a maioria dos
adolescentes é do sexo feminino, na faixa etária de 14 a 15 anos e cursavam a nona série; 23,3%
tinham excesso de peso e 77,8% eram sedentários. As estratégias adotadas mostraram-se eficazes
para aumentar o conhecimento dos adolescentes acerca dos fatores de risco para DM2 e formas de
prevenção (p= 0,0001) nos grupos A e B. Já em relação à atitude, ao se comparar as estratégias
educativas nos grupos A e B, os resultados revelaram-se satisfatórios para a alimentação e atividade
física, porém sem significância estatística. Concluí-se que as duas estratégias educativas podem ser
utilizadas nas escolas na prevenção do DM2 em adolescentes com fatores de risco.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp129976.pdf
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LIRA, Ana Luisa Brandão de Carvalho. Ensino de diagnóstico de enfermagem: uma estratégia
educativa fundamentada na aprendizagem baseada em problemas. Fortaleza. Universidade Federal
do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2009.
118 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Marcos
RESUMO: O ensino de diagnósticos de enfermagem possibilita ao discente a realização da avaliação
clínica, o direcionamento de suas ações conforme as necessidades do cliente e o aprofundamento
dos seus conhecimentos sobre a prática profissional, fornecendo base e respaldo para o cuidar.
Entretanto, percebe-se, na prática, certa dificuldade em consolidar o ensino de tais diagnósticos. O
desenvolvimento de estratégias educativas, que proporcionem aos discentes uma postura ativa,
crítica e criativa, é necessário. Este estudo teve como objetivo geral avaliar a eficácia de uma
estratégia de ensino sobre diagnósticos de enfermagem fundamentada na Aprendizagem Baseada
em Problemas (ABP) no desempenho do raciocínio clínico e julgamento diagnóstico do discente de
graduação em enfermagem. E, como específicos: verificar a validade do conteúdo dos problemas
utilizados na aplicação da estratégia educativa; e levantar os escores dos discentes na identificação
das características definidoras, diagnósticos de enfermagem e fatores relacionados ou de risco antes
e após o desenvolvimento da estratégia educativa. Foi um estudo experimental, realizado em duas
fases. Na primeira, participaram cinco especialistas, que validaram os conteúdos de quatro
problemas, durante os meses de junho e julho de 2009. Os problemas abordavam situações que
envolviam um adolescente com asma; uma mulher submetida a uma colecistectomia; um homem com
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seqüelas de um acidente vascular encefálico, acompanhado no domicílio; e um cliente com
hipertensão arterial sistêmica, encaminhada à unidade de saúde da família para tratamento. Os
instrumentos de coleta de dados foram o roteiro para avaliação da congruência item-objetivo e o
roteiro de identificação das características definidoras, diagnósticos e fatores relacionados ou de
risco. A segunda fase do estudo foi a aplicação da estratégia educativa. Participaram dessa fase 30
discentes regularmente matriculados em uma universidade federal localizada na região do Trairi do
Rio Grande do Norte, selecionados por conveniência. Os critérios de inclusão foram: ser discente de
graduação em enfermagem; ter concluído com aprovação a disciplina Semiologia e Semiotécnica na
referida universidade, no semestre 2009.1, e aceitar participar de todas as fases da pesquisa. O
critério de exclusão foi: não ter condições de participar de todas as fases da pesquisa. Os discentes
foram distribuídos de forma aleatória em dois grupos, 15 no experimental e 15 no de controle. O
grupo experimental participou da estratégia educativa, durante o mês de agosto de 2009. A estratégia
educativa foi organizada na modalidade de curso, com cinco módulos, cada um envolvendo um
problema diferente, conforme preconiza a ABP. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa. Os resultados mostram que, dos quatro problemas desenvolvidos na primeira fase, apenas
os dois primeiros atingiram média do Índice de Validade do Conteúdo (IVC) de 90%. Os dois últimos
problemas foram alterados e reavaliados pelas especialistas, recebendo médias de IVC de 90% e
95%, respectivamente. Esses problemas foram discutidos durante os cinco módulos do curso
realizado na segunda fase do estudo. A avaliação da eficácia do curso foi medida por meio de um pré
e um pós-teste. No pré-teste, os dois grupos identificaram as características, os diagnósticos e os
fatores relacionados de forma homogênea. No pós-teste, os discentes do grupo experimental
identificaram um número maior de diagnósticos e fatores relacionados ou de risco. Apesar da
identificação de poucas características definidoras, no pós-teste, pelos dois grupos, pode-se concluir
que houve influência positiva da estratégia implementada, pois os resultados mostraram melhora na
capacidade de agrupamento dos dados dos alunos do grupo experimental. Como observado, a ABP
favoreceu o desempenho do raciocínio clínico e do julgamento diagnóstico do discente de graduação
em enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraDownload.do?select_action=&co_obra=195008&co_midia=2

Nº de Classificação: 6373
LOPES, Emeline Moura. Construção e validação de hipermídia educacional em planejamento
familiar: abordagem à anticoncepção. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2009. 140 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PINHEIRO, Ana Karina Bezerra
RESUMO: A utilização de recursos tecnológicos na área da saúde e da enfermagem vem sendo cada
vez mais presente na realidade prática. Essas ferramentas são desenvolvidas e aplicadas no meio
assistencial, assim como no meio acadêmico por enfermeiros e por discentes. Diante desta nova
realidade, é exigido dos enfermeiros preparo, conhecimento e domínio da tecnologia para adequar-se
a estas novas tendências de ações em enfermagem, sem, contudo, afastar-se da essência do
cuidado ou distanciar a relação existente entre professor e aluno. Dentre as práticas do enfermeiro,
cita-se a atenção em planejamento familiar e anticoncepção. Passando pelos aspectos tecnológicos e
assistenciais, torna-se oportuno articular o uso de tecnologia, educação e enfermagem em
planejamento familiar, desenvolvendo uma hipermídia educacional. Assim, objetivou-se construir uma
hipermídia educacional em planejamento familiar, com ênfase à contracepção. O desenvolvimento
deste estudo foi baseado na teoria da interação social de Vygostsky. O estudo é do tipo de
desenvolvimento, ou seja, a construção e desenvolvimento de softwares e outras estratégias
tecnológicas que são implementadas no ambiente educacional ou assistencial. A construção da
hipermídia ocorreu no período de maio a outubro de 2009. Em seguida, foi realizada avaliação por
juízes especialistas em planejamento familiar-contracepção e em tecnologia. Após análise pelos
juízes, foram implementadas as sugestões e correções, as quais resultaram na última versão do
hipermídia. O desenvolvimento foi baseado na proposta de Falkembach (2005), que cita como fases
de concepção e desenvolvimento de uma hipermídia: o planejamento; a modelagem, que consistiu na
elaboração do roteiro de aulas; implementação, que consistiu na criação do curso no Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA) Solar e na avaliação. Esta ocorreu por meio de avaliação de especialistas
técnicos e em conteúdo, selecionados com base em critérios de produtividade e experiência na área
relacionada. Feita a avaliação, foram realizadas as alterações sugerias, resultando em uma última
versão da hipermídia. Foram seguidos os aspectos éticos. Os juízes validaram a hipermídia em
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termos técnicos e termos de conteúdo ao atribuírem valoração que classificou a hipermídia como
adequada a ser utilizada junto a acadêmicos de enfermagem. A hipermídia mostrou-se como uma
ferramenta a ser utilizada no processo ensino-aprendizagem relacionado a temática planejamento
familiar em contracepção. A criação e utilização dos recursos em tecnologia vêm se mostrando cada
vez mais úteis e eficientes, sendo sua aplicação na prática docente ou assistencial algo cada vez
mais explorado na enfermagem e, mais precisamente no ambiente de ensino. A criação destes
recursos na enfermagem se faz de grande importância para a elevação da profissão e da qualidade
da assistência.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp125852.pdf

Nº de Classificação: 6374
OLIVEIRA, Mariza Silva de. Promoção da saúde da mulher mastectomizada: avaliação de
estratégia educativa. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia
e Enfermagem, 2009. 140 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Ana Fátima Carvalho
RESUMO: O câncer mamário depende de ações pontuais da promoção da saúde, proteção
específica e diagnóstico precoce. A promoção da saúde na reabilitação da mastectomia mediante
estratégias educativas pode ser eficaz, pois promove conhecimentos sobre saúde, influencia as
decisões para adoção de hábitos saudáveis, assim como motiva uma ação desejada, articulando as
intervenções apreendidas na manutenção da saúde. Objetivou-se avaliar a tecnologia educativa
(manual) implementada a mulheres mastectomizadas quanto ao conhecimento adquirido sobre
aspectos ligados ao câncer de mama e à motivação para mudança comportamental no seu
autocuidado por meio do Modelo Transteórico (MTT). Estudo avaliativo, descritivo, transversal e
quantitativo. A intervenção avaliada foi o manual educativo sobre o câncer de mama e a reabilitação.
A amostra foi composta por 125 mulheres de acordo com critérios de inclusão, dentre eles, tempo de
cirurgia (> 15 dias) e escolaridade (> 5º ano do ensino fundamental). A coleta foi realizada de abril a
agosto de 2009 numa instituição especializada em oncologia, em três fases denominadas:
preparatória, operacional I, correspondendo à aplicação do questionário pré-teste e escala URICA
antes da leitura do manual, e operacional II, ao pós-teste e escala URICA após a leitura. Os dados
foram extraídos de questionários pré e pós-teste (avaliação do conhecimento) e escala URICA University of Rhode Island Change Assessment Scale (avaliação dos estágios de mudança
comportamental). Os dados receberam tratamento descritivo, sendo calculadas médias, desviopadrão, freqüências e percentis. Na avaliação e comparação do conhecimento, os resultados foram
organizados em tabelas e gráficos, sendo feitos os testes t-Student e McNemar, considerando
significantes p<0,005. Sobre as características das mulheres, a idade variou de 24-84 anos
(m=51,66), predominaram casadas-viúvas (63,2%), ensino fundamental (44,8%), ocupação fora do lar
(56%), renda familiar até um salário mínimo (44,8%, m=2,57), a maioria submetida a mastectomia
(68%). Das que fizeram tratamento (N=122), 57,4% passaram por duas modalidades. A história
familiar apresentou-se em 81 (64,8%), sendo 74 (91,4%) em parentes de primeiro grau. Quanto ao
conhecimento, o pós-teste aumentou 10% de acertos. Das questões, a mais acertada foi o nome da
cirurgia (97,60%) e a menos, a reconstrução mamária (58,40%). Todas as questões foram
estatisticamente significantes, exceto a dos cuidados com o dreno (p=0,743). Ao comparar o
conhecimento após a leitura, as mulheres revelaram melhor desempenho, exceto sobre a
reconstrução mamária (p=0,754), não sendo estatisticamente significante. No referente à motivação,
a menor media no pós-teste foi na pré-contemplação (m=15; Dp=2,65). Na comparação,
encontraram-se diferenças significativas antes e depois na pré-contemplação (p=0,0001) e na
manutenção (p=0,0001), não sendo encontrada diferença na contemplação (p=0,211). Para ação,
houve forte indicativo de maior média no pós-teste em relação ao pré-teste (p=0,051). A avaliação do
conhecimento e a motivação apresentaram resultados positivos com distribuições sem disparidades
entre as médias antes e após a intervenção. Mesmo o estudo evidenciando a possibilidade de
motivação, a cognição é fundamental para a compreensão e conseqüente adesão às orientações.
Conclui-se que o manual educativo é um recurso favorável à reabilitação da mastectomizada, pois
motiva a mulher ao autocuidado e à promoção da sua saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4819

Nº de Classificação: 6375
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NOGUEIRA, Trícia Feitosa. Qualidade de vida dos internos de medicina de uma universidade do
Nordeste. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2009. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVES, Maria Dalva Santos
RESUMO: O ensino de habilidades de tornar um encontro médico-paciente efetivo envolve aspectos
subjetivos e culturais. Buscamos, então, problematizá-los à luz da promoção em saúde. Os objetivos
foram: aferir a qualidade de vida dos internos do Curso de Medicina da Universidade Federal do
Ceará/Sobral, com enfoque no desenvolvimento pessoal; avaliar a qualidade de vida dos internos por
meio do WHOQOL - Bref; descrever como elaboram os sentimentos advindos do contato com os
enfermos, avaliando a repercussão na promoção da saúde dos internos. Trata-se de pesquisa com
abordagem quanti-qualitativa. A coleta de dados aconteceu por meio do WHOQOL - Bref e entrevista.
Para a análise dos dados quantitativos, utilizamos o software SPSS versão 16.0, com enfoque na
estatística descritiva. Adotamos as linhas narrativas com vistas a organizar os dados qualitativos.
Enquanto o universo foi de 77 alunos, a amostra quantitativa foi de 50 alunos e, destes, 13 foram
entrevistados. Procedemos à análise tomando como referencial teórico o conceito de identidade
relacionado à cidadania para entender o papel do médico que está sendo construído, quanto à
relação médico-paciente, usando o conceito de self-awareness, ambos articulados às estratégias de
enfrentamento/modelo de resiliência. Sobre os resultados do WHOQOL - Bref, quanto à percepção da
qualidade de vida (QV) geral, 48 % referiram ser boa e 30% nem ruim, nem boa. A maior média foi à
relativa ao domínio físico (63,93), seguida do domínio psicológico (62,42), social (62,00) e a mais
desfavorável foi a ambiental (60,86). Na abordagem qualitativa, identificamos oito categorias: 1.perfil
do paciente considerado difícil pelo interno; 2.modo de interação, papel do interno; 3.facilidades e
dificuldades; 4.rede de apoio/suporte; 5.planos para o futuro; 6.comunicação; 7.solidariedade e
8.religiosidade. Dos pacientes, os mais difíceis são aqueles que lembram pessoas queridas, os
terminais, os reinvidicantes, os idosos com muitas comorbidades, os que chegam graves por terem
sido mal conduzidos. A investigação permitiu perceber existirem fatores emocionais - sentimentos de
raiva, tristeza, frustração e abandono. Sinais de estresse que devem ser reconhecidos e manejados
para evitar burnout. Nas falas há queixas sobre a qualidade do ensino, a falta de preceptores,
residentes “medíocres”, especialistas “desinteressados”, enfermagem “impessoal”, num ambiente que
dispensa pouca atenção às “dores físicas e emocionais dos pacientes”. Outra dificuldade é em
relação aos extremos de vida, cujas alternativas são problemáticas. As atitudes diante dos
estressores vão desde evitar envolvimento emocional, acreditar que na pediatria o ato é mais
pedagógico que médico, se frustrar pelo que poderia ter sido e não foi realizado em termos de
conduta. Contudo, há satisfação de ser aceito pelo paciente com quem desenvolveu um vínculo.
Diante dos pacientes que se recusam a seguir as orientações revelam impasses daquilo que ele
encara como a ética médica em ação. Os suportes principais são os colegas internos, os exemplos
familiares e a opinião de “alguém de fora”. A qualidade do ensino e o abuso moral são percebidos por
quase todos como as maiores fontes de estresse da tarefa assistencial. É preciso identificar os sinais
de estresse precocemente, bem como criar espaços onde seja possível valorizar a empatia e
estimular a reflexão sobre os impasses éticos como forma de prevenir burnout nessa população.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp142516.pdf

Nº de Classificação: 6376
BARRÊTO, Suélida Menezes. Representações sociais de homens e mulheres de Coari sobre
qualidade de vida. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia
e Enfermagem, 2010. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVES, Maria Dalva Santos
RESUMO: A expressão qualidade de vida é amplamente utilizada nos discursos dos profissionais e
gestores de saúde. No Brasil, apesar do movimento da reforma sanitária e das diversas tentativas de
melhoria da atenção primária de saúde, ainda existe um hiato entre teoria e prática. Aspectos
fundamentais como o reconhecimento da autonomia dos sujeitos e o “empoderamento”, que
possibilitam a mudança de atitude das pessoas, tornando-os sujeitos ativos de sua saúde, ainda são
pouco utilizados nos serviços. No que concerne à pesquisa relacionada à promoção da saúde,
geralmente, o foco está direcionado ao gênero feminino, excluindo os homens das ações e decisões
que interferem em sua vida, família e comunidade. Os estudos sobre a maneira como homens e
mulheres amazonenses, representam, reconhecem e relatam a saúde ainda são escassos. Então,
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esta pesquisa teve como objetivos conhecer as representações sociais de homens e mulheres da
cidade de Coari-AM sobre qualidade de vida e comparar as representações sociais entre os dois
segmentos. O estudo, do tipo descritivo-exploratório, quantitativo e qualitativo, fundamentado na
Teoria das Representações Sociais, de Serge Moscovici, realizado na cidade de Coari/AM, teve a
coleta de dados de abril a maio de 2009, com 100 sujeitos, 50 homens e 50 mulheres, tendo sido
utilizados multimétodos, tais como: aplicação do Whoqol-bref, o Teste de Associação Livre de
Palavras (TALP) e a técnica de fotografia. Os dados do Whoqol-bref foram organizados no programa
Microsoft Office do Excel, 2007, e processados no software SPSS 16,0; os do TALP digitados e
organizados em um banco de dados no programa Microsoft Office Excel 2007 e apresentados em
números absolutos e percentuais e os da fotografia baseados no método de interpretação de
imagens, com suporte na abordagem Image Watching, desenvolvida por Ott (1997) em três etapas:
descrevendo, analisando e interpretando. Os resultados do Whoqol-bref demonstraram a qualidade
de vida global e estado de saúde geral, e estão apresentados individualmente nas tabelas 1 e 2. Da
tabela 3 a 10, estão agrupadas as questões de números 3 a 26 do Whoqol-bref, com os respectivos
consolidados dos quatro domínios, analisadas nos campos físico, psicológico, de relações sociais e
meio ambiente. Restou observado que, ao se realizar a comparação da média de escore entre os
homens e as mulheres, não houve diferenças estatisticamente significativas em nenhum dos
domínios. Quanto aos resultados do TALP1, os elementos das representações de homens e
mulheres indicam a probabilidade do núcleo central nos dois grupos. Nas categorias extraídas das
fotografias, identificou-se o fato de que as representações sociais de qualidade de vida são
igualmente constituídas por homens e mulheres no que diz respeito a família, moradia e alimentação.
Em relação ao TALP 2, há representação de qualidade de vida para os dois grupos, com
objetos/elementos relacionados à família, moradia, emprego e alimentação. Concluiu-se que as
representações sociais de homens e mulheres de Coari-AM, formuladas com suporte na communis
oficio dos sujeitos estão relacionadas aos desejos e necessidades de sobrevivência, gregárias e
culturais.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4436&PHPSESSID=88fc530e122e7d7e58de19c98ea03206

Nº de Classificação: 6377
FERREIRA, Adriana Gomes Nogueira. Círculo de cultura com adolescentes pertencentes a
grupos religiosos e prevenção do HIV/Aids. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade
de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2010. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PINHEIRO, Patrícia Neyva da Costa
RESUMO: A prevenção é um meio eficaz pra lidar com o HIV/Aids e a igreja como rede comunitária
de saúde é um cenário propício à construção cultural de adolescentes no que se refere à adoção de
comportamentos sexuais seguros, pois adota postura cautelosa ao demonstrar valorização nas
relações sexuais com responsabilidade e, principalmente, com respeito a si e ao outro. O estudo
apresenta como objetivo geral favorecer um espaço crítico-reflexivo voltado para o HIV/Aids, junto
aos adolescentes que fazem parte de um grupo da Igreja Católica no município de Tianguá-Ceará,
com base no pensamento de Paulo Freire. Trata-se de uma pesquisa-ação, realizada no período de
maio a agosto de 2009. Os sujeitos foram dez adolescentes inseridos em grupos de jovens da
Renovação Carismática Católica. Como instrumentos para coleta de dados utilizou-se um formulário
de entrevista, observação-participante, registro fotográfico, filmagens e registro em diário de campo.
Como método e técnica foram utilizados o Círculo de Cultura para articular a dimensão coletiva e
interativa da investigação no desenvolvimento da pesquisa-ação. Deste modo foram realizados oito
Círculos de Cultura construídos de acordo com as seguintes etapas: descoberta do universo
individual e coletivo, problematização com fundamentação teórica, desconstrução de conceitos com
reflexão teórica-prática, (re)construção coletiva, síntese da vivência, avaliação de cada círculo e outra
avaliação final, para estes momentos foi necessário a seleção dos temas e criação de situações para
problematização de acordo com a realidade percebida. Os círculos consideraram os pressupostos do
Método Paulo Freire, como: diálogo, participação, reflexão teórico-prática, valorização do
conhecimento, respeito à cultura, acesso a conteúdos relacionando-os à realidade e autonomia para
realização de escolhas pautadas na reflexão crítica da realidade vivida. A análise e interpretação dos
resultados privilegiaram a discussão dos dados, de acordo com a seqüência dos Círculos,
considerando a experiência vivida pelo grupo e o diálogo com a literatura realizada pela
pesquisadora-animadora. Neste sentido os adolescentes refletiram acerca dos temas: HIV/Aids,
castidade, sexualidade e prevenção no contexto religioso, momentos que permitiram a desconstrução
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e (re)construção de conceitos e (pré)conceitos. A realização do círculo de cultura como estratégia
educativa e investigativa com adolescentes inseridos na Igreja vem despertar a influencia que a Igreja
exerce nesse grupo, quando realiza ensinamentos relacionados à castidade e fidelidade
compreendidas como comportamentos a serem adotados e conseqüentes meios de prevenção ao
HIV/Aids, o silenciamento desta a respeito da sexualidade, a desvalorização das informações sobre o
uso do preservativo por parte dos adolescentes e o reconhecimento da necessidade de mais
conhecimento que contemplem os temas que emergiram no estudo. Assim, os enfermeiros precisam
utilizar metodologias emancipatórias que favoreçam o diálogo pautado na confiança e respeito entre
educador/educando, fortalecendo uma relação de amizade para a reflexão, envolvendo a adoção de
comportamentos sexuais seguros em adolescentes inseridos na igreja.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4386&PHPSESSID=88fc530e122e7d7e58de19c98ea03206

Nº de Classificação: 6378
BARBOSA, Andréa Lopes. Procedimentos dolorosos e alterações nos parâmetros fisiológicos
em recém-nascidos sob oxigenoterapia. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2010. 117 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARDOSO, Maria Vera Lúcia Moreira
RESUMO: Recém-nascidos (RNs) que apresentam função pulmonar prejudicada, seja pela
prematuridade ou por algum diagnóstico que interfira no sistema respiratório, necessitam, geralmente,
de algum tipo de oxigenoterapia. Objetivou-se avaliar os parâmetros fisiológicos (FR, FC, pulso e
SpO2) na execução de alguns procedimentos dolorosos (aspiração do TOT/VAS, coleta de
gasometria, passagem de cateter central de inserção periférica-PICC e retirada de curativo)
realizados pelos(as) enfermeiros(as) em RNs submetidos à oxigenoterapia em uma Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Para tanto, realizou-se um estudo longitudinal do tipo antes e
depois, de caráter quantitativo, em uma UTIN de uma instituição pública de referência na cidade de
Fortaleza-Ceará, durante o período de dezembro de 2008 a junho de 2009. Fizeram parte da amostra
125 RNs com, no mínimo, seis horas de vida e internados em leitos de alto risco, que utilizavam
alguma forma de oxigenoterapia por um período mínimo de seis horas e que se encontravam
clinicamente estáveis. A coleta de dados efetivou-se por meio da observação sistemática e os dados
foram registrados em formulários, contemplando algumas variáveis independentes, tais como os
procedimentos dolorosos realizados pelos enfermeiros(as) e algumas variáveis dependentes, como
os parâmetros fisiológicos de FR, FC, juntos aos visualizados no monitor durante os procedimentos
(pulso, SpO2). Além destas variáveis, estudou-se também as características de base dos RNs quanto
às condições de nascimento (peso ao nascer, sexo, tipo de parto, Apgar, Capurro) e durante a
internação na UTIN (data e horário da internação, data do início da utilização e modalidade de
oxigenoterapia instalada ao ser admitido na UTIN, modalidade de oxigenoterapia e peso no momento
da coleta, acomodação, dieta, medicação). Tais dados foram adquiridos por meio do prontuário, com
o propósito de correlacioná-los com as referidas variáveis. Os resultados mostraram que 92,8% dos
RNs eram pré-termo e 7,3%, a termo, sendo que 56,8% nasceram de parto cesárea e 43,2%, de
parto vaginal. Quanto ao peso dos bebês estudados, 92,0% pesaram abaixo de 2500g e apenas
7,2%, acima de 2500g. As hipóteses diagnósticas mais presentes foram prematuridade (93,6%) e
Síndrome do Desconforto Respiratório-SDR, (52,8%). Ao avaliar o conjunto de parâmetros fisiológicos
para os quatro procedimentos pesquisados, houve alterações (p<0,05) de FR e FC para os RNs em
Oxi-Hood e CPAP e de pulso (p<0,05) para os RNs em Oxi-Hood, CPAP e VM, sendo a SpO2 o único
parâmetro que não sofreu variação significativa (p>0,05) na prática de aspiração do TOT/VAS. Na
gasometria, houve variações (p<0,05) de todos os parâmetros fisiológicos, porém, para tal
procedimento, as alterações foram diferentes em cada modalidade de oxigenoterapia, ocorrendo
variações de FC, pulso e SpO2 nos RN em Oxi-Hood e alterações de FR e pulso nos RNs em VM.
Entretanto, na passagem de cateter percutâneo e na retirada de curativo, não houve alterações
estatisticamente significantes (p>0,05). Propõe-se aos enfermeiros(as) desenvolverem intervenções
que possam manter as variações dos parâmetros de FR, FC, pulso e SpO2 dentro da faixa de
normalidade na execução destes procedimentos.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp132809.pdf

Nº de Classificação: 6379
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VALENTE, Mayenne Myrcea Quintino Pereira. Nutrição desequilibrada: ingestão maior que as
necessidades corporais em gestantes do Município de Itaitinga-CE. Fortaleza. Universidade Federal
do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2010.
79 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOURA, Escolástica Rejane Ferreira
RESUMO: Estudo transversal, descritivo-exploratório, realizado em Itaitinga-CE, cujos objetivos foram
identificar o perfil socioeconômico e obstétrico de gestantes; verificar a prevalência do Diagnóstico de
Enfermagem: “Nutrição desequilibrada - ingestão maior que as necessidades corporais” em
gestantes; verificar as características definidoras e o fator relacionado ao referido diagnóstico; e
descrever o poder preditivo e a acurácia das características definidoras e do fator relacionado ao
diagnóstico. A amostra de 146 gestantes foi estabelecida por coeficiente de confiança de 95%, erro
amostral de 5% e P de 50,0%. Os dados foram coletados de abril a setembro 2009. Foram
organizados no Excel, versão 2003, analisados nos softwares Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) versão 16.0, Predictive Analysis SoftWare (PASW) versão 18.0 e R versão 2.8.1.
Foram calculadas freqüências absolutas e percentuais das variáveis nominais. Para as variáveis
quantitativas, foram apresentadas a média e o desvio padrão. Para verificação de independência
entre variáveis nominais, foi aplicado o teste do Qui-quadrado de Pearson. Foram aplicados o teste
da probabilidade exata de Fisher ou o teste de Fisher-Freeman-Halton quando pelo menos 25% das
freqüências esperadas foram inferiores a cinco. Para a magnitude de associação entre as variáveis
nominais, foi calculada a Odds Ratio (OR). Para análise de diferença de mediana, foi aplicado o teste
de Kruskal-Wallis. Para verificação da acurácia das características definidoras, foram calculadas a
sensibilidade, a especificidade e os valores preditivos. O projeto seguiu as recomendações da
Resolução no. 196/96, sendo submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal do Ceará, conforme parecer nº 18/09. A idade média das gestantes foi de 24,34
anos, renda per capita média de R$ 168,30, média de pessoas na família 3,99, 126 (86,3%)
declararam união consensual/casada, 96 (65,8%) eram do lar, 77 (53,4%) tinham ensino
fundamental. A paridade média foi 1,24, 60 (41,1%) eram nulíparas e 87 (57%) estavam no segundo
trimestre da gestação. Vinte (13,0%) gestantes apresentavam baixo peso, 89 (61,0%) peso
adequado, 23 (16,0%) sobrepeso e 14 (10,0%) obesidade. Na gestação, o baixo peso reduziu em
50,0%, o eutrofismo em 51,7% e aumentaram os casos de sobrepeso em 160,8% e de obesidade em
135,7%. Sete (4,8%) gestantes apresentaram dobra da pele do tríceps maior que 25 mm.
Predominou o consumo de alimentos do grupo A, 141 (96,6%) gestantes eram sedentárias, 55
(32,3%) se alimentavam por sugestão interna além da fome, 80 (42,5%) pelo cumprimento do horário
da refeição, 73 (42,0%) se alimentavam vendo televisão e 38 (26,0%) se alimentavam além das
necessidades metabólicas. Houve associação estatisticamente significante entre estado nutricional
pré-gestacional e gestacional (p=0,03463); estado nutricional gestacional e idade (p=0,001), paridade
(p=0,026) e idade gestacional (p=0,002). As características definidoras mais sensíveis foram
sedentarismo (97,10%), alimentar-se em resposta a estímulos internos (86,98%),
obesidade/sobrepeso e dobra da pele do tríceps (> 25 mm) (100%). Houve baixa especificidade,
tendo alimentar-se em resposta a sugestões externas como a mais específica (70,13%). Houve
associação estatisticamente significante em: alimentar-se em resposta a sugestões internas além da
fome (p= 0,022), sobrepeso/obesidade (p= 0,000) e dobra da pele do tríceps (> 25mm) (p= 0,014).
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp135744.pdf

Nº de Classificação: 6380
MARINHO, Angélica Mota. Centro de atenção psicossocial álcool e outras drogas: reconstrução
de uma prática. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2010. 191 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRAGA, Violante Augusta Batista
RESUMO: Esta pesquisa aborda a prática desenvolvida nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool
e outras Drogas (CAPS AD), com enfoque no saber-fazer das equipes multiprofissionais neles
atuantes. O objetivo geral do estudo foi analisar os CAPS AD como dispositivos de atenção ao
usuário de droga com base nos preceitos das políticas atuais sobre drogas. Os serviços foram
caracterizados quanto a sua estrutura física e recursos humanos. Investigaram-se as concepções e
percepções dos profissionais relacionadas à problemática do consumo de droga na atualidade, assim
como as ações e práticas desenvolvidas por eles nos CAPS AD. Trata-se de uma pesquisa
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exploratória e descritiva desenvolvida em quatro CAPS AD, distribuídos na cidade de Fortaleza-CE.
Os sujeitos envolvidos no estudo foram os profissionais de nível superior, que compunham as
equipes multiprofissionais e os coordenadores técnicos de cada instituição. Utilizou-se um roteiro de
entrevista semiestruturada com perguntas contemplando aspectos inerentes às características
sociodemográficas dos sujeitos, suas formações profissionais e experiências em saúde mental.
Alguns questionamentos também visaram o conhecimento das práticas desenvolvidas nos serviços e
do uso dos recursos e dispositivos presentes nas comunidades e na suposta rede de atenção e apoio
ao usuário de álcool e outras drogas. A observação sistemática e o diário de campo foram utilizados
também na coleta de dados, já que se pretendeu saber como estavam organizados e distribuídos os
recursos físicos e humanos de cada instituição, assim como suas dinâmicas de funcionamento. Os
dados quantitativos foram organizados em quadros e os qualitativos de acordo com o método de
análise de conteúdo proposto por Bardin, sendo analisados e discutidos com base na literatura
recente. Os aspectos éticos e legais da pesquisa foram respeitados conforme as normas da
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta a pesquisa envolvendo seres
humanos. Ao findar do estudo, percebeu-se a consciência dos profissionais em relação à importância
da problemática das drogas nos dias atuais, bem como das articulações entre os diversos espaços
voltados à assistência ao usuário de droga. No entanto, muitas das ações ainda são centradas no
CAPS AD, constatando-se o predomínio de práticas ambulatoriais em detrimento das comunitárias e
o esforço de alguns profissionais para reabilitar e reinserir socialmente os usuários dos serviços,
embora considerem o preconceito da sociedade como uma grande barreira a ser superada. A
apreensão dos discursos dos profissionais acerca da prática junto ao usuário de droga traz à tona
uma realidade nova, de construção de serviços desta natureza, destacando alguns avanços e muitos
desafios a serem enfrentados para mudar o cenário de atenção a esta população. Para que isto
ocorra, necessários se fazem a união de esforços e de ações interdisciplinares e intersetoriais. O
campo estudado mostra-se rico e carente de outros estudos.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp141440.pdf

Nº de Classificação: 6381
SOUSA, Francisco Stélio de. Avaliação da intenção de realizar a mamografia como subsídio para
ações de promoção da saúde. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2010. 101 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Ana Fátima Carvalho
RESUMO: Reconhecendo a magnitude do problema de saúde pública que o câncer de mama se
tornou ao longo dos anos e considerando a mamografia como procedimento específico para detecção
precoce, elegeu-se a realização da mamografia como comportamento desejado para esta
investigação. O objetivo geral foi avaliar a intenção comportamental de realizar mamografia e seus
determinantes, entre mulheres de uma comunidade rural, submetidas ou não a uma mensagem
persuasiva. Trata-se de estudo experimental, do tipo apenas-posterior, tendo a Theory of Planned
Behavior como referencial teórico-metodológico. O estudo foi realizado em município da Paraíba, com
amostra composta por 148 mulheres divididas nos grupos Experimental 70(47,3%) e Controle
78(52,7%). As participantes eram, em sua maioria, casadas, com ensino fundamental incompleto, do
lar, católicas, com rendimentos mensais até 2 salários mínimos e idades entre 35 e 78 anos. A Coleta
de dados foi realizada em duas etapas, sendo o levantamento das crenças (n= 33) em outubro/2009
e a avaliação da intenção e seus determinantes em novembro/2009. As crenças compuseram as
questões, formuladas em escalas de diferencial semântico de adjetivos bipolares tipo Likert. Os
dados foram analisados comparativamente entre os grupos, sendo aplicados os testes de FisherFreeman-Halton, Mann-Whitney e o coeficiente de correlação de Sperman. Utilizou-se o
procedimento Forward para regressão logística, com testes de Wald, Hosmer-Lemeshow e Omnibus,
além do R2 de Nagelkerke para poder de predição. As análises utilizaram os softwares PASW 18.0 e
R versão 2.8.1, com nível de significância de 5%. As crenças comportamentais modais salientes
positivas foram prevenção do câncer de mama, diagnóstico precoce e se cuidar, e as negativas foram
dor e medo. As crenças normativas mais freqüentes foram o médico, a televisão, vizinha e amiga.
Quanto aos fatores facilitadores, foram mais citados: encaminhamentos, dinheiro, disponibilidade do
exame pelo SUS e facilidade na marcação. Entre os fatores impeditivos estiveram a demora para
marcar/realizar o exame e a falta de dinheiro. Atitude foi considerada positiva em ambos os grupos,
contudo o grupo controle apresentou melhor desempenho. Os escores maiores da norma subjetiva
foram apresentados pelo grupo experimental, com predominância do item que avaliava se a maioria
das pessoas achava que a participante deveria realizar a mamografia nos próximos três meses (p=
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0,000). Os referentes com significância estatística foram: médico, mãe, irmã, enfermeira e agentes
comunitários. No tocante à percepção de controle comportamental, o grupo experimental(79,34) teve
melhor desempenho em relação ao grupo controle(70,15). A medida da intenção comportamental
obteve tendência positiva em ambos os grupos, sendo a média do grupo experimental (81,92)
relativamente superior ao grupo controle (67,84). As variáveis preditoras que melhor explicaram a
intenção foram a atitude e a norma subjetiva, com coeficiente de determinação de aproximadamente
50% (R2=0,503). O conhecimento das intenções comportamentais favorece o desenvolvimento de
estratégias de trabalho para a enfermagem e demais profissionais de saúde, a exemplo de ações de
educação em saúde, que desperte a mulher para a importância do rastreamento, bem como
possibilite busca ativa de mulheres em idades apropriadas para a realização dos exames de detecção
precoce.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp131881.pdf

Nº de Classificação: 6382
ARAGÃO, Antonia Eliana de Araújo. Estratégias de empoderamento de pessoas com deficiência
física para reivindicar espaços hospitalares acessíveis. Fortaleza. Universidade Federal do
Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2010. 125 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PAGLIUCA, Lorita Marlena Freitag
RESUMO: A deficiência física pode alterar a realidade social, a forma de vida, a aparência física, e
em algum momento da vida dificultar a acessibilidade aos ambientes. É preciso, portanto, empoderar
as pessoas para o alcance de espaços acessíveis. Com esta finalidade, trabalhou-se o objetivo:
desenvolver estratégias de empoderamento de pessoas com deficiência física para reivindicar
espaços acessíveis nos serviços hospitalares. Pesquisa qualitativa, ancorada pela Teoria do
Empoderamento. O grupo focal foi a técnica utilizada para a coleta das informações, em sete sessões
realizadas no período de junho a novembro de 2009, na Associação dos Portadores de Necessidades
Especiais da Região Norte do Estado do Ceará, no município de Sobral, compostas pela
pesquisadora, duas enfermeiras, uma acadêmica de biologia e doze participantes do estudo. A
apresentação, a discussão e o tratamento das informações ocorreram por meio da exposição das
categorias em quadros para melhor compreensão dos leitores, com as discussões ancoradas na
literatura. Respeitaram-se os aspectos éticos com ênfase na autonomia dos sujeitos, os quais
revelaram o seguinte perfil: três do sexo feminino, nove do sexo masculino, faixa etária de 26 a 70
anos. Sete são casados e cinco são solteiros, quatro são aposentados porém, destes, dois trabalham
como autônomos, apenas um participante se encontra desempregado e sem aposentadoria. Os
demais possuem as seguintes profissões; um enfermeiro, uma advogada, uma professora de
informática, uma professora do Estado, um funcionário público, um diretor esportivo e um autônomo.
Conceitos abstraídos: Deficiência física, espaços acessíveis, acessibilidade e empoderamento; Apoio
familiar: contribuições para o empoderamento da pessoa com deficiência física; Empoderamento:
ferramenta para vencer barreiras físicas e sociais; Participação social: empoderamento para
prosseguir na caminhada; Conhecimentos acerca da legislação: empoderamento como forma de
igualdade; Experiências vivenciadas nas internações hospitalares: relato expressando
empoderamento; Sugestões para reivindicar espaços acessíveis aos hospitais: exercício de cidadania
e empoderamento e Sinais de empoderamento: participação em eventos, conquistas sociais, políticas
e avaliação das sessões grupais. Atualmente existem sinais de mobilização para estabelecer políticas
públicas com vistas a beneficiar as pessoas com deficiência, mas deve haver o empoderamento das
próprias pessoas com deficiência, assim como de seus familiares, associado à contribuição dos
profissionais de saúde, tanto da assistência quanto dos serviços e, principalmente, da academia, para
a construção dos espaços acessíveis.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp135805.pdf

Nº de Classificação: 6383
SILVEIRA, Isolda Pereira da. Teoria do conforto para promoção da saúde no cuidado de
enfermagem à parturiente. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2010. 104 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Ana Fátima Carvalho
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RESUMO: O conforto é esperado por toda mulher que entra em trabalho de parto, na forma de ajuda,
atenção, presença e solicitude da enfermeira obstetra e da presença de familiares, do acompanhante,
da doula e de toda a equipe que está direcionando para ela toda espécie de cuidado. Objetiva-se
desvelar o cuidado confortador à parturiente, como meta de enfermagem para a promoção da saúde,
nos contextos, físico, ambiental social e psicoespiritual. Estudo descritivo, com abordagem qualitativa,
sobre o conforto à parturiente que se encontra em trabalho de parto. O local para o desenvolvimento
do estudo foi o centro de parto normal de uma maternidade-escola pública de grande porte, em
Fortaleza, Ceará. Os sujeitos foram nove parturientes admitidas ao centro de parto normal, em
trabalho de parto, sem apresentar risco obstétrico, e que aceitaram por espontânea vontade participar
do estudo. Os dados foram coletados nos meses de setembro a dezembro de 2009. Foram usadas
como técnicas a observação livre e a entrevista semiestruturada. Para a manutenção de registros,
usou-se o diário de campo. Para análise dos dados empregou-se o método proposto por Bogdan e
Biklen (2006). Com o tratamento e operacionalização da análise dos dados, identificaram-se as
seguintes categorias: Significado do conforto ambiental, significado de desconforto, significado de
sentir-se confortável, significado do conforto recebido. Acredita-se na conscientização dos
trabalhadores de Enfermagem quanto à descoberta que a pesquisa revelou. É oportuno que os
enfermeiros reflitam sobre o conforto com visão ampliada. Conforme os resultados obtidos e já com a
idéia amadurecida, elaborou-se um roteiro identificando as necessidades de conforto não satisfeitas
pelas parturientes, deste modo, direcionamos o cuidado de enfermagem obstétrica, tendo como foco
o conforto à parturiente na promoção da saúde no centro de parto normal. A tese defendida atendeu
e respondeu ao que foi focado: o conforto como subsídio para a constituição da prática da
Enfermagem Obstétrica voltada à parturiente, em uma nova visão - a inserção do cuidado de
Enfermagem Obstétrica na promoção da saúde tendo como base o conforto à parturiente nos
contextos físico, ambiental, psicoespiritual e social.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp130269.pdf

Nº de Classificação: 6384
NUNES, Joyce Mazza. Tecnologia educativa: uma proposta para promoção da saúde de um grupo
de mulheres. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2010. 148 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIEIRA, Neiva Francenely Cunha
RESUMO: INTRODUÇÃO A partir de nossa experiência como enfermeira da Estratégia Saúde da
Família- ESF, desenvolveu-se este estudo, realizando atividades educativas em saúde mediada por
tecnologias educativas, junto a mulheres adultas jovens, assistidas pela ESF, com o intuito de
contribuir para o exercício da autonomia e emancipação destas mulheres, estabelecendo-se uma
relação dialógica e participativa. OBJETIVO descrever experiências de mudanças comportamentais
adotadas por um grupo de mulheres adultas jovens, como resultado da utilização de tecnologias
educativas para a promoção da saúde deste grupo de usuárias. METODOLOGIA estudo de
abordagem qualitativa, cujo referencial foi Community-based participatory research - CBPR. Formouse um grupo com onze mulheres adultas jovens (entre 20 e 38 anos), residentes no Conjunto
Habitacional Novo Barroso em Fortaleza-CE, com o intuito de desenvolver atividades educativas em
saúde e discutir sobre os principais problemas de saúde das mulheres naquela comunidade, planejar
e desenvolver ações visando contribuir para a prevenção e promoção da saúde. As três agentes
comunitárias de saúde do bairro também participaram do estudo. Ocorreram 16 encontros com o
grupo, no período de julho a outubro de 2009. As técnicas e instrumentos de coleta de informações
foram: registros dos encontros de grupo, diário de campo da pesquisadora e entrevistas. A coleta e a
análise das informações ocorreram de forma simultânea, no decurso dos encontros no grupo de
mulheres. Os aspectos éticos foram respeitados, buscando-se nortear corretamente o estudo, tendo
sido submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, sob
protocolo nº 153/ 09. RESULTADOS a maioria das participantes mantinha um relacionamento
conjugal estável e tinha filhos, possuía renda familiar de até um salário mínimo. Elas escolheram um
nome para o grupo que foi Supermulher: a saúde cor-de-rosa. Nos encontros educativos, houve a
participação de profissionais, como educadora física, nutricionista e dentista, contribuindo para a
prática da interdisciplinaridade. As mulheres sugeriram temas para discussão, como gravidez na
adolescência, câncer de mama e infertilidade. O grupo elegeu como tema prioritário em saúde da
mulher para aquela comunidade a gravidez na adolescência. Assim empregou-se o conhecimento
das participantes para identificar as potencialidades locais e planejar conjuntamente as intervenções
que poderiam amenizar a gravidez na adolescência. As mulheres, então, fizeram um filme sobre
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gravidez na adolescência, que foi apresentado à comunidade no I Encontro de Adolescentes do Novo
Barroso. Acredita-se que o estudo contribuiu para o aumento da autonomia, emancipação e
fortalecimento da cidadania e consciência crítica dessas mulheres, mediante as evidências
percebidas. As mulheres participantes deste estudo já 'deram marcas' de mudanças de
comportamento, por tudo o que foi evidenciado durante os encontros com o grupo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS A CBPR mostrou-se uma estratégia positiva para o reconhecimento dos
problemas comunitários, envolvimento e mobilização comunitária na superação dessa realidade. Nas
práticas educativas, é preciso inovar e criar parceria com a comunidade, sendo para isso necessário
ultrapassar os limites físicos do CSF e ir para o território, conhecer a comunidade, as famílias, os
sujeitos e as suas necessidades e potencialidades. As tecnologias educativas devem ser utilizadas no
processo educativo, no sentido de incluir os sujeitos na aprendizagem e facilitar o diálogo entre saber
científico e popular, pois neste estudo foram imprescindíveis para o envolvimento e participação dos
sujeitos, assim, favorecendo sua aprendizagem e conseqüentes mudanças de comportamento.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp135295.pdf

Nº de Classificação: 6385
LIMA, Luisa Helena de Oliveira. Desobstrução ineficaz das vias aéreas em crianças asmáticas:
análise de eficácia de uma intervenção. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2010. 88 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Marcos Venícios de Oliveira
RESUMO: A obstrução das vias aéreas tem sido um grave problema de crianças asmáticas. No
entanto, poucos estudos se desenvolveram sobre medidas para sua melhoria. Este trabalho tem
como tese que o cuidado de enfermagem com o uso da intervenção facilita a desobstrução das vias
aéreas de crianças asmáticas. O objetivo geral é analisar a eficácia da intervenção para o diagnóstico
de enfermagem desobstrução ineficaz das vias aéreas (DIVA) em criança asmática. Fez-se uma
pesquisa do tipo ensaio clínico controlado e randomizado, de uma intervenção aplicada ao
diagnóstico de enfermagem DIVA e foram observados os seus efeitos sobre os desfechos. A
pesquisa foi realizada em um hospital infantil da rede pública de Fortaleza - CE nos meses de julho a
setembro de 2009. A amostra se constituiu por 42 crianças asmáticas de ambos os sexos em
internamento (21 em cada grupo), conforme critérios de elegibilidade. As crianças selecionadas foram
randomicamente divididas em dois grupos por meio de sorteio simples: grupo intervenção e controle.
O grupo controle compôs-se por crianças que receberam apenas o tratamento padrão da unidade de
internamento hospitalar; e o grupo intervenção, pelas crianças que, além de receberem o tratamento
padrão, receberam a intervenção proposta neste estudo. Os dados organizaram-se em tabelas,
analisados com base em freqüência absoluta e percentual e em medidas de tendência central, de
dispersão e testes de associação (Qui-quadrado e Fisher) e de diferença de média (Teste t) e
coeficientes de correlação de Pearson e Spearman. Considerou-se relação estatisticamente
significante aquelas com valor de p < 0,05. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará. Os principais achados deste estudo mostram
prevalência do sexo masculino na amostra em geral. As crianças estudadas apresentaram, em
média, 20,90 meses de idade (+ 10,382), peso médio de 11,3 Kg (+ 2,739) e mediana de 2 dias de
internação. As características definidoras prevalentes, nos dois grupos, foram ruídos adventícios
respiratórios, tosse ineficaz e murmúrios vesiculares diminuídos. O diagnóstico de enfermagem DIVA
dos participantes deste estudo relaciona-se a fatores de secreções nos brônquios, muco excessivo,
espasmo da via aérea e hiperplasia das paredes brônquicas. De acordo com os dados do estudo,
observa-se que, antes da intervenção, não houve diferença estatisticamente significante no estado de
saúde das crianças. Após a intervenção, os indicadores asfixia e ruídos respiratórios anormais,
apresentaram média de postos maiores no grupo intervenção, demonstrando, assim, melhoria do
quadro obstrutivo das crianças que receberam a intervenção. No grupo intervenção, a diferença entre
o estado de saúde, antes e após a intervenção, foi maior que no grupo controle, em demonstração da
eficácia da intervenção. O rigor metodológico e o embasamento científico para desenvolvimento e
aplicação da intervenção favorecem a comprovação da tese de que o cuidado de enfermagem com o
uso da intervenção facilita a desobstrução das vias aéreas de criança asmática.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp134575.pdf
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FRAGOSO, Luciana Vládia Carvalhêdo. Vivências cotidianas de adolescentes com diabetes
mellitus: um estudo compreensivo. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2009. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DAMASCENO, Marta Maria Coelho
RESUMO: Lidar no cotidiano com o diabetes não é tarefa fácil e cada vez mais se admite que os
aspectos emocionais, afetivos e psicossociais, a dinâmica familiar, as fases da vida, bem como a
relação com o profissional de saúde podem influenciar a motivação, a habilidade para o aprendizado
do controle e manejo do diabetes. Nesse contexto é que objetivamos com esse estudo compreender
as vivências com o diabetes mellitus tipo 1 , a partir dos discursos dos adolescentes. O estudo foi do
tipo descritivo de natureza qualitativa, realizado com 14 adolescentes do ambulatório de
endocrinologia de um Hospital de referência no município de Fortaleza, Ceará, no período de junho a
outubro de 2008. Para coleta dos dados adotou-se uma entrevista semi-estruturada com três
perguntas norteadoras direcionada aos participantes. Os dados foram organizados segundo a análise
de conteúdo de Bardin. Como resultados emergiram dos discursos cinco categorias: Ter que
aprender a conviver com a doença, Ter dificuldades para seguir a dieta, Ser cobrado e apoiado pela
família para realizar o tratamento, Ter o apoio dos amigos como suporte para o tratamento e Gostar
da assistência prestada pelo médico e enfermeiro do ambulatório de diabetes. Na primeira categoria,
observamos que a descoberta do diabetes foi um momento difícil devido às mudanças que tiveram de
adotar em virtude do controle terapêutico, porém o tempo fez com que eles aprendessem a conviver
e lidar com o diabetes; na segunda categoria foi evidenciado que seguir a dieta adequada é algo
bastante difícil em conseqüência dos estímulos internos e externos a que estão submetidos e
também das dificuldades financeiras devido a uma baixa renda familiar; a terceira e quarta categorias
demonstraram que os adolescentes têm como suporte para o seu tratamento diário o apoio da família
e dos amigos e por fim a quinta categoria revelou que os adolescentes gostam da assistência
realizada pelos profissionais de saúde do ambulatório. Concluindo o estudo evidenciamos que os
adolescentes estão avançando no seu processo de adaptação ao adoecer crônico, enfrentando e
encarando seu tratamento apesar de encontrarem dificuldades para seguirem, em especial, o
tratamento dietético. O apoio da família acontece através das cobranças para que os mesmos
realizem seu autocuidado, os grupos de pares atuam através do suporte emocional facilitando o seu
tratamento e demonstrando empatia e os profissionais de saúde oferecem o suporte técnico,
ressaltando que alguns profissionais se sobressaíram na assistência, ao exercerem um cuidado
humanizado e não apenas técnico. Observamos que ainda assim há muito que avançarmos enquanto
profissionais de saúde na valorização das experiências de vida do adolescente com diabetes,
identificando fatores que interferem para o bom andamento do seu tratamento, realizando uma
assistência que contemple além do aspecto técnico, que valorize a ciência aliada aos aspectos
biopsicossociais promovendo qualidade na assistência à saúde do mesmo.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp144657.pdf
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SILVA, Elisângelo Aparecido Costa da. Risco biológico para os trabalhadores que atuam em
serviços de atendimento pré-hospitalar móvel. Goiânia. Universidade Federal de Goiás.
Faculdade de Enfermagem, 2007. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TIPPLE, Anaclara Ferreira Veiga
SOUZA, Joaquim Tomé de
RESUMO: Com os objetivos de avaliar a freqüência de acidentes com Material Biológico (MB) entre
os profissionais que atuam no atendimento pré-hospitalar (APH), estabelecer o perfil desses
acidentes e verificar a adesão das medidas de biossegurança por esses profissionais, realizou-se um
estudo transversal com trabalhadores do APH da cidade de Goiânia-GO. Os dados foram obtidos
pela aplicação de um questionário para caracterização sócio-demográfica e sobre a ocorrência de
acidente com MB e os fatores de risco relacionados e as medidas preventivas utilizadas. Do total dos
profissionais investigados, 57,62% têm menos de 30 anos, 57,02% são do sexo feminino, 71,18%
têm jornada semanal de trabalho superior a 44 horas e 51,41% trabalham mais de cinco anos no
APH. Enfermeiros, médicos e técnicos em enfermagem constituíram o grupo saúde (57,06%) e
socorristas e condutores o grupo não-saúde (42,94%). A prevalência da ocorrência de acidentes
variou de 41,24%, para o grupo não-saúde, a 58,41% para o grupo saúde. Quarenta e cinco
acidentes foram classificados como graves, sendo que o sangue foi o MB envolvido em 86,30% dos
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casos. O descuido foi referido por 22,00% como a causa principal do acidente e 64,38% aconteceram
durante a realização de procedimentos e 28,76% durante o manuseio de materiais após o uso.
Referiram esquema vacinal completo contra hepatite B 73,44%. O grupo não-saúde apresentou a
maior prevalência quanto ao não uso dos equipamentos de proteção individual (EPI). A não adesão
ao uso dos EPI e o tempo de atuação, foram fatores associados à ocorrência do acidente entre o
grupo saúde, enquanto que para o grupo não-saúde, a maior significância ocorreu entre as variáveis,
jornada superior a 44 horas semanais, não uso de luvas e não imunização contra a hepatite B
(p<0,05). Os resultados desse estudo evidenciam a necessidade de estruturação e implementação de
um sistema efetivo de vigilância e controle acidentes com MB para todos os profissionais do APH
(saúde e não-saúde), que possibilite o conhecimento dos acidentes e que forneça subsídios para os
programas de educação permanente.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp070648.pdf
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CAIXETA, Carlos Roberto. Morbi-mortalidade juvenil por acidentes de transporte em Goiânia Goiás. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2006. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRASIL, Virginia Visconde
RESUMO: Os acidentes de transporte constituem na atualidade um dos principais problemas de
saúde pública em todo mundo, especialmente nos países em desenvolvimento. Este estudo teve
como objetivo descrever o perfil das vítimas dos acidentes de transportes atendidos no Hospital de
Urgências de Goiânia (HUGO) e das vítimas que foram a óbito, na faixa etária de 15 a 24 anos e
residentes em Goiânia - Goiás, bem como descrever as circunstâncias envolvendo esses acidentes.
Trata-se de estudo descritivo, transversal, conduzido em Goiânia de agosto/2005 a agosto/2006, com
amostragem sistemática considerando dia da semana e horários do dia. Foram entrevistadas 301
vítimas atendidas no HUGO, principal Serviço de Emergência da cidade, e familiares de 62 casos de
óbitos ocorridos no município naquele período. Os dados foram tratados por meio de estatística
descritiva. Dentre as vítimas atendidas no HUGO e das que foram a óbito a maioria era do sexo
masculino, com idade média de 19,94 2,73 anos. O meio de transporte mais utilizado pelas vítimas
atendidas no HUGO foi a motocicleta (67,33%), seguido da bicicleta (16,67%). A motocicleta também
foi a mais usada entre as vítimas fatais (76,36%). Os acidentes ocorreram mais no período noturno,
especialmente entre as 18h e 21h e aos finais de semana (6 feira e domingo). As vítimas estavam
principalmente no trajeto para atividades físicas, esportivas, escolares, lazer e entretenimento nesses
horários. Aquelas que realizavam trabalho pago acidentaram-se principalmente entre 06 e 09 h. A
suspeita do uso de álcool foi confirmada por 15,14% dos atendidos no HUGO e por 26,31% dos
familiares das vítimas fatais. Eram condutores 77,11% dos motociclistas e 92% ciclistas atendidos no
HUGO, bem como 76,92% das vítimas fatais. Foram identificadas vítimas menores de 18 anos
condutores dos automóveis e motocicletas. Proporcionalmente mais motociclistas (66,48%) julgaram
que houve imprudência / negligência que os ciclistas (47,72%) atendidos no HUGO (p<0,05). Os
equipamentos de segurança não eram usados por 8,58% dos motociclistas e 95,45% dos ciclistas
atendidos no HUGO e por 12,50% motociclistas que morreram. O cinto de segurança era não era
usado por 50,00% dos atendidos no HUGO e por 60,00% das vítimas fatais. Os resultados indicam
que um olhar diferenciado deve ser dirigido aos motociclistas, justificando uma abordagem específica
para este grupo, bem como são necessárias medidas de fiscalização que priorizem o período noturno
e os finais de semana. Os serviços de atendimento às vítimas devem planejar o atendimento
adequando a quantidade de recursos humanos, materiais e equipamentos, considerando a
sazonalidade dos acidentes. O perfil epidemiológico das vítimas fornece informações importantes aos
gestores para implementar políticas de promoção da saúde e de prevenção dos acidentes de
transporte.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp070482.pdf

Nº de Classificação: 6389
MONTEFUSCO, Selma Rodrigues Alves. Diagnóstico de enfermagem identificados em famílias
em situação de acompanhamento hospitalar utilizando o modelo Calgary. Goiânia. Universidade
Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2006. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BACHION, Maria Márcia
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RESUMO: A família assume um significado especial para o bem-estar e a saúde de seus membros,
desta forma, os enfermeiros devem considerar a família dos pacientes como parte integrante da
unidade de cuidado. No contexto da internação hospitalar de adultos este aspecto tem sido pouco
valorizado. Frente ao exposto, emerge a necessidade de avaliar e intervir junto à família das pessoas
durante o processo de hospitalização, independente de qual seja sua alteração de saúde. Este
estudo tem o objetivo de analisar o perfil de diagnósticos de enfermagem identificados junto a famílias
em situação de acompanhamento de pessoas hospitalizadas para tratamento e doenças crônicas
não-transmissíveis, utilizando o Modelo Calgary de Avaliação. Este estudo descritivo foi realizado na
clínica médica de um hospital escola da região centro-oeste, durante o período de janeiro a junho de
2006. Foram incluídas 12 famílias que estavam acompanhando pacientes no período de coleta de
dados, que concordaram em participar mediante assinatura do termo de consentimento livre e
esclarecido. A pessoa internada e seus familiares foram tomados como unidade participante da
pesquisa. Os mesmos foram entrevistados nas enfermarias, de uma a três vezes, conforme
necessário. Os encontros foram gravados e a entrevistas transcritas. O processo diagnóstico foi
realizado pelo pesquisador e validado por um perito. A declaração diagnóstica foi realizada com base
na Taxonomia II da North American Nursing Diagnosis Association, versão 2005-2006. Os achados
foram discutidos focalizando os títulos diagnósticos, fatores relacionados e características definidoras
à luz do Modelo Calgary de Avaliação. Foram encontradas 12 categorias diagnósticas, sendo nove
reais e três de risco, totalizando 49 diagnósticos de enfermagem. Não foram detectados diagnósticos
de bem-estar. O número de diagnósticos variou de dois a sete, sendo a média de diagnósticos por
família foi quatro. Foram identificados por ordem de freqüência com os seguintes diagnósticos: tensão
devido ao papel de cuidador (100%), comunicação verbal prejudicada (75%), manutenção do lar
prejudicada (66%), processos familiares interrompidos (66%), interação social prejudicada (25%),
paternidade prejudicada (16,6%) e risco para interação social prejudicada (16,6%). Com ocorrência
menor que 10% foram identificados: enfrentamento familiar incapacitado, paternidade e maternidade
prejudicada, risco para infecção e processos familiares disfuncionais: alcoolismo. Embora não esteja
incluído na Taxonomia da North American Nursing Diagnosis Association, foi identificado risco para
infestação em uma família. Este perfil denota problemas de desenvolvimento e funcionamento das
famílias participantes do estudo, sendo alguns deles anterior ao processo de hospitalização e outros
agravados ou causados pela situação de internação. Os enfermeiros precisam estar atentos às
famílias que estão sob os seus cuidados, cabendo-lhes desenvolver estratégias compartilhadas com
toda a equipe multidisciplinar para proteger as famílias em relação a estas ocorrências, para evitar
que o adoecimento de um familiar leve a maiores abalos na estrutura e funcionamento das famílias.
Fazer a avaliação das famílias permite identificar as suas forças e fragilidades, permitindo uma
intervenção mais acurada por parte dos profissionais.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp070562.pdf
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COELHO, Maria Alice. Planejamento de enfermagem em hospital da rede pública de ensino e
assistência em Goiânia - Goiás. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de
Enfermagem, 2007. 119 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARBOSA, Maria Alves
RESUMO: O planejamento é uma importante função administrativa e sua execução possibilita o
alcance dos objetivos estabelecidos na organização. Na enfermagem, planejar e executar atividades
são imprescindíveis para garantir assistência com qualidade. Estudo descritivo, com abordagem
qualitativa, realizado em um hospital de grande porte, teve como objetivo geral analisar as
percepções dos gerentes quanto ao planejamento e execução de atividades de enfermagem em
hospital da rede pública de assistência e ensino de Goiânia - Goiás. Participaram como sujeitos, 17
(dezessete) gerentes de enfermagem das unidades ambulatoriais e de internação. Os dados foram
coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas e analisados conforme o que preconiza Bardin
(1979). Os resultados mostraram que os gerentes elaboram o planejamento melhor do que o
conceituam e que existem fatores que interferem no planejamento e execução das atividades.
Concluiu-se que os gerentes adotam o planejamento participativo, indicando mudança de paradigma
na administração. Entre os fatores facilitadores, estão a adoção do trabalho em equipe, a proximidade
entre gerência e servidores, incentivo à criatividade e interesse na execução das ações planejadas.
Os fatores dificultadores incluem a escassez de recursos humanos, materiais e financeiros; fatores
relacionados aos componentes da equipe, tais como: motivação, falta de tempo, ausência de
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treinamento, dificuldades em gerenciar; insuficiência de apoio da instituição e de outros serviços do
hospital; estrutura física inadequada; e as intercorrências do cotidiano. A origem destes fatores foi
atribuída às próprias pessoas, ao fato do hospital pertencer à rede pública, à instituição e ao sistema
utilizado para o gerenciamento dos serviços de apoio.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=79

Nº de Classificação: 6391
FERNANDES, Carla Natalina da Silva. Enfermeiro como coordenador de grupos: contribuições da
dinâmica de grupo (O). Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2007.
103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MUNARI, Denize Bouttelet
RESUMO: Na enfermagem a utilização do recurso grupal em sido utilizada para trabalhar com
pessoas o que exige dos profissionais um conhecimento específico, para atender aos objetivos do
grupo sem causar danos aos envolvidos. O objetivo desta pesquisa foi discutir à luz do referencial
teórico da Dinâmica de Grupo os atributos desejáveis para o enfermeiro como coordenador de
grupos, suas possibilidades e limitações. Trata-se de uma investigação teórica, de natureza descritiva
e analítica desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica. Consideramos como fontes bibliográficas,
inicialmente, os livros clássicos de Lewin (1948), Mailhiot (1981) e Cartwright e Zander (1975) por
serem as primeiras referências na construção da ciência da dinâmica de grupo e, ainda, para a
discussão teórica, a contribuição de outros autores da literatura contemporânea nacional e
internacional, de acordo com sua adequação ao objetivo proposto nesse trabalho. A análise das
obras foi direcionada pelo interesse na busca de elementos para o alcance do objetivo proposto.
Estruturamos os resultados do trabalho em três capítulos. O primeiro capítulo Dinâmica e
Funcionamento de Grupo: perspectiva histórica, conceito e fundamentos, traz conceitos fundamentais
sobre a origem da dinâmica de grupo e os pressupostos iniciais. Discutimos as diferentes e
complementares concepções de grupo, sendo que a fundamentação teórica e filosófica do
coordenador norteará o caminho da satisfação dos objetivos propostos pelo grupo. No segundo
capítulo Coordenação de Grupos: fundamentos da Ciência da Dinâmica de Grupo, abordamos os
aspectos da coordenação de grupo, incluindo o planejamento e várias fases que o grupo percorre no
seu desenvolvimento. Discutimos ainda os fundamentos para a sistematização da atividade grupal.
No último capítulo: O enfermeiro como coordenador de grupos: discutindo caminhos para a atuação
na assistência, formação de recursos humanos e produção do conhecimento, formam como base o
trabalho de Godoy (2004) articulado com experiências de outros estudiosos na temática e nossas
próprias vivências na coordenação de grupos. A práxis de coordenação envolve o conjunto de
habilidades técnicas científicas, um amplo conhecimento das relações interpessoais e autoconhecimento, podendo ser ancoradas na teoria de dinâmica de grupos além, da sensibilidade e
criatividade. Para isso é necessário o investimento das instituições formadoras, para que os
profissionais sejam capazes de compreender o grupo humano em todas as suas potencialidades e
fragilidades, e assim ter mais condições de transformar a prática e atender as demandas em saúde
com qualidade.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=87
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LEROY, Patrícia Luz Almeida. Vigilância sanitária: uma perspectiva do cuidado em enfermagem.
Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2007. 131 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEREIRA, Milca Severino
RESUMO: Tal qual a enfermagem, o serviço de vigilância sanitária tem sua origem justificada pela
preocupação com a saúde dos indivíduos – fato este observado quando se retoma a história de
ambos os campos de conhecimento. Pode-se perceber que há uma íntima relação entre o cuidado
em enfermagem e o serviço de vigilância sanitária, o que nos leva a considerar ser de grande
relevância a contribuição do enfermeiro para esse serviço. No entanto, apesar de guardarem estreita
relação, o serviço de vigilância sanitária permanece pouco conhecido pelos profissionais da área de
enfermagem, o que provavelmente seja explicado graças à presença inexpressiva dos conteúdos
pertinentes a esta área de atuação nas instituições acadêmicas. Este estudo tem como propósito
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retratar o contexto do serviço de vigilância sanitária enquanto possibilidade do cuidado em
enfermagem, contribuindo para a visualização, pelos próprios enfermeiros, desse serviço como
campo de atuação da enfermagem em saúde pública, na perspectiva de compreender sua dimensão,
importância, interfaces de atuação com outras categorias profissionais e possibilidades de
intervenção. Para tanto, optou-se pela utilização do método de estudo de caso com abordagem
qualitativa para o seu desenvolvimento. Os dados coletados foram trabalhados utilizando-se a análise
de conteúdo proposta por Bardin, visando identificar os “núcleos temáticos” presentes na
comunicação dos sujeitos e que são relevantes em relação aos objetivos propostos. Os 9 resultados
evidenciam que a compreensão do que seja o cuidado em enfermagem, a identificação desse
cuidado no serviço de vigilância sanitária e a construção da própria identidade profissional do
enfermeiro que atua neste serviço guardam estreita relação entre si e, também, estão intimamente
relacionadas à formação acadêmica e profissional do enfermeiro.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=80
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COSTA, Dalva Aparecida Marques da. Experiência da adesão ao tratamento entre mulheres com
HIV/Aids (A). Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2008. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MEDEIROS, Marcelo
RESUMO: A alta eficácia da terapia antiretroviral combinada para HIV/AIDS é notória, mas depende
da adesão eficiente do paciente ao tratamento. A adesão eficiente ao tratamento garante sua
efetividade porque aumentando a adesão do paciente ao tratamento antiretroviral constitui uma meta
global para frear a epidemia HIV/AIDS. Este estudo teve como objetivo compreender a adesão ao
tratamento pra o HIV/AIDS na experiência da mulher. Estudo etnográfico baseado nos pressupostos
de Geertz como aporte teórico. A coleta de dados ocorreu através de entrevistas semi-estruturadas e
observação participante com oito informantes do Grupo de Adesão de um Hospital Público de Goiás,
no período de janeiro a dezembro de 2007. O primeiro momento da analise dos dados começou com
a realização das primeiras entrevistas, quando buscamos identificar as unidades de significados. O
segundo momento ocorreu em um processo de inferência e teorização dos achados e a sua relação
com o nosso tema, mas sempre buscando o enlace aos nossos objetivos e pressupostos teóricos. Do
processo de análise dos dados emergiram quatro unidades de significados tais como, enfrentamento
dos valores culturais na experiência da adesão; o rito da experiência na adesão ao tratamento;
costumes e práticas na experiência da adesão e o cuidar nas relações interpessoais. A análise nos
permite compreender que a adesão ao tratamento para o HIV/AIDS está pautada nos aspectos da
cultura local, apesar das deduções biomédicas e reducionistas impostas por profissionais com um
vasto conhecimento científico tecnológico. Também nos permite compreender que a experiência da
adesão ao tratamento para o HIV/AIDS na visão da mulher consiste em uma teia de significados
construídos dentro da cultura popular. E a cultura onde estas mulheres estão inseridas, mantém seus
mecanismos de controle para a sobrevivência da pessoa vivendo com o HIV/AIDS.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp126516.pdf

Nº de Classificação: 6394
ROCHA, Bárbara Souza. Enfermeiros do Programa de Saúde da Família coordenadores de
equipe: perfil profissiográfico, técnico e interpessoal. Goiânia. Universidade Federal de Goiás.
Faculdade de Enfermagem, 2008. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MUNARI, Denize Bouttelet
RESUMO: Os princípios do Programa de Saúde da Família (PSF) são a territorialização,
integralidade, o vínculo, o estímulo à participação social e o trabalho multidisciplinar e em equipe.
Destaca-se dentro do PSF o papel do Enfermeiro que tem atribuição definida de coordenação e
supervisão dos agentes comunitários de saúde – ACS e auxiliares de enfermagem, além do desafio
de efetivar um trabalho em equipe e produtivo. O objetivo deste estudo foi caracterizar os Enfermeiros
do PSF no município de Goiânia – GO, que atuam na coordenação da equipe de acordo com seus
perfis profissiográfico, técnico e interpessoal. Desenvolveu-se um estudo descritivo de abordagem
quantitativa, com 94 Enfermeiros do PSF do município de Goiânia – GO. Aplicou-se um questionário
semi-estruturado que se baseou no projeto de Avaliação para Melhoria da Qualidade da Estratégia
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Saúde da Família (AMQ), e no instrumento de avaliação da dimensão interpessoal proposto por
Moscovici (2003). A coleta de dados ocorreu entre os meses de agosto e dezembro de 2007,
respeitando-se os preceitos da ética na pesquisa com seres humanos e após aprovação da pesquisa
por comitê de ética. Os dados foram processados utilizando o programa Epi-Info 3.2.2 e analisados
através de freqüência simples, média e mediana. Os resultados do trabalho mostram que quanto ao
perfil profissiográfico a maioria dos Enfermeiros do PSF está lotada no Distrito Sanitário Noroeste
(37%) sendo 97,9% de mulheres com idades entre 31 e 40 anos (52,1%), casadas (50%) e com filhos
(63,9%), além disso, 57,3% provêem mais da metade de toda a renda familiar mensal com o salário
do PSF. As instituições públicas formaram 51% desses Enfermeiros, que tem em média 9 anos de
formado. Dos 94 profissionais 77,6% possui curso de pós-graduação, trabalham há 5 anos em média
em PSF e há 3 anos na mesma equipe. Em relação aos aspectos técnicos a maioria dos Enfermeiros
RARAMENTE (35,1%) participa do processo de mapeamento e territorialização. Para os
entrevistados na rotina de trabalho dos ACS e dos auxiliares de enfermagem sob sua supervisão, a
realização de atividades de educação em saúde por iniciativa própria e/ou extra unidade é realizada
RARAMENTE. No que diz respeito a dimensões interpessoais de comunicação, liderança e
participação, menos de 50% dos Enfermeiros consideram suas atuações como MÁXIMA, sendo as
habilidades de reação à feedback, liderança efetiva e lidar com conflito as que receberam menor
número de pontuação MÁXIMA por parte dos Enfermeiros. O estudo mostrou-se relevante na
sinalização da necessidade de firmar parcerias com as universidades formadoras, principalmente com
a finalidade de capacitar o profissional para o trabalho com a coordenação de equipe, bem como de
abrir discussões com os Enfermeiros sobre os problemas levantados neste estudo Acredita-se que
com os resultados desta pesquisa a gestão do PSF de Goiânia tem informações relevantes para
melhor dimensionar seus processos de seleção, capacitação e qualificação dos Enfermeiros
coordenadores de equipe.
Acesso remoto ao texto integral:

http://bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=715
Nº de Classificação: 6395
PAULINO, Valquiria Coelho Pina. Processo de educação permanente no cotidiano de uma
estratégia de saúde da família. Goiânia. Universidade Federal do Goiás. Faculdade de
Enfermagem, 2008. 79 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BEZERRA, Ana Lúcia Queiroz
RESUMO: O processo de educação permanente é uma estratégia adotada como política pública de
saúde para a capacitação dos profissionais nos diversos campos da prática. Este estudo trata-se de
um estudo descritivo exploratório que buscou conhecer a prática da educação permanente pelos
enfermeiros que atuavam numa Estratégia Saúde da Família (ESF). Objetivou-se analisar o processo
de educação permanente na ESF do no Distrito Sanitário Leste do município de Goiânia; Goiás; sob a
ótica dos enfermeiros atuantes neste território; caracterizar os enfermeiros; verificar o significado e as
vivências desses enfermeiros enquanto agente de educação permanente e identificar as
contribuições da educação permanente no cotidiano da prática desses profissionais. Foram
pesquisados 11 enfermeiros atuantes na ESF através de entrevistas semi-estruturadas; individuais
após anuência dos aspectos éticos para pesquisa em seres humanos e animais da Portaria 196/96.
Os dados foram analisados e apresentados em tabelas e unidades temáticas conforme Bardin (1977).
O estudo evidenciou as características dos enfermeiros com faixa etária predominante entre 26 e 50
anos de idade; experiência profissional entre 4 e 27 anos e experiência na ESF entre 4 e 14 anos. A
maioria fez concurso público municipal e especialização Saúde da Família. Foram evidenciadas três
unidades temáticas: Significado da educação permanente; Vivências da educação permanente e
Contribuições da educação permanente. Os enfermeiros compreendem o processo de educação
permanente no cotidiano da sua prática como um momento de aprendizado; de reflexão; de
levantamento de problemas e soluções e como espaço de produção de conhecimento. As vivências
de educação permanente dos enfermeiros foram enquanto participantes nos cursos introdutórios da
ESF; na capacitação especifica para os programas de atenção básica; na residência em saúde da
família e como capacitadores em serviço da equipe de enfermagem e Agentes Comunitários de
Saúde (ACS). Como contribuição da educação permanente para a prática profissional; os enfermeiros
destacaram como aspectos positivos; o interesse pela busca do conhecimento; a integração com os
ACS; a melhora na organização do trabalho na unidade e na comunidade; a conscientização e
segurança nas ações de saúde com reflexos na qualidade de atendimento ao usuário. Como
aspectos negativos citaram uso de metodologias tradicionais de ensino; teorização e repetição de

82
conteúdos; centralização das ações educativas nos gestores municipais; falta de material educativo;
de tempo e de espaço para as capacitações da equipe no local de trabalho. Este estudo permitiu
analisar que os relatos da maioria dos enfermeiros da ESF entrevistados; ressaltam a importância da
educação permanente na capacitação pessoal e da equipe; mas; que há um a centralização nos
conteúdos abordados e inadequação das metodologias empregadas nos cursos de capacitação em
saúde vivenciados. Os aspectos abordados pelos enfermeiros devem ser considerados; pois a
política de educação permanente recomenda a metodologia da problematização para permitir a
construção de conhecimentos compartilhados. O desenvolvimento dessa política na ESF pode ser
uma ferramenta de transformação organizacional que poderá trazer melhorias para a qualidade da
assistência por se tratar de uma estratégia da política pública de saúde e educação brasileira para a
formação e desenvolvimentos dos profissionais da área de saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp121412.pdf

Nº de Classificação: 6396
VIEIRA, Flaviana. Diagnósticos de enfermagem identificados em puérperas no período imediato
e tardio no contexto da comunidade. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de
Enfermagem, 2008. 203 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BACHION, Maria Márcia
SALGE, Ana Karina Marques
RESUMO: O puerpério ocorre concomitante ao efetivo exercício da maternidade, no qual a mulher
experimenta profundas modificações, tanto no âmbito biológico quanto no psicológico e sócio-cultural.
A assistência planejada, com o levantamento dos dados, identificação das respostas humanas a
problemas ou eventos do ciclo de vida de forma individualizada, considerando o contexto em que esta
mulher está inserida é fundamental na fase do pós-parto. Estudos com foco nos diagnósticos de
enfermagem (DE) identificados no puerpério têm sido realizados eminentemente no contexto
hospitalar. Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar a ocorrência de 26 diagnósticos de
enfermagem de interesse no puerpério imediato e tardio, no contexto da comunidade. Trata-se de um
estudo descritivo de abordagem quantitativa, realizado entre fevereiro a maio de 2008. Para a coleta
de dados elaborou-se o instrumento a partir das características definidoras e fatores
relacionados/fatores de risco dos diagnósticos de interesse, da Taxonomia II da NANDA, versão
2007-2008. A coleta de dados incluiu procedimentos de entrevista, exame físico e observação. Um
pesquisador realizou o trabalho de campo, preencheu o roteiro de coleta e assinalou a inferência
diagnóstica. Dois peritos revisaram o material, para análise de evidências acerca da presença dos
diagnósticos assinalados. Na análise foram adotados procedimentos de estatística descritiva e
inferencial (Mann-Whitney, qui-quadrado e seus variantes, p?0,05). Utilizou-se ainda análise
segmentar, considerando a tipologia de diagnósticos apresentada. Participaram da amostra 40
puérperas no período imediato e tardio, pertencentes a área de cobertura da equipe de saúde da
família da região leste, após ter sido lido e assinado o termo de consentimento livre e esclarecido. As
características sócio-demográficas das participantes foram: faixa etária predominante entre 21 a 25
anos (37,5%); cor parda autorreferida (65%); estado civil casada ou com parceiro estável (82,5%);
ensino fundamental incompleto (47,5%); 60% com moradia própria; a renda familiar foi,
predominantemente, de 1 a 2 (32,5%) ou 3 a 4 (42,5%) salários mínimos; renda familiar a cargo da
figura masculina, já que 55% das puérperas referiram como ocupação do lar. Nesta amostra 65%
tiveram parto cesário, a maioria (70%) tinha até dois filhos, 80% iniciou pré-natal no primeiro trimestre
de gestação; 80% realizaram no mínimo 6 consultas; 90% tiveram filho a termo; 32,5% alegaram ter
tido infecção do trato urinário durante a gestação. Foi identificada nesta amostra a ocorrência de 24
dos 26 DE estudados. Além de indícios de dois novos DE. O número dos DE variou de 08 a 16 em
cada puérpera, com média de 13, totalizando 521 DE, sendo 266 diagnósticos reais, 168 de risco e
87 de bem-estar ou promoção da saúde. Na análise da relação entre os diagnósticos de enfermagem
e as variáveis sócio-demográficas e obstétricas (qui-quadrado e seus variantes), foi encontrada
associação significativa para os diagnósticos de amamentação interrompida e tipo de moradia
(p=0,028); risco de amamentação interrompida e tipo de moradia (p=0,028); integridade tissular
prejudicada e tipo de parto (p=0,011); risco de integridade da pele prejudicada e número de consultas
de pré-natal (p=0,020); integridade da pele prejudicada e renda familiar (p= 0,043)/número de
consultas de pré-natal (p=0,032); nutrição desequilibrada menos do que as necessidades corporais e
moradia (p=0,001)/cor autorreferida (p=0,021); disposição para nutrição melhorada e cor autorreferida
(p=0,044); nutrição desequilibrada mais do que as necessidades corporais e tipo de moradia
(p=0,001); dor aguda e renda familiar (p=0,032)/cor autorreferida (p=0,032)/dias de pós-parto
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(p=0,013)/tipo de parto (p=0,002) ; risco de constipação e tipo de parto (p=0,017); baixa autoestima
situacional e renda familiar (p=0,022). Na análise da relação entre o número de diagnósticos
identificados e as variáveis de interesse, não foi encontrada diferença significativa (Mann-Whitney).
Na análise de segmentos foram encontrados dois cluster, sendo que prevaleceu no primeiro
segmento mais DE reais e potenciais, além dos relacionados aos aspectos psicológico e social. As
características dos dois subgrupos são apresentadas descritivamente. Conclui-se que os diagnósticos
inicialmente previstos foram encontrados nas puérperas no período imediato e tardio, representando
mais respostas humanas do que aquelas que têm sido tradicionalmente exploradas no
acompanhamento no período puerperal, sendo necessário uma revisão da abordagem de
enfermagem nesta área, no âmbito do ensino, da assistência, da pesquisa e das políticas públicas.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1069

Nº de Classificação: 6397
SASAMOTO, Sandra Aragão de Almeida. Acidente com material biológico em uma instituição de
ensino odontológico: perfil, notificação e sub-notificação. Goiânia. Universidade Federal de Goiás.
Faculdade de Enfermagem, 2008. 147 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TIPPLE, Anaclara Ferreira Veiga
LELES, Cláudio Rodrigues
RESUMO: Estudo transversal sobre acidentes com material biológico desenvolvido na Faculdade de
Odontologia da Universidade Federal de Goiás (FO/UFG), Goiânia. O estudo teve como objetivos: 1)
identificar a ocorrência dos acidentes envolvendo material biológico entre acadêmicos e profissionais;
2) avaliar a ocorrência de subnotificações e suas causas; 3) caracterizar o perfil dos acidentes; 4)
identificar medidas protetoras adotadas pelos profissionais e acadêmicos acidentados. O estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, com protocolo
058/2006, e foram observados todos os aspectos éticos cabíveis. Os dados foram obtidos pela
avaliação de 71 fichas de registro dos acidentes com material biológico ocorridos no período de
outubro de 2001 a julho de 2008, e pela aplicação de um questionário a todos os alunos matriculados
nesse período, aos técnicos e docentes, totalizando 566 sujeitos elegíveis. Para isso foi desenvolvido
um software: Sistema de Gerenciamento e Avaliação à Distância (SGAD), que permitiu o envio do
questionário por meio eletrônico. Os dados foram tabulados e analisados pelo SPSS 16.0, sendo
realizada análise estatística descritiva pelas medidas de freqüência e análise inferencial por meio de
testes de qui-quadrado e regressão logística múltipla. Das 71 notificações, somente 41 (57,7%) fichas
possuíam dados completos. Dos sujeitos elegíveis para a aplicação do questionário (SGAD), 266
(47,0%) participaram, sendo 100,0% dos técnicos, 85,4% dos docentes, 69,4% dos acadêmicos e
21,0% dos alunos egressos. O esquema completo de vacinação contra hepatite B foi referido por
81,9%, e cinco (1,9%) relataram não terem sido vacinados. O resultado do antiHBs era conhecido por
151 (69,3%) que afirmaram ser respondedores. Noventa e um (34,2%) alegaram ter sofrido acidentes
com material biológico, sendo que não houve diferença nessa ocorrência entre acadêmicos, técnicos
e docentes (p=0,496). Somente 24 (26,4%) notificaram as exposições formalmente ao serviço
responsável; a taxa de subnotificação foi 73,6%. Os motivos mencionados para a não notificação
foram: não consideraram grave o suficiente para notificarem (52,2%), consideraram o risco baixo
(32,4%), não sabiam que deveriam notificar (22,0%). Os acidentes entre acadêmicos ocorreram com
maior freqüência nos 3º e 4º anos e, a maioria, 71,4%, aconteceu durante a realização do
procedimento. As exposições foram percutâneas em 76,9%, respingos em pele íntegra em 25,3%, e
respingos em mucosas em 24,2%. As áreas corporais mais atingidas foram os dedos da mão não
dominante em 42,8%, e mão dominante 36,3%. Os materiais biológicos envolvidos nos acidentes
foram a saliva (68,1%) e o sangue (48,3%). Setenta e cinco sujeitos (82,4%) referiram utilizar todos
os equipamentos de proteção individual, e os negligenciados foram: luvas (13,2%), máscara (11,0%),
e óculos protetores (7,7%). O acidente percutâneo (p=0,016) com envolvimento de sangue (p=0,013)
apresentou-se significante para a notificação. A ausência de dados em registros das notificações, as
altas taxas de acidentes com material biológico, assim como a sub-notificação sinalizam a
necessidade de reestruturar o serviço de notificação, e da importância da divulgação do protocolo
oficial da instituição sobre condutas pós-exposição e medidas preventivas a serem adotadas pela
comunidade acadêmica.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1042

Nº de Classificação: 6398

84
MATOS, Marcos André de. Estudo da infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) em caminhoneiros
de rota longa do Brasil: soroepidemiologia e genótipos. Goiânia. Universidade Federal de Goiás.
Faculdade de Enfermagem, 2008. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TELES, Sheila Araújo
RESUMO: O objetivo deste estudo foi investigar o perfil soroepidemiológico e molecular da infecção
pelo vírus da hepatite B em caminhoneiros de rota longa no Brasil. De outubro de 2005 a outubro de
2006, 641 indivíduos foram entrevistados sobre dados sócio-demográficos e fatores de risco, e
coletadas amostras sanguíneas para detecção dos marcadores sorológicos do HBV (HBsAg, antiHBs e anti-HBc) pelo ensaio imunoenzimático (ELISA). As amostras HBsAg reagentes foram
submetidas a detecção do DNA viral pela reação da polimerase em cadeia (PCR) e genotipadas pela
análise do polimorfismo de comprimento dos fragmentos de restrição (RFLP). A prevalência global
para os marcadores da infecção pelo HBV foi de 18,9% (IC 95%: 15,9-22,2): 16 eram HBsAg
positivos, 117 anti-HBc total e 69 anti-HBs. Trinta caminhoneiros apresentaram positividade isolada
ao anti-HBs, evidenciando imunidade contra hepatite B. Tempo de profissão acima de 20 anos, tempo
de permanência fora do lar superior a 15 dias e história de doença sexualmente transmissível (DST)
foram fatores independentemente associados à positividade ao HBV pela análise multivariada. Dentre
os caminhoneiros HBsAg reagentes, um (6,2%) apresentou reatividade ao HBeAg, nove (56,2%) ao
anti-HBe e o restante negativo para ambos os marcadores. HBV DNA foi detectado em nove
amostras de indivíduos HBsAg reagentes, sendo identificados os genótipos A (22,2%), D (55,6%) e F
(22,2%). Os resultados deste estudo ratificam o risco elevado da população caminhoneira para
infecção pelo HBV, e apontam para a necessidade de políticas públicas de saúde voltadas para este
grupo, que apresenta características que favorecem a aquisição e disseminação do vírus da hepatite
B.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1627

Nº de Classificação: 6399
NEVES, Heliny Carneiro Cunha. Equipamentos de proteção individual: o olhar dos trabalhadores
de enfermagem em um hospital universitário. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de
Enfermagem, 2009. 110 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Adenícia Custódia Silva e
RESUMO: As recomendações das precauções padrão desde que incluíram os conceitos das
precauções universais, têm sido aplicadas há mais de 15 anos. Essa prevenção primária das
exposições ocupacionais continua sendo eficaz e eficiente na proteção dos profissionais da área da
saúde (PAS). No entanto, verificamos que a adesão a essas medidas é, por vezes, descontínua e
contraditória e leva a uma potencialização dos riscos e aumento substancial de exposições ao
material biológico. Isso nos leva a indagar sobre outros fatores que podem contribuir para esse tipo
de comportamento por parte dos PAS. Nessa perspectiva, investigar os aspectos subjetivos que
influenciam nas condutas e atitudes dos profissionais da enfermagem à adesão ao equipamento de
proteção individual (EPI) torna-se importante. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar as razões,
atitudes e crenças dos trabalhadores de enfermagem referentes à adesão aos equipamentos de
proteção. Estudo qualitativo realizado em dezembro de 2008 em um hospital universitário de grande
porte do município de Goiânia. Foram observados os aspectos ético-legais. Os dados foram
coletados por meio da técnica do grupo focal utilizando-se de questões norteadoras. Participaram
desse estudo 15 profissionais da área da enfermagem, os quais constituíram três grupos focais com
cinco participantes em cada grupo. Os dados foram analisados à luz do Modelo de crenças em
saúde, de Rosenstock e pelo Método de Interpretação de Sentidos, segundo os temas Segurança no
trabalho e Relacionamento Interpessoal. Foi possível identificar que as relações interpessoais
interferem nas questões da segurança e proteção individual, em vários níveis no ambiente de
trabalho, tanto nos aspectos organizacionais e gerencias, quanto na relação com as outras categorias
profissionais e com os outros setores do hospital. Essa relação mostrou-se uma via de mão dupla e
não podemos desconsiderar os fatores individuais e a percepção do risco, que também interligadas
com o ambiente de trabalho, influenciam na proteção individual. As dificuldades como a sobrecarga
de trabalho, estresse, falta de motivação, comunicação e estrutura física inadequadas, não
disponibilidade e difícil acesso ao EPI, falta de rotinas e do fluxograma de atendimento pós-exposição
a material biológico, entre outros, interferem na adesão a esses equipamentos de segurança, porém
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não os determinam. A adesão ao EPI é impregnada tanto pelo contexto vivenciado no ambiente de
trabalho, como também pelos valores e crenças individuais, mas a decisão do uso do EPI é pessoal.
As inúmeras barreiras percebidas no ambiente laboral são forças contrárias que anulam as forças
impulsoras para a adesão aos equipamentos de proteção individual. Verificamos que a abordagem
qualitativa e a técnica do grupo focal forneceram-nos subsídios para a análise e reflexão em relação à
adesão ao EPI, além de direcionar possíveis estratégias e medidas eficazes na prevenção e controle
de infecções e na melhora da adesão aos equipamentos de segurança.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1355

Nº de Classificação: 6400
MARTINS, Vaneila Moraes Ferreira. Forças impulsoras e restritivas para o trabalho em equipe no
centro de material e esterilização de um hospital-escola. Goiânia. Universidade Federal de Goiás.
Faculdade de Enfermagem, 2009. 163 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MUNARI, Denize Bouttelet
RESUMO: Em tempos de mudanças e oportunidades, o trabalho em equipe tem sido considerado
ferramenta indispensável no contexto do trabalho em saúde, particularmente, quando se considera os
pressupostos do SUS, no que diz respeito à condução e gestão de ações para melhoria da qualidade
dos serviços. No cotidiano do trabalho em Centro de Material e Esterilização (CME), cujo grande
contingente de pessoal é da equipe de enfermagem, essa modalidade de trabalho é fundamental,
principalmente, para garantir qualidade do reprocessamento de artigos de uso odonto-médicohospitalares. O presente estudo teve como objetivo geral analisar o campo de forças impulsoras e
restritivas para trabalho em equipe de enfermagem em CME de hospital-escola. O mapeamento
dessas forças permite aos gestores lidar com dificuldades cotidianas das equipes, pois as categoriza
em três grandes dimensões: do “EU” - que engloba fatores pessoais, do “OUTRO” - que abrange
fatores referentes às relações interpessoais e ao “AMBIENTE” - que compõe elementos relativos ao
ambiente. Estudo descritivo e exploratório, desenvolvido entre julho/agosto de 2008, em um CME de
hospital-escola com participação de 35 profissionais da equipe de enfermagem. Os dados foram
coletados por meio de questionários submetidos ao processo de análise de conteúdo e categorizados
a partir das dimensões previamente definidas. Os resultados destacam um conjunto de forças
impulsoras (59%) maior que restritivas (41%), com relativo equilíbrio na dimensão “OUTRO” e
“AMBIENTE”, com tendência maior evidente das impulsoras na dimensão “EU”. Embora o conjunto de
forças indique mais forças impulsoras, o equilíbrio identificado em duas dimensões sinaliza certa
estagnação do trabalho em equipe no grupo estudado, apontando para necessidade de intervenções
para buscar soluções relativas às forças restritivas. A tendência identificada nas forças impulsoras na
dimensão “EU” pode indicar dificuldade das pessoas em perceber, reconhecer e aceitar suas
dificuldades no trabalho em equipe. Nessa dimensão destacam-se como impulsoras: atributos
pessoais impulsores, motivação e conhecimento da dinâmica do CME. Como restritivas: elementos
individuais restritivos, sentimentos de exclusão e peso excessivo de responsabilidades. Na dimensão
“OUTRO”, destacam-se como impulsoras: equipe facilitadora, postura gerencial positiva e relações
com serviços de apoio/usuários. As forças restritivas indicam as pessoas do CME como barreiras,
desconhecimento da dinâmica do CME e dependência das relações com serviços de apoio
/terceirizados/usuários. Na dimensão “AMBIENTE”, destacam-se como impulsoras: bons recursos de
infra-estrutura, efetivação do registro na organização do trabalho e clima organizacional. Como
restritivos: déficit de recursos e de estratégias para diminuir fatores restritivos da equipe e o próprio
ambiente. A análise do resultado, de modo geral, indica que a equipe em questão apresenta potencial
a ser desenvolvido para atingir melhor desempenho, bem como buscar melhores condições de
trabalho. O mapeamento do campo de forças permitiu uma visão objetiva e concreta das limitações e
potenciais da equipe estudada e possibilidades para promover mudanças. A metodologia utilizada
mostrou-se como ferramenta que viabiliza a identificação pontual de problemas relacionados às
pessoas, ao seu relacionamento e aos fatores ambientais. Por essa razão parece se constituir em
instrumento eficiente para a gestão do trabalho em CME, pontuando inclusive indicadores para o
desenvolvimento da equipe estudada
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=996

Nº de Classificação: 6401
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SILVA, Ana Paula. Forças impulsoras e restritivas para o trabalho em equipe de enfermagem
em unidade de urgência e emergência. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de
Enfermagem, 2009. 153 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MUNARI, Denize Bouttelet
RESUMO: O trabalho em equipe é considerado ferramenta essencial no processo de melhoria da
qualidade do trabalho em saúde sendo particularmente destacado nas diretrizes do SUS como um
dos eixos que viabilizam a implementação da Política Nacional de Saúde. Constitui-se, portanto, em
grande desafio aos profissionais e gestores, dado sua complexidade. Este estudo de natureza
descritiva e exploratória teve como objetivo analisar as forças impulsoras e restritivas para trabalho
em equipe de enfermagem em Unidade de Urgência e Emergência/Adulto de hospital público, por
meio de aproximação ao referencial de Kurt Lewin. O mapeamento dessas forças oferece condições
aos gestores para lidar melhor com desafios do dia-a-dia, pois viabiliza sua categorização em três
aspectos relacionados à dimensão do EU - que engloba fatores pessoais; do OUTRO - que abrange
fatores referentes às relações interpessoais e ao AMBIENTE - que compõe elementos não
pertinentes às pessoas, mas ao ambiente. A investigação foi desenvolvida em hospital universitário,
localizado na região Centro-Oeste, com participação de 44 profissionais que constituem a equipe de
enfermagem. Os dados foram coletados por meio de questionário, submetidos ao processo de
análise de conteúdo e categorizados nas dimensões previamente definidas. Os resultados obtidos
mostram equilíbrio no campo de forças para o trabalho em equipe, exceto no que diz respeito à
dimensão do AMBIENTE, cujo resultado aponta tendência acentuada de forças restritivas. O
equilíbrio identificado nas demais dimensões, sinaliza que há estagnação do trabalho em equipe no
grupo estudado, o que aponta para necessidade de intervenções no sentido de estimular e
potencializar forças impulsoras e buscar imobilizar e transformar forças restritivas. Na dimensão do
EU destacam-se como impulsoras os atributos individuais, bom relacionamento, amizade/amor, e
como restritivos as limitações individuais, absenteísmo, comprometimento da saúde e limitação da
competência técnica. Na dimensão do OUTRO, força e potencial do trabalho da equipe, postura ativa
da gerência e compromisso/competência da equipe e áreas de apoio são apontadas como forças
impulsoras. São apontadas como forças impulsoras na mesma proporção as limitações relacionais
para o trabalho em equipe e a postura gerencial que prejudica o trabalho, além do relacionamento
interpessoal prejudicado. Com relação ao AMBIENTE, são aspectos impulsores o ambiente e
estrutura física adequados, registros eficientes da enfermagem e integração com áreas de apoio e
clinicas. Entre os restritivos destacam-se a dinâmica e funcionamento inadequado da unidade,
limitações na estrutura física e falta de material/equipamentos e limitações no serviço de farmácia. A
identificação destes fatores mostra que na UUE existe um campo de forças que precisa ser
trabalhado em busca do desenvolvimento do trabalho em equipe. Isso poderá resultar na melhoria da
qualidade da assistência e das condições de trabalho e, por essa razão precisam fazer parte do
planejamento da instituição. O mapeamento dessas forças possibilitou uma visão objetiva e concreta
das limitações e potenciais da equipe estudada, indicando caminhos que podem orientar processos
de mudança. Como ferramenta para ser incorporada nos modelos de gestão de recursos humanos
em saúde, esse referencial auxilia o desenvolvimento de estratégias para mobilizar sinergias
individuais e coletivas, em direção ao trabalho em equipe, bem como para com os elementos que
favoreçam sua efetividade.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp126511.pdf

Nº de Classificação: 6402
PEREIRA, Gisella Souza. Perfil clínico e epidemiológico dos indivíduos infectados pelo vírus da
imunodeficiência humana (HIV) em Goiás. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de
Enfermagem, 2008. 88 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TELES, Sheila Araújo
RESUMO: Para investigar o perfil clínico e epidemiológico dos indivíduos infectados pelo HIV/Aids em
Goiânia, Goiás, foram coletados dados de 583 indivíduos, sem tratamento anti-retroviral prévio,
admitidos no hospital de referência dessa cidade, de janeiro a dezembro de 2006. A maioria era
homem (56,6%), com 20 a 49 anos de idade (62,6%), com menos de cinco anos de escolaridade
(54,1%), de cor negra ou parda (75,6%) e residente na área metropolitana de Goiânia. Relação
sexual desprotegida (34,7%), parceiro anti-HIV positivo (19,9%), uso de drogas ilícitas (16,3%) e sexo
com parceiro do mesmo sexo (14,8%) foram categorias de risco mais relatadas. Doenças
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oportunistas foram diagnosticadas em 249 indivíduos, sendo esofagite por Candida sp. e síndrome
consuptiva as mais freqüentes. Positividade para o HBsAg (n=422), anti-HBc (n=324), anti-HBs
(n=247) e anti-HCV (n=349) foi encontrada em 3,6%, 23,1%, 23,5% e 6,5% dos indivíduos,
respectivamente. A maioria dos indivíduos apresentou contagem de linfócitos T CD4+ (LT CD4+)
inferior a 350 céls/mm3 na primeira visita clínica. Verificou-se também que a média de LT CD4+ foi
menor em indivíduos com idade igual ou superior a 50 anos (G2) quando comparados aos com
menos de 40 anos (G1) (241,91 vs. 371,84 céls/mm3) (p<0,05). Mais ainda, no G1 a probabilidade de
indivíduos permanecerem vivos após 365 dias foi de 84,8%, enquanto no G2 foi de 78,4% (logrank=0,09). Os achados deste estudo mostram o amadurecimento da epidemia do HIV/Aids em
Goiás, com avanço de casos em mulheres, indivíduos heterossexuais, de baixa escolaridade e com
idade acima de 50 anos. A freqüência elevada de diagnóstico tardio da infecção, principalmente, em
indivíduos em idade mais avançada, e o elevado índice de morte prematura em portadores do
HIV/Aids, indicam a necessidade de intensificação de estratégias públicas para o diagnóstico precoce
e campanhas educativas para prevenção da infecção pelo HIV que incluam a população idosa.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

Nº de Classificação: 6403
CAVALCANTE, Agueda Maria Ruiz Zimmer. Intervenções de enfermagem para "Padrão
Respiratório Ineficaz" em idosos. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de
Enfermagem, 2009. 190 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NAKATANI, Adélia Yaeko Kyosen
RESUMO: Diante dos múltiplos agravos que acometem os idosos, destacam-se os problemas
respiratórios como causa de internação e reinternação e conseqüente diminuição da capacidade
funcional. As intervenções de enfermagem direcionadas às respostas humanas evidenciadas,
possibilitam identificar a melhora clínica, tornando visível a qualidade da assistência de enfermagem
à clientela idosa com problemas respiratórios. Objetivou-se analisar as intervenções de enfermagem
realizadas pela equipe de enfermagem para o diagnóstico de enfermagem “padrão respiratório
ineficaz” em idosos. Trata-se de um estudo descritivo realizado, nos meses de julho a dezembro de
2008, em três etapas, na Clínica Médica de um hospital escola de Goiânia. A primeira etapa consistiu
na busca das atividades realizadas pela equipe de enfermagem para o “padrão respiratório ineficaz”
em idosos. A segunda no mapeamento cruzado entre as atividades citadas e as intervenções e
atividades prioritárias da NIC preconizadas para o “padrão respiratório ineficaz”. A terceira consistiu
em uma nova coleta de dados para análise das atividades prioritárias da NIC preconizadas para o
“padrão respiratório ineficaz” em idosos. Foi adotada a estatística descritiva com distribuição de
freqüência simples das atividades. Fizeram parte do estudo, 43 trabalhadores de enfermagem que
atenderam os critérios de inclusão e exclusão. Dos participantes, 83,7% eram do sexo feminino e
16,3% masculino; 25,8% tinham entre 36 a 40 anos; 46,6% referiam ter o segundo grau completo,
11,6% tinham concluído e 18,6% estavam em processo de conclusão do terceiro grau; 18,6% eram
pós-graduados e 2,3% mestres; 60,5% tinham de 1 a 5 anos de instituição e 74,4%, de 1 a 5 anos de
atuação no setor. Das 62 atividades referidas pelos profissionais, foram mapeadas as intervenções e
atividades da NIC. Apresentaram freqüência maior que 50%: “Posicionamento” (99,9%),
“Oxigenoterapia” (99,8%) e “Administração de medicamentos” (65,8%). As intervenções e atividades
com freqüência menor que 50% foram: “Controle de Vias Aéreas” (45,0%), “Redução da Ansiedade”
(42,9%), “Assistência Ventilatória” (40,8%), “Monitoração Respiratória” (36,8%), “Monitoração de
Sinais Vitais” (36,2%), “Controle de Energia” (31,6%), “Suporte Emocional” (27,2%), “Controle da Dor”
(24,9%) e “Supervisão” (20,4%). Inferior a 20%: “Fisioterapia Respiratória” (13,6%), “Monitoração
Neurológica” (9,09%), “Terapia Endovenosa” (6,8%), “Aspiração de Vias Aéreas” (6,8%), “Punção
venosa” (4,5%), “Assistência para parar de fumar” (2,2%), “Controle de Medicamentos” (2,2%),
“Controle Hídrico” (2,2%), “Cuidados de Emergência” (2,2%), “Precauções contra Aspiração” (2,2%) e
“Ventilação mecânica” (2,2%). A atividade de administração de medicamentos apresentou
concordância entre os profissionais quanto à necessidade da prescrição médica; não foi evidenciada
concordância entre as atividades exclusivas do enfermeiro. As de posicionamento, de administração
de medicamentos, de administração de oxigênio, de administração de aerossóis e de monitoração de
sinais clínicos foram referidas por serem freqüentemente realizadas. As atividades de monitoração de
valores de função pulmonar, de realização de fisioterapia e aquelas que exigiam a propedêutica do
exame físico foram referidas como não realizadas, cujo motivo principal foi “ser realizada por outro
profissional”. O estudo possibilitou identificar: a necessidade de considerar a interdisciplinaridade nas
intervenções, as lacunas na assistência prestada pela equipe de enfermagem, as habilidades e
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competências requeridas pelo enfermeiro para atendimento da clientela idosa que apresenta “padrão
respiratório ineficaz” com foco na prevenção de agravos e na integralidade da assistência.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1983

Nº de Classificação: 6404
LIMA, Luciano Ramos de. Dor no pós-operatório de cirurgia cardíaca por esternotomia. Goiânia.
Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2009. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEREIRA, Lílian Varanda
RESUMO: A dor pós-operatória caracteriza-se como dor aguda, prevalente no âmbito hospitalar,
comumente associada a um dano tecidual. Este estudo teve como objetivo geral avaliar a dor pósoperatória, em clientes submetidos a cirurgias cardíacas, por esternotomia, segundo a ocorrência,
intensidade (mensurada ao repouso e à inspiração profunda), localização e qualidade, no POI, 1, 2 e
3 PO. Trata-se de uma coorte, prospectiva, desenvolvida em um hospital geral do interior do Estado
de Goiás, no período de janeiro a agosto 2008. A intensidade da dor foi medida por meio da Escala
Numérica (0-10) verbal; a qualidade pelo Questionário de Dor de McGill (MPQ-SF); a localização por
meio de diagramas corporais; e a ansiedade pré-operatória por meio do IDATE-estado. As variáveis
numéricas foram exploradas pelas medidas descritivas de centralidade (média e mediana) e de
dispersão (mínimo, máximo, desvio padrão) e as variáveis categóricas por freqüências simples
absolutas e porcentuais. As associações entre as variáveis foram exploradas por meio de testes não
paramétricos de associações como o quiquadrado, coeficiente de Spearman, Kruskal-Wallis e MannWhitney, com ?=5%. Participaram 62 pacientes, 56,5% do sexo masculino, 67,7% brancos, 42% da
classe socioeconômica C e 72,6% casados. A média de idade foi de 54,8 anos; d.p.=12,1 anos, e a
faixa etária predominante (29,0%) de 51 a 60 anos. A cirurgia prevalente foi a valvar (46,8%) seguida
pela revascularização do miocárdio (40,3%). O nível de ansiedade pré-operatória foi médio para
92,0% dos clientes. A intensidade de dor ao repouso e à inspiração profunda declinou com o passar
dos dias (p<0,05), sendo classificada como leve-moderada (MD=0,0-3,0; Q1=0,0-1,0; Q3=2,0-6,0;
MAX=8,0-10,0; MIN=0,0-0,0) ao repouso e moderada-intensa, (MD=2,0- 5,0; Q1=0,75-2,75; Q3=3,07,25; MAX=9,0-10,0; MIN=0,0-0,0) à inspiração profunda. Os locais de maior ocorrência de dor, nos 4
dias PO, foi a região peitoral (40,3% a 53,2%). As palavras escolhidas com maior freqüência para
descrever a dor pós-operatória foram cansativa/exaustiva (83,9% a 95,2%), doída (88,7% a 91,9%),
enjoada (85,5% a 87,1%) e rachando (72,6% a 82,3%) sendo que rachando, do agrupamento
sensitivo-discriminativo foi a que recebeu maior atribuição (escore 3), em escala numérica (0-3), tanto
no POI como no 1 e 2 PO. O cálculo do PRI (Pain Rating Index), do MPQ-SF, para o agrupamento
sensitivo (PRI-S), afetivo (PRI-A) e total (PRI-T) mostrou redução dos escores ao longo dos 4 dias PO
(p<0,001). A correlação entre os escores de intensidade de dor e do PRI, nos 4 dias PO, foi positiva e
significativa tanto para o PRI-S (0,52-0,34; p<0,001), PRI-A (0,52-0,30; p<0,001) como para o PRI-T
(0,56-0,36; p<0,001). A dor pós-operatória ao repouso teve intensidade compatível com aquela
observada em outros estudos, porém, à inspiração profunda ainda é intensa, podendo gerar maiores
prejuízos na pronta recuperação dos clientes. Embora não associada significativamente à intensidade
de dor, ressalta-se que todos os clientes apresentaram algum grau de ansiedade, estímulo natural
que pode influenciar o sistema endógeno de modulação da dor, podendo exacerbar a dor.
Qualitativamente a dor foi descrita por palavras do agrupamento sensitivo e afetivo do MPQ,
apontando a multidimensionalidade da experiência dolorosa. Ressalta-se a importância da
avaliação/mensuração e registro sistemático da dor pós-operatória, como quesitos fundamentais para
a identificação precisa de complicações e a avaliação de intervenções para seu alívio.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1816

Nº de Classificação: 6405
LÔBO, Sara Fleury. Uso da episiotomia e sua associação com as alterações maternas e
neonatos (O). Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2010. 88 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SALGE, Ana Karina Marques
GUIMARÃES, Janaína Valadares
RESUMO: A episiotomia é uma incisão cirúrgica realizada na região da vulva, no momento da
expulsão do concepto. É um dos procedimentos mais comuns em obstetrícia, sendo superado
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apenas pelo corte e pinçamento do cordão umbilical. O objetivo deste estudo foi avaliar o uso da
episiotomia e sua associação com as alterações maternas e neonatais em duas maternidades
públicas na cidade de Goiânia, Goiás. A população constituiu-se de parturientes submetidas ao parto
normal, no período de junho de 2007 a maio de 2008, mediante revisão dos prontuários. Foram
analisados 1.129 prontuários. A episiotomia foi utilizada em 57,55% (n=636) de todos os partos
normais e em 83,7% (n=325) dos partos de primíparas, observa-se uma freqüência do uso da
episiotomia acima da media recomendada pela Organização Mundial de Saúde, de 30%. A
associação entre o uso da episiotomia e a primiparidade é estatisticamente significante (p<0,001).
Não houve associação entre as alterações maternas (p<0,19) e/ou neonatais (p<0,622) com o uso da
episiotomia. Também não houve associação entre a técnica utilizada (mediana ou mediolateral) e o
risco de laceração (p=0,663), embora os dados sugiram a associação da episiotomia e aumento do
risco de lacerações graves (p<0,001). O emprego da episiotomia mostrou-se semelhante nas duas
maternidades. Os resultados deste estudo ratificam o uso indiscriminado da episiotomia, e apontam
para a necessidade de propor estratégias para reduzir o emprego desta técnica.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1805

Nº de Classificação: 6406
SILVA, Gelda Alves da. Atuação dos profissionais nos serviços em saúde mental de GoiâniaGO. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2010. 183 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ESPERIDIÃO, Elizabeth
RESUMO: Investigação baseada em uma das recomendações da OPAS e OMS em avaliar a
assistência em saúde mental nas Américas. Integra um projeto de pesquisa multicêntrico coordenado
pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo em parceria com a
Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, visando realizar estudos diagnósticos
sobre assistência em saúde mental no Brasil. Trata-se de uma pesquisa descritivo-exploratória de
abordagem quali-quantitativa, desenvolvida na Rede Especializada em Saúde Mental da Secretaria
Municipal de Saúde de Goiânia (RESM/SMS/GO), a saber: 01 Unidade de Geração de Renda, 07
CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), 01 Ambulatório Municipal de Psiquiatria e 01 Unidade de
Urgência e Emergência Psiquiátrica. Teve como objetivos apresentar o perfil sócio-econômico e de
formação dos profissionais de nível superior; identificar as ações desenvolvidas pelas diferentes
categorias profissionais e relacionar as ações desenvolvidas pelos enfermeiros. Os dados, obtidos
por meio de um questionário auto-aplicável direcionado a todos os profissionais e um outro específico
aos enfermeiros, foram submetidos à analise análise temática de conteúdo (BARDIN, 1977) e aos
testes estatísticos Qui-Quadrado e Exato de Fisher. A coleta de dados ocorreu entre os meses de
abril a junho de 2009, obedecendo aos procedimentos éticos na pesquisa com seres humanos.
Fizeram parte da pesquisa 124 profissionais de nível superior, o que corresponde a 52% do quadro
funcional, sendo nos CAPS a maior porcentagem de participação. Integraram o estudo 64% dos
enfermeiros atuantes nos serviços da RESM/SMS/GO. Os resultados são descritos por meio de
gráficos e tabelas, trazendo inicialmente a caracterização dos participantes, conforme as categorias
profissionais e seus respectivos serviços de lotação. Na seqüência, são apresentadas as ações
desenvolvidas pelos profissionais, além daquelas realizadas pelos enfermeiros. Dentre os
atendimentos mais citados entre os participantes estão aqueles voltados às famílias e atendimentos
grupais. As ações dos enfermeiros foram categorizadas em assistenciais, educativas e gerenciais,
quer sejam desenvolvidas individualmente ou em parceria com outros profissionais. De modo geral,
os resultados deixam claro que as ações profissionais ainda são incipientes em relação ao
recomendado pela Política Nacional de Saúde Mental, embora os dados sinalizam alguns avanços
em disponibilizar estratégias e formas de atender os usuários que buscam atendimento em Saúde
Mental, os quais são resultantes das possibilidades e limitações de cada serviço. Ao concluir esta
investigação, recomenda-se que seus resultados sejam refletidos pelas instituições formadoras, além
dos gestores e profissionais envolvidos na assistência de forma a suscitar possíveis inovações no
atendimento em Saúde Mental no País.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1664

Nº de Classificação: 6407
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OLIVEIRA, Wágna Maria de Araújo. Avaliação da melhoria da qualidade na Estratégia Saúde da
Família: visão do enfermeiro da Administração Regional de Saúde Oeste II - Goiás. Goiânia.
Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2010. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BEZERRA, Ana Lúcia Queiroz
RESUMO: A Estratégia Saúde da Família (ESF) é apontada como uma política institucional de
reorientação dos serviços de saúde e modelo assistencial, centrada na família. Este estudo tem como
objetivo geral analisar o contexto da Estratégia Saúde da Família nos municípios que compõem a
Administração Regional de Saúde Oeste II do Estado de Goiás (ARS Oeste II), com base em
aspectos das Recomendações Técnicas do Projeto para Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde
da Família (AMQ) do Ministério da Saúde. Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória de
natureza quantitativa, realizada com todos os enfermeiros atuantes na equipe de Saúde da Família
dos 13 municípios que compõem a ARS Oeste II de Goiás. A coleta de dados foi realizada no período
de maio a junho de 2009, auxiliada por meio de um questionário auto-aplicável com afirmativas em
forma de escala tipo Likert. Os dados foram codificados, inseridos no banco de dados produzido no
Software Epi Info (CDC) Atlanta, versão 3.5.1, realizada análise descritiva simples e os resultados
apresentados em forma de tabelas. Participaram da pesquisa 32 enfermeiros que representam 100 %
dos profissionais que atuam na ESF, a maioria mulheres jovens, com menos de cinco anos de
formadas e de atuação na equipe. Pelos resultados ficou demonstrado que o contexto das unidades
de saúde da família apresenta dificuldades relacionadas à estrutura física que não favorece o
trabalho em equipe, no entanto, a sua organização estimula a participação de todos os profissionais,
especialmente nas atividades de educação em saúde, embora haja necessidade de investimento na
qualificação dos mesmos para ampliar a atuação junto à clientela. Foi evidenciado que a implantação
da ESF nos municípios pesquisados aumentou o acesso dos usuários aos serviços de saúde e
proporcionou melhorias na qualidade de vida e na saúde da população. O AMQ foi considerado um
importante instrumento de auto-avaliação que mostra os indicadores de qualidade de serviço na ESF,
e deve ser adotado pelos gestores de todos os municípios com equipes de SF por permitir uma visão
sistêmica da realidade nas Unidades de Saúde da Família (USF). Esses resultados poderão subsidiar
os docentes e profissionais que atuam na área de saúde pública quanto à inserção da avaliação em
serviços na ESF. Pretendemos também, a partir dessa experiência, consolidar proposta para
integração ensino e serviço com o intuito de incentivar a cultura avaliativa nesse contexto com a
finalidade de planejamento de estratégias que possam fortalecer o atendimento à saúde da
população.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1642

Nº de Classificação: 6408
CRISPIM, Zeile da Mota. Atividades grupais na atenção à saúde da mulher: revisão integrativa de
1980 a 2009. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2010. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MUNARI, Denize Bouttelet
RESUMO: A tecnologia de grupo constitui-se em instrumento de assistência à saúde por oportunizar
o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos e valorizar as relações humanas. Considerando sua
ampla utilização no contexto da atenção a saúde da mulher, o presente estudo teve como objetivo
sintetizar a produção científica dos periódicos nacionais de enfermagem sobre a utilização de
atividades grupais na atenção à saúde da mulher no período de 1980 a 2009. Para tanto, utilizamos
uma revisão integrativa da literatura nacional das publicações em 15 periódicos de enfermagem, com
indexação mínima na LILACS. A coleta de dados foi realizada entre julho de 2008 e janeiro de 2010.
Identificamos 183 artigos que, após serem analisados por meio de um protocolo específico,
permitiram a inclusão de 68 destes na pesquisa. A análise identificou maior publicação dos estudos
na Revista Brasileira de Enfermagem (20.05%) e Texto & Contexto Enfermagem (16,17%). Quanto ao
tipo dos artigos, 61.76% foram pesquisas originais desenvolvidas na assistência às mulheres,
evidenciando a promoção da saúde. As procedências regionais dos autores são 45.59% da Região
Sudeste, 23.53% do Nordeste e Sul, 4.41% do Centro-Oeste e 2.94% do Norte. Os autores da
enfermagem com significativo número de publicações possuíam titulação de doutores (36.32%),
mestres (8.42%), mestrandos e doutorandos (15.79%) e graduandos em enfermagem (14.21%).
Chama atenção o volume de contribuições de publicações provenientes da Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto/USP (20.59%) e da Universidade Federal do Ceará (22,94%), embora tenham sido
identificados estudos de 28 universidades do país. A maioria dos estudos tinha como autores
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profissionais da enfermagem (92.68%) e 7.32% tiveram parceria com profissionais de outras
categorias, com destaque para médicos e psicólogos. Os descritores relacionados mais utilizados nos
resumos foram educação em saúde e promoção da saúde. O referencial bibliográfico específico de
grupo foi citado em 70.58% dos artigos e o enfoque das técnicas grupais revelou maior aplicabilidade
das atividades grupais educativas e grupos de apoio. A análise descritiva dos estudos, conduziu ao
agrupamento das intervenções grupais, dando visibilidade para compreendermos o uso da tecnologia
grupal como ferramenta de intervenção na saúde da mulher, resultando em três categorias:
Atividades grupais para a promoção da saúde; Atividades grupais na atenção à saúde da mulher no
ciclo gravídico-puerperal e Atividades grupais no apoio a mulher com doenças crônicas. O estudo
identificou lacunas em áreas de prioridade na assistência à saúde feminina, entre elas à mulher
negra, indígena, da zona rural, em situação de cárcere, às usuárias de drogas, em situação de
violência doméstica e sexual, de gênero, entre outras. Concluímos que houve expansão da estratégia
grupal, as pesquisas contribuíram para a construção do conhecimento, influenciam positivamente o
enfermeiro para boa assistência à mulher, pela habilidade na utilização da tecnologia, as ações
desenvolvidas foram pertinentes ao programa nacional que orienta a assistência feminina. Sugerimos
a aplicação dessa tecnologia em benefício da população assistida e da categoria profissional.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1663

Nº de Classificação: 6409
MELO, Márcia Borges de. Satisfação no trabalho da equipe de enfermagem no Brasil: revisão
integrativa. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2010. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARBOSA, Maria Alves
RESUMO: A satisfação no trabalho consiste em um sentimento de bem-estar resultante da interação
de vários aspectos ocupacionais com as condições gerais de vida. Trata-se de um processo
complexo e dinâmico cada vez mais valorizado pelos estudiosos do comportamento organizacional,
em função de sua possível influência na saúde do trabalhador e, conseqüentemente, nos resultados
dos serviços prestados. Nesse contexto, a enfermagem surge como uma profissão que lida com uma
pluralidade de eventos que vão além do processo saúde-doença, tornando-se importante para a
qualidade da assistência uma reflexão sobre os principais fatores de satisfação e insatisfação no
trabalho desta equipe. D ante disso, objetivou-se analisar as publicações científicas referentes à
satisfação no trabalho da enfermagem brasileira entre os anos de 2000 e 2009. A Prática Baseada
em Evidências representou o referencial teórico-metodológico adotado. Tratou-se de uma revisão
integrativa da literatura nas bases de dados LILACS, MEDLINE e BDENF, totalizando 17 publicações
nos últimos dez anos. Os resultados revelaram 01 revisão de literatura, 01 artigo de nível de
evidência III, 13 de nível IV, 02 de nível VI, os quais foram categorizados nas seguintes temáticas:
Satisfação no Trabalho, Insatisfação no Trabalho e Fatores Correlacionais. Como fatores de
satisfação no trabalho, as pesquisas apontaram: gostar do que faz, inserção em uma proposta
inovadora, reconhecimento pelo trabalho realizado, qualidade dos serviços prestados, apoio espiritual
e relacionamento interpessoal no trabalho. Quanto aos fatores de insatisfação foram citados: falta de
integração entre os membros da equipe, sobrecarga de trabalho, baixos salários, desvalorização
profissional, falta e/ou insuficiência de material e equipamentos, normas e rotinas fora da realidade do
serviço, falta de incentivo, falta de interação com outras unidades, pouco estímulo para o trabalho,
carência de comunicação com a população em relação ao conhecimento e as reais necessidades de
utilização do pronto socorro, falta compromisso profissional dos colegas e desorganização dos
serviços. No que se refere às variáveis que podem exercer efeito sobre a satisfação no trabalho,
foram observadas diferenças quanto ao sexo, estado civil, à escolaridade e ao tempo de serviço.
Assim, concluiu-se que a satisfação no trabalho é determinada por uma rede complexa de fatores,
podendo variar conforme o grupo estudado. Pesquisas adicionais, especialmente com níveis de
evidências III, em diferentes campos de atuação da enfermagem, abrangendo todo o Brasil, são
necessárias para subsidiar a implantação de melhorias ocupacionais.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1632

Nº de Classificação: 6410
FRANCO, Letícia Cunha. Avaliação da aceitabilidade da terapia larval no tratamento de feridas.
Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Enfermagem, 2010. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): PEREIRA, Lílian Varanda
RESUMO: A terapia larval (TL) é uma bioterapia aplicada há centenas de anos e compreende na
utilização de larvas vivas de moscas no tratamento de feridas de variadas etiologias. Os objetivos
gerais deste estudo foram: avaliar a aceitação ou recusa da terapia larval na cicatrização de feridas
entre médicos e enfermeiros dos CAIS (Centro de Atendimento Integral à Saúde) de Goiânia, GO e
avaliar os fatores que interferiram na aceitação ou recusa da TL na cicatrização de feridas, no próprio
corpo e no corpo de outras pessoas. Trata-se de estudo de natureza quantitativa, descritivo e
analítico, realizado no período compreendido entre junho e dezembro de 2009, nos 14 CAIS de
Goiânia, GO. A população foi constituída por 209 profissionais e destes, 92 enfermeiros e 41 médicos
preencheram o instrumento de coleta de dados. O questionário encampou dados de identificação,
socioeconômicos, demográficos, de religiosidade, formação e qualificação profissional, aceitação e
recusa da TL e avaliação dos fatores que poderiam influenciar nas respostas aceitação e recusa da
bioterapia. Todas as análises foram realizadas utilizando o software Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS). Os dados foram explorados pela freqüência, média, desvio padrão, mediana e
intervalo interquartil. O teste de Wilcoxon foi utilizado para comparação das características das
variáveis em duas situações distintas, no próprio corpo e no corpo de outra pessoa (aceitação ou
recusa dos profissionais de saúde). Valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente
significativos. Entre os 133 profissionais, 76,7% eram do sexo feminino; 58,6% tinham idade entre 23
e 32 anos; 63,2% eram católicos e 76,0% procedentes do Estado de Goiás. Entre os profissionais,
48,1% (n=64) disseram que aceitariam utilizar as larvas para tratamento de feridas em seu próprio
corpo e 51,8% (n=69) a utilizariam nas feridas de outras pessoas. Os fatores que mais interferiram na
resposta aceitação entre os profissionais, tanto para utilização no próprio corpo como no corpo de
outras pessoas foram: ferida que não responde a outros tratamentos, redução no tempo de
cicatrização, desbridamento rápido e seletivo e eficácia contra microrganismos (Md=8 a 9;Q1=7 a
8;Q3=10;MIN=0 a 2;MAX=10). Quanto à resposta recusa, os fatores que mais interferiram nesta
escolha, nas duas situações foram: conhecimento insuficiente e asco à manipulação (Md=9;Q1=3 a
6;Q3=10;MIN=0;MAX=10). Apesar da terapia com larvas de moscas ainda ser pouco conhecida por
médicos e enfermeiros dos CAIS de Goiânia, GO, quase metade desses profissionais aceitaria utilizar
esta terapêutica, fator que aponta a necessidade de aproximação das pesquisas científicas à
realidade prática.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.ufg.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1824

Nº de Classificação: 6411
BORBA, Letícia de Oliveira. Vivência familiar de tratamento da pessoa com transtorno mental
em face da reforma psiquiátrica. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da
Saúde, 2010. 182 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MAFTUM, Mariluci Alves
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa com o método da história oral temática, desenvolvida
no período de 2008 a 2009, com famílias que tinham um integrante com transtorno mental que
residem na cidade de Curitiba e região metropolitana. Teve como questão norteadora: como a família
vivencia o tratamento da pessoa com transtorno mental em face da reforma psiquiátrica? Para
responder a essa indagação foi elaborado o objetivo: conhecer como a família vivencia o tratamento
da pessoa com transtorno mental em face da reforma psiquiátrica. Participaram desta pesquisa três
famílias, no total de oito colaborares. Os dados foram obtidos por meio de entrevista semiestruturada,
analisados de acordo com a proposta de Interpretação Qualitativa de Dados de Minayo, organizados
nas categorias temáticas: 1. Atitudes e sentimentos da família em face do adoecimento do seu
integrante, 2. Assistência em saúde mental: do modelo hospitalocêntrico ao psicossocial, formada por
três sub-categorias: 2.1 O (des)cuidado à pessoa internada em hospital psiquiátrico, 2.2 As
sucessivas internações em hospitais psiquiátricos, e, 2.3 Assistência na área da saúde mental
sustentada no modelo psicossocial: avanços, fragilidades e desafios. 3. A convivência familiar em
face do transtorno mental. Os colaboradores referiram que em um primeiro momento tentam tratar do
familiar com transtorno mental em seu domicílio, entretanto, frente a agudização dos sintomas, é
preciso recorrer ao internamento em instituição psiquiátrica, situação por eles vivenciada com intensa
angústia e sofrimento. Relataram as terapêuticas utilizadas pela instituição manicomial como: camisa
de força, eletroconvulsoterapia, contenção física no leito, enfaixamento, e que os objetivos desse
aparato institucional era segregar e modelar comportamentos. Em relação às mudanças na
assistência consideram os serviços extra-hospitalares como o CAPS/NAPS e ambulatório de saúde
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mental como estratégias inovadoras e possíveis. Atribuíram a estes dispositivos a melhora na relação
familiar, a aceitação da doença e o entendimento de como lidar com as situações conflitantes que a
convivência com essa realidade suscita. A convivência familiar é permeada por tensões e conflitos,
motivadas pelo não entendimento da doença, e pela estigmatização que o portador de transtorno
mental sofre no próprio núcleo familiar. Mencionaram que existe sobrecarga emocional e financeira
dos cuidadores e discorreram sobre as estratégias encontradas para buscar uma melhor convivência.
Os resultados demonstram que está em curso no país uma mudança de paradigma na forma de
assistir a pessoa com transtorno mental, que vai do modelo hospitalocêntrico centrado na exclusão
social e no poder médico, ao modelo psicossocial, que objetiva o tratamento em serviços extrahospitalares, a reinserção social e o repensar do modo de fazer nessa área do conhecimento.
Apesar dos avanços, ainda são muitos os desafios postos para a consolidação do modelo
psicossocial como a articulação entre atenção básica e saúde mental, a capacitação dos profissionais
da área da saúde para acolher e atender as demandas de cuidados dessa clientela e o aumento da
amplitude do atendimento nos serviços de base comunitária.
Acesso remoto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/bitstream/1884/24485/1/LETICIA.pdf

Nº de Classificação: 6412
FERRAZ, Maria Isabel Raimondo. Perfil da violência contra a mulher em Guarapuava-PR.
Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2008. 85 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LAMBRONCI, Liliana Maria
RESUMO: Trata-se de pesquisa retrospectiva, exploratória realizada na Delegacia da Mulher (DM)
em Guarapuava no Paraná em 2008, com o objetivo de comparar o perfil da violência contra a
mulher, um ano antes e durante o primeiro ano após a promulgação da Lei nº 11.340. Os dados
foram coletados através de um instrumento elaborado, com base nas informações contidas nos
boletins de Ocorrência e Inquéritos Policiais preenchidos no período de 22 de setembro de 2005 a 22
de setembro de 2007. Os resultados mostraram que tanto antes, como após a promulgação da Lei
11.340, a maioria das agressões foram praticadas nas residências das vítimas. Um total de 70,24%
mulheres vítimas tinham idades entre 20 e 40 anos; 53,63% ensino fundamental incompleto; 36,5%
eram do lar e 31,8% em pregadas domésticas; 34,1% amasiadas e 27,04% casadas; 84,69% da raça
branca. Predominou a prática da violência psicológica (48,52%), seguida da física (33,81%). Os
agressores eram companheiros ou ex-companheiros em 53,8% dos casos. Um total de 2,95% das
vítimas registrou a ocorrência na Delegacia da Mulher (DM). Também em ambos os períodos
estudados, um total de 79,29% procurou diretamente a DM; 19,87% foram encaminhadas à DM pela
Polícia Militar e apenas 0,85% pelos serviços de saúde. Dos agressores, 86,4% estavam ausentes na
DM após a violência. Um total de 13,1% dos agressores se encontravam embriagados durante a
agressão; 0,34% sob efeito de drogas ilícitas. Das vítimas 0,17% estavam alcoolizadas; nenhuma sob
efeitos de outras drogas. Em todo o período estudado a violência foi desencadeada principalmente
por discussões entre vítimas e agressores (39,22%). A maioria (85,1%) não foi encaminhada pela
equipe de Policiais da Delegacia da Mulher a outros serviços de apoio devido sua inexistência na
região. Concluiu-se que a violência é um problema que afeta mulheres de diferentes idades, faixas
etárias, estados civis, níveis de escolaridade e de profissões/ocupações diversas. É praticada
principalmente por pessoas que convivem com as vítimas dentro de seus lares. Houve um aumento
significativo no número de ocorrências registradas após a promulgação da Lei Maria da Penha. No
período estudado, a maioria das mulheres vítimas tinha idade entre 20 e 40 anos, baixo nível de
escolaridade, eram amasiadas, solteiras e casadas. As empregadas domésticas e as mulheres que
se ocupam do lar, sofreram mais violência psicológica, seguida da física, perpetrada por
companheiros e ex-companheiros, no interior de seus lares. Elas procuraram principalmente a
Delegacia da Mulher, a Polícia Militar e uma minoria os serviços de saúde. Houve um aumento no
número de arquivamentos e elaboração de Inquéritos Policiais, e, uma redução nos Termos
Circunstanciados. Poucas foram encaminhadas ao IML ou serviços de saúde por não existir redes de
apoio estruturadas na região para atendê-las. Necessário se faz capacitar os profissionais de saúde,
e inserir o tema nas grades curriculares dos cursos de graduação e pós-graduação, a fim de preparálos para perceber, notificar e prevenir a violência
Acesso remoto ao texto integral: http://www.ppgenf.ufpr.br/Disserta%C3%A7%C3%A3oMariaIsabelFerraz.pdf

Nº de Classificação: 6413
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BARBOSA, Rute. Violência psicológica na prática profissional da enfermeira. Curitiba.
Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2008. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LABRONICI, Liliana Maria
SARQUIS, Leila Maria Mansano
RESUMO: A violência psicológica pode ser considerada invisível, uma vez que não deixa marcas na
superficialidade do corpo, e pode acontecer tanto no domicílio como no ambiente de trabalho. Nesse
sentido, os objetivos desta pesquisa descritiva foram: identificar a presença da violência psicológica
na prática profissional da enfermeira; caracterizar a agressão; caracterizar o agressor e identificar as
principais reações da vítima após ser agredida. Foi realizada no período de abril a setembro de 2008
na Universidade Federal do Paraná - UFPR, em 5 instituições que possuem vínculo com a mesma:
um Hospital Universitário de grande porte, um de médio porte, uma maternidade de pequeno porte,
uma unidade de ensino de nível superior e outra de nível médio. Foram entrevistadas 161
enfermeiras por meio de um instrumento estruturado. Constatou-se que a violência psicológica é uma
realidade na prática profissional das enfermeiras que trabalham tanto no ambiente hospitalar como no
acadêmico, e a maioria expressa já ter sofrido violência psicológica "mais de uma vez" (n=70); os
agressores em sua maioria são mulheres, com destaque para as colegas de trabalho, seguidas de
outros profissionais da equipe; quanto menor o salário, e menor o tempo de graduação, maior é o
grau de agressão sofrida; entre os fatores resultantes está a diminuição da auto-estima. Dar
visibilidade à violência psicológica no ambiente laboral depende da participação coletiva das
enfermeiras, no sentido de denunciar abusos de poder, discriminação e evitar a banalização da
injustiça.
Acesso remoto ao texto integral:

http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/bitstream/handle/1884/18248/Barbosa,R%20Violencia%20psicologica%20
na%20pratica%20profissional%20das%20.pdf?sequence=1
Nº de Classificação: 6414
SHIMBO, Adriano Yoshio. Reconhecimento pela equipe da estratégia saúde da família da
violência intrafamiliar contra idosos (O). Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de
Ciências da Saúde, 2008. 80 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LABRONICI, Liliana Maria
MANTOVANI, Maria de Fátima
RESUMO: A violência intrafamiliar é umas das situações a que os idosos estão expostos com o
avançar da idade. Conhecer este fenômeno, suas causas, seus fatores de riscos, as formas de
rastreamento e os tipos de violência tornam-se um desafio para os profissionais da Atenção Básica
de Saúde. Esta dissertação é uma pesquisa exploratória, que teve como objetivo identificar as formas
de reconhecimentos da violência intrafamiliar contra idosos, referidos pelos integrantes da equipe de
Estratégia Saúde da Família (ESF) da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba/PR. A pesquisa foi
realizada de abril a junho de 2008 por meio da amostragem por etapa ou estágio duplo. Os dados
foram coletados mediante entrevista com um roteiro estruturado com 96 sujeitos, sendo: 9
enfermeiros, 9 odontólogos, 9 técnicos em higiene dental, 27 auxiliares e 33 agentes comunitários de
saúde. Constatou-se nesta pesquisa que 91% (87) dos integrantes da ESF percebem a violência
intrafamiliar contra os idosos na cidade de Curitiba, principalmente casos de abandono/negligência,
de acordo com 25% (75) das respostas dos entrevistados. Apesar de identificarem esses tipos de
maus tratos causados pela família, 74% (71) deles não referem utilizar instrumento de identificação
de violência específico para esta faixa etária, sendo a visita domiciliar o meio mais comum para tal
reconhecimento em 52% (83). Os fatores de risco mais comuns relacionados aos maus-tratos
referem-se à família totalizando 33% (229) das respostas. Entre as principais dificuldades de
identificação deste fenômeno destaca-se o fato de que o idoso não fala a respeito da violência 16%
(81), em segundo lugar a doença mental 15% (79), e em terceiro a dificuldade de comunicação 14%
(75). Outra questão importante constada é o uso de apenas uma rede social de apoio para resolver o
problema da violência, e a Fundação de Ação Social foi a mais citada pelos participantes com 62%
(88). Portanto, os dados encontrados nesta pesquisa, nos levam a uma reflexão, que nos faz
repensar no atendimento oferecido à população idosa, na capacitação dos profissionais, e em um
mecanismo de rastreamento que permita prevenir esse fenômeno na sociedade.
Acesso remoto ao texto integral:

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/18182/1/DISSERTACAO%202008.pdf
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Nº de Classificação: 6415
GIACOMOZZI, Letícia Morgana. Escala de acolhimento de enfermagem para o trauma. Curitiba.
Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2008. 89 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MANTOVANI, Maria de Fátima
RESUMO: O impacto trazido pelo trauma é amplamente discutido no meio profissional da saúde, no
Brasil. Seja pela repercussão econômica e social demandada, como pelas alterações no âmbito
emocional, familiar e de trabalho da vítima de trauma. Os altos índices de morbi-mortalidade e o perfil
de acometimento, o tornam um problema de cunho político e social. Entretanto, as propostas de
trabalho no tema não integram o atendimento hospitalar de trauma as necessidades
psicosocioemocionais da vítima. Diante disso e baseado no conceito de acolhimento, entendido como
o ato de receber e escutar, o presente estudo tem por objetivo: criar um instrumento de acolhimento
de enfermagem para auxiliar no atendimento à vítima de trauma, no ambiente hospitalar. Trata-se de
uma pesquisa metodológica, desenvolvida, de junho de 2007 a agosto de 2008, em três hospitais de
referência para trauma, em Curitiba; dividida em duas etapas: a avaliação e validação do instrumento
e a coleta, análise e avaliação dos dados. A primeira, realizada com 7 profissionais da área, através
de um roteiro estruturado, contendo os itens a serem avaliados no instrumento; a segunda com 344
vítimas de trauma, entre 18 e 65 anos, conduzidas pelo SIATE à um dos três hospitais, por meio da
aplicação do questionário validado, composto por três segmentos: as características biossociais, do
acidente e dos sentimentos da vítima de trauma. A análise da avaliação e validação do instrumento
foi realizada a partir da leitura da opinião dos profissionais e as adaptações sugeridas ocorreram nas
questões em que 25% deles propôs alteração. Enquanto, na avaliação dos dados, utilizou-se uma
análise descritiva os dois primeiros segmentos do instrumento e um método estatístico denominado
análise fatorial, para o terceiro. Observou-se na amostra do estudo uma prevalência de indivíduos do
sexo masculino (76,7%), com idade entre 21 e 30 anos (35,5%), com renda familiar inferior a 4
salários (70,6%). A análise fatorial revelou cinco fatores de relevância para o trauma, cada qual com
um percentual de representatividade: as conseqüências do trauma (31,35%), o mito e a morte no
serviço de emergência (21,38%), expectativa das alterações trazidas pelo trauma (17,75%),
determinação do período de sofrimento (14,85%) e o incômodo físico e psicológico do trauma
(14,67%). Esses fatores foram descritos e subsidiaram a criação de uma escala de acolhimento de
enfermagem para trauma, a qual engloba os aspectos psicosocioemociais da vítima no período
hospitalar. Sugere-se que o instrumento de acolhimento de enfermagem seja validado e implantado
concomitante à um treinamento da equipe de enfermagem, tendo em vista que o acolhimento está na
postura profissional de quem o executa.
Acesso remoto ao texto integral:

http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/bitstream/1884/24269/1/dissertacao%20ultima%20marco.pdf
Nº de Classificação: 6416
WATZKO, Janine Ribeiro Isphair. Representações sociais da agressão física: subsídios para o
cuidado de enfermagem. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde,
2008. 93 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MANTOVANI, Maria de Fátima
RESUMO: Trata-se de pesquisa descritiva que teve como objetivos identificar o perfil das vítimas de
agressão física decorrentes de causas externas atendidas no Pronto Atendimento (PA) do município
de Canoinhas-SC e apreender as representações sociais sobre os motivos para a ocorrência deste
agravo. Foi realizada no Pronto Atendimento em 2 etapas: uma quantitativa e outra qualitativa. A
quantitativa ocorreu por meio do levantamento de 113 fichas de registro de atendimentos de agressão
física referentes ao período de janeiro de 2005 a dezembro de 2007. Foi possível, a partir da análise
dos dados, reconhecer a ocorrência de agressão física no município e identificar o perfil das vítimas
que segue a tendência apontada na literatura, com predominância do sexo masculino - 81 (72%),
entre adultos jovens - 42 (37,17%) têm de 20 a 29 anos, seguida da faixa etária de 30 a 39 anos,
com 27 (23,90%), provenientes da área urbana - 89 (79%), vitimados com a utilização de força física 70 (62%), seguido de ferimentos por arma de fogo e arma branca. A etapa qualitativa se deu por meio
de entrevista semi-estruturada com 16 vítimas de agressão física, no período de abril a julho de 2008

96
e que após analisadas de acordo com análise de conteúdo, possibilitaram emergir 3 temas: descrição
da agressão física, motivos para sua ocorrência e suas implicações. Os sujeitos descreveram a
agressão física como o resultado da falta de diálogo e de entendimento, como a facilidade para a
solução de conflitos e como reflexo da formação. Quanto às motivações para a sua ocorrência foi
apreendido dos discursos a sua utilização como um instrumento de poder, com implicações para as
vítimas representadas como a consciência da vulnerabilidade, a ebulição de sentimentos e a
experiência da agressão. Quanto às representações sociais das vítimas de agressão física,
evidenciou-se que as mesmas perpassam por aspectos referentes à descrição do fenômeno, e a
busca de motivações e das implicações de sua ocorrência. Para os sujeitos da pesquisa a agressão
física está presente quando a capacidade de diálogo e de argumentação são vencidas pela utilização
do poder, e este fato reflete a vulnerabilidade dos envolvidos.
Acesso remoto ao texto integral:

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/18474/1/dissertacao%202009.pdf
Nº de Classificação: 6417
CATAFESTA, Fernanda. Desenvolvendo competências para a prática do cuidado domiciliar:
experiência da enfermeira. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde,
2008. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LACERDA, Maria Ribeiro
RESUMO: Esta é uma pesquisa qualitativa que utilizou o referencial metodológico da Grounded
Theory (GT), ou Teoria Fundamentada nos Dados, com o objetivo de identificar como se
desenvolvem as competências da enfermeira para a prática do cuidado domiciliar, e a partir disso,
construir um modelo teórico que explicite essas competências a partir da vivência da enfermeira.
Participaram do estudo, ocorrido entre meses de fevereiro e novembro de 2008, 7 enfermeiras que
realizam cuidados domiciliares em rede pública, privada e também como profissionais autônomas, no
município de Curitiba-PR. Os dados foram coletados através de entrevista semi-estruturada e
analisados de forma simultânea e circular, dando origem às categorias que auxiliaram a explicitação
do fenômeno. O tema central, que caracteriza o conjunto de competências da enfermeira, é composto
pelas categorias: utilizando conhecimentos necessários no cuidado domiciliar, aplicando habilidades
no domicílio e tendo atitudes no domicílio. As demais categorias: habilitando-se para o cuidado
domiciliar, compreendendo o cuidado domiciliar e seus elementos e desenvolvendo consciência de
seus papéis profissionais, explicam como se desenvolvem as competências específicas para a
prática de cuidar no domicílio. Desta forma, com a relação e inter-relação dessas categorias, foi
possível compreender o fenômeno: Desenvolvendo competências para a prática do cuidado
domiciliar: experiência da enfermeira. Este estudo traz contribuições para a prática, pois a enfermeira
tem condições de avaliar a sua atividade profissional e refletir sobre aspectos a serem aperfeiçoados.
Direciona objetivamente o ensino do cuidado domiciliar e identifica, nesta modalidade, pontos que
necessitam de um aprofundamento teórico, colaborando para produção do conhecimento em
enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/23510/1/Fernanda.pdf

Nº de Classificação: 6418
VILLELA, Juliane Cardoso. Ensino de saúde mental na graduação de enfermagem na
perspectiva do estudante (O). Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da
Saúde, 2009. 125 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MAFTUM, Mariluci Alves
RESUMO: A formação de profissionais da saúde deve ocorrer em consonância com as políticas
públicas de saúde e educação do país. Na prática pedagógica condizente com o que ocorre na
atualidade no campo da saúde mental, o professor tem a opção de utilizar diferentes estratégias de
aprendizagem que proporcionem a partir da vivência e das necessidades do estudante a discussão
de problemas da realidade, a reflexão e a transformação no pensar e agir. Nessa perspectiva,
realizou-se essa pesquisa que teve como objetivo: descrever como se desenvolve o ensino de
enfermagem em saúde mental em um curso de graduação, na qual foi utilizado referencial teórico e
conceitual de Luckesi (2007) para abordar as questões educacionais e de prática pedagógica. Trata-
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se de uma pesquisa com abordagem qualitativa e o método adotado foi o estudo de caso do tipo
descritivo e de fundamento lógico representativo segundo Yin (2006), cujo fenômeno é o ensino de
enfermagem em saúde mental, que ocorreu durante os anos de 2007 e 2008, em um Curso de
Graduação em Enfermagem de uma Universidade Pública de Curitiba. Os sujeitos investigados
foram: a professora responsável pelo ensino de saúde mental e os 60 estudantes do 7° período do
curso de Enfermagem. Para a obtenção das evidências, inicialmente foram analisados documentos
como: plano de ensino, ementa e cronograma da disciplina; e posteriormente, procedeu-se a
observação direta e o registro em diário de campo. A estratégia analítica geral escolhida foi
“baseando em proposições teóricas”, e as evidências foram organizadas de acordo com as unidades
de análise: educação, ser humano, professor, estudante, ensino, escola, currículo e avaliação. As
técnicas analíticas adequação ao padrão, construção da explanação, análise de séries temporais e
modelos lógicos foram seguidas para auxiliar na construção da descrição do caso. As evidências
foram organizadas em quatro unidades: Estrutura formal da disciplina, Organização do ensino de
enfermagem em saúde mental, Processo Avaliativo e Fragilidades no processo ensino aprendizagem
em saúde mental. As evidências encontradas nesta pesquisa coadunam com o referencial teórico
utilizado e com a proposta de utilização de metodologias ativas no ensino de saúde mental. Os
estudantes que vivenciaram esse ensino referiram que as estratégias e a metodologia proporcionam
condições de aprendizado a partir da realidade e incentiva a busca de locais externos à universidade
para auxiliar na construção do conhecimento. Ainda, que as atividades desenvolvidas em uma
estratégia agrega conhecimento em relação às outras, demonstrando que uma não se encerra em si
mesma, complementa as demais estratégias e também é complementada com elas. Os espaços
utilizados para o desenvolvimento do ensino caracterizam ambientes de aprendizagem significativa,
visto que é proporcionada aos estudantes a troca de experiências entre eles, com a professora e
também com outros profissionais de saúde, consolidando, portanto, a articulação
ensino/serviço/comunidade como espaço comum de produção do conhecimento, de formação
adequada para as reais necessidades do país e de transformação da realidade.
Acesso remoto ao texto integral:

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/20374/1/O%20ensino%20de%20saude%20mental%20na%20gr
aduacao%20de%20enfermagem%20na%20persp.pdf
Nº de Classificação: 6419
FAVERO, Luciane. Vivência da enfermeira domiciliar no cuidado transpessoal a familiares de
neonato egresso de unidade de terapia intensiva (A). Curitiba. Universidade Federal do Paraná.
Setor de Ciências da Saúde, 2009. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LACERDA, Maria Ribeiro
MAZZA, Verônica de Azevedo
RESUMO: Pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, com objetivo de descrever a vivência da
enfermeira domiciliar em cuidado transpessoal a familiares de neonato egresso de unidade de
terapia intensiva. Realizada no período de 2008 a 2009. Os sujeitos foram sete famílias de
neonato egresso de unidade de terapia intensiva, selecionados durante o período de
hospitalização da criança. A coleta de evidências deu-se por meio de documentos e de registros
em arquivo, os quais foram compostos pelos diários de campo e notas metodológicas
desenvolvidos durante os encontros hospitalares e domiciliares. Utilizou-se para isso o Processo
de Cuidar proposto por Lacerda (1996) nas suas quatro fases: contato inicial, aproximação,
encontro transpessoal e separação, o qual operacionalizou a aplicação da Teoria do Cuidado
Transpessoal de Jean Watson e os elementos do processo clinical caritas. Para a análise das
evidências, selecionou-se como estratégia analítica geral proposições teóricas e como
estratégias analíticas específicas a adequação ao padrão e síntese dos casos cruzados.
Foram realizadas vinte e uma visitas à unidade de terapia intensiva neonatal e trinta e nove
encontros domiciliares, totalizando aproximadamente noventa horas de cuidado. A partir do
processo vivenciado, evidenciaram-se as práticas de cuidados do cuidador familiar e suas
demandas e necessidades de cuidado; a importância da equipe de Enfermagem no processo de
hospitalização, alta e cuidados domiciliares; a relação da equipe de saúde neste contexto;
fragilidades e potencialidades do sistema de saúde. Pode-se constatar também, que a
aproximação com os sujeitos durante o período de hospitalização favoreceu os encontros
domiciliares, além de propiciar aprofundar a relação de cuidar e o alcance do encontro
transpessoal. Dessa forma, o processo vivenciado na aplicação dos elementos do processo clinical
caritas e do processo de cuidar de Lacerda (1996), aponta para a necessidade de envolvimento
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e desejo mútuo entre os seres da relação de cuidar, para que o encontro e o cuidado
transpessoal possam acontecer e a reconstituição seja alcançada; destaca a necessidade de
uma profunda reflexão acerca dos aspectos relacionados à formação e a prática da Enfermagem,
capaz de despertar nos profissionais o cuidar que transcende o corpo físico e envolve o ser cuidado
na relação de cuidar, além de instrumentalizar o futuro profissional para as particularidades do
cuidado domiciliar. Esse caminhar possibilitou compreender que as ações objetivas do cuidar
precisam estar aliadas ao cuidado humano, expressivo, de forma que a enfermeira assuma
diferente postura ante o cuidador familiar. Foi possível perceber, também, a inevitabilidade de
transformações das instituições prestadoras de serviços de saúde para que sejam oferecidas
condições ao desenvolvimento do cuidado transpessoal de Enfermagem, além de investimentos
em pesquisas capazes de aliar o cuidado domiciliar ao cuidado transpessoal na Enfermagem e
demais profissões da área de saúde.
Acesso remoto ao texto integral:

http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/bitstream/1884/22028/1/LUCIANE%20FAVERO.pdf
Nº de Classificação: 6420
CAMARGO, Tatiana Braga de. Vivência do cuidado de si do trabalhador de saúde frente o
acidente com fluidos biológicos: contribuições da enfermagem. Curitiba. Universidade Federal do
Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2009. 161 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LACERDA, Maria Ribeiro
SARQUIS, Leila Maria Mansano
RESUMO: Na área da saúde, o trabalhador, em determinadas circunstâncias, tem atuado em
condições laborais inadequadas, com sobrecarga de trabalho, recursos humanos insuficientes, o que,
muitas vezes, são motivos de acidente com fluidos biológicos. Assim, neste trabalho tem-se por
objetivo construir um modelo teórico que explicite como os trabalhadores de saúde cuidam de si após
esse tipo de acidente. Utilizou-se como marco metodológico a Teoria Fundamentada nos Dados
(TFD). Esta pesquisa possui três grupos amostrais com onze sujeitos. O primeiro grupo é composto
por quatro trabalhadores de saúde que finalizaram o monitoramento em caso de acidente com fluidos
biológicos; o segundo por três trabalhadores que abandonaram o monitoramento e o terceiro possui
quatro profissionais da saúde que atendem esses trabalhadores. A coleta de dados aconteceu no
período de dezembro de 2008 a agosto de 2009. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados a
entrevista semi-estruturada. Ao todo foram realizadas treze entrevistas, sendo uma delas para a
validação do modelo teórico. Na análise emergiram três temas, a saber “Percebendo a experiência do
trabalhador frente ao acidente”, “Compreendendo a vivência do cuidado de si do trabalhador” e
“Compreendendo a vivência do descuidado de si do trabalhador”. Estes são compostos pelas
seguintes categorias “Identificando as causas do acidente” e “Experienciando o pós-acidente”;
“Percebendo os fatores que colaboram no cuidado de si” e “Vivenciando o cuidado de si” e;
“Percebendo os fatores que colaboram no descuidado de si” e “Vivenciando o descuidado de si”,
respectivamente. Desses temas e categorias emergiram vinte e seis subcategorias e treze
componentes. Por meio da sensibilidade teórica do pesquisador e da análise comparativa dos dados
observou-se que temas, categorias e subcategorias mantêm interações entre si para explicitar o
fenômeno “Vivência do cuidado de si do trabalhador de saúde que sofreu acidente com fluídos
biológicos”. Por esse motivo determinou-se que a codificação teórica mais adequada é a da família
interativa (family interactive), proposta por Glaser, em 1978, pois o fenômeno explicitado não
apresenta começo e fim e apresenta relações de efeito, efeito mútuo, reciprocidade, trajetória mútua
e interdependência. A partir do modelo teórico, observa-se que este estudo traz contribuições à
prática profissional do trabalhador, pois o leva a refletir que cuidar de si no trabalho e frente ao
acidente ultrapassa a utilização de normas de biossegurança. É preciso se posicionar, estabelecer
boas relações, conhecer a si mesmo e àqueles com quem atua, exigir condições dignas de trabalho e
buscar o seu bem-estar e o do outro. Com isto, o trabalhador faz com que o cuidado de si aconteça e,
conseqüentemente, os acidentes de trabalho, mais especificamente os acidentes com material
biológico, sejam minimizados em seu ambiente laboral.
Acesso remoto ao texto integral: http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/22948/1/tatiana.pdf
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MONTEZELI, Juliana Helena. Trabalho do enfermeiro no pronto-socorro: uma análise na
perspectiva das competências gerenciais (O). Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de
Ciências da Saúde, 2009. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PERES, Aida Maris
BERNARDINO, Elizabeth
RESUMO: As características de uma profissão são determinadas pelo seu processo de trabalho o
qual, na Enfermagem, advém da realização articulada dos subprocessos assistir, gerenciar,
pesquisar, ensinar e participar politicamente. Assim, cuidado e gerenciamento são complementares
na prática do enfermeiro, não sendo viável dicotomizá-los. Contudo, no mundo do trabalho existem
imprecisões de compreensão acerca de sua prática gerencial, divergindo, muitas vezes, das bases
educacionais deste profissional. No contexto de um pronto-socorro, porém, não há espaço para um
gerenciamento confuso, pois a dinâmica deste serviço requer conhecimentos, habilidades e atitudes
que se mobilizem agilmente no cotidiano. Diante da vivência da autora no ambiente emergencial e de
docência proporcionou evidenciar empiricamente as divergências entre o mundo do trabalho e a
formação do enfermeiro no concernente ao gerenciamento, o que culminou neste estudo cujo objetivo
geral foi: analisar o trabalho gerencial desenvolvido pelos enfermeiros de um pronto-socorro. Trata-se
de uma investigação qualitativa descritiva-exploratória com coleta de dados realizada de fevereiro a
abril de 2009 que conjugou a observação sistemática não-participante a entrevistas semiestrututradas com amostra de oito enfermeiros de um pronto-socorro em um hospital-escola de
Curitiba-PR. As informações coletadas foram submetidas à análise de conteúdo, da qual emergiram
quatro categorias. A categoria Modalidades de atividade gerencial dos enfermeiros do pronto-socorro
é subdividida em duas subcategorias: Gerência voltada para atender às demandas institucionais, que
salienta a ênfase às atividades burocráticas exigidas do enfermeiro por parte do hospital; e a
subcategoria Gerência voltada para atender às demandas do cuidado de enfermagem, que prioriza o
cuidado como foco da atividade gerencial. Na segunda categoria, Contradições entre os aspectos
gerenciais estabelecidos na formação do enfermeiro e as demandas do mundo do trabalho, os
sujeitos fazem um contraponto entre a compreensão de competência gerencial das instituições de
ensino superior com a do hospital em que atuam. A categoria Competências gerenciais requeridas
do enfermeiro no pronto-socorro aborda a liderança, a tomada de decisão, a comunicação, o trabalho
em equipe e a administração do tempo em suas respectivas especificidades no ambiente
emergencial. Na última categoria, Fatores facilitadores e dificultadores para o gerenciamento no
pronto-socorro, os pesquisados elencaram como facilitadores: educação permanente, autonomia e
bom relacionamento interpessoal entre as equipes de enfermagem e multiprofissional. Os
dificultadores pontuados foram: falta de incentivo à educação permanente, desconhecimento da
realidade do setor pela gerência de enfermagem, fluxo ineficaz de pacientes internados, inadequação
de recursos físicos e humanos. O estudo atingiu seu objetivo e coadunou os achados da literatura de
que a cisão entre cuidado e gerenciamento não encontra eco na atuação do enfermeiro em um
pronto-socorro. Também permitiu reforçar a necessidade de aproximação ao Pensamento Complexo,
uma
10vez que os subprocessos compositores do processo de trabalho do enfermeiro devem
hologramar-se e não serem vistos como estanques. Ainda nesta vertente, gerou a percepção da
necessidade de dialogicidade entre as competências gerenciais no pronto-socorro, distanciando-se
de uma prática gerencial fragmentada. Por fim, destaca-se que a discussão fomentada pela pesquisa
possibilitou a construção de subsídios de reflexão à prática gerencial de enfermeiros emergenciais.
Acesso remoto ao texto integral:

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/22034/1/Montezeli%20JH%20-%20Dissertacao.pdf
Nº de Classificação: 6422
STOCCO, Janislei Gisele Dorociaki. Avaliação de complicações infecciosas relacionadas ao uso
de cateter venoso central em recém-nascidos e crianças: revisão sistemática. Curitiba.
Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2009. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MEIER, Marineli Joaquim
DANSKI, Mitzy Tania Reichembach
RESUMO: Introdução: Os dispositivos intravenosos, em especial os cateteres venosos centrais,
apresentam importância na assistência à saúde. No entanto, seu uso pode estar associado a
complicações infecciosas que acarretam: aumento da morbidade e mortalidade; de custos
hospitalares e do tempo de internação. Objetivos: avaliar as complicações infecciosas relacionadas
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ao uso dos cateteres venosos centrais em recém-nascidos e crianças. Identificar os micro-organismos
isolados nas infecções causadas pelo uso do dispositivo. Avaliar a morbidade e mortalidade
relacionadas às infecções secundárias a utilização do cateter venoso central. Métodos: Tipo de
estudo: revisão sistemática de estudos observacionais. Local: Setor de Ciências da Saúde,
Departamento de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Paraná. Estratégias de
busca: estudos relevantes foram identificados eletronicamente por meio de base de dados: MEDLlNE;
EMBASE; LlLACS; CINAHAL; SCIELO; COCHRANE. Referências bibliográficas de artigos e outras
revisões também foram pesquisadas para encontrar estudos não indexados. Critérios para seleção
dos estudos: foram incluídos estudos observacionais que descreviam as complicações infecciosas
associadas ao cateter venoso central. Participantes: recém-nascidos e crianças hospitalizadas com
uso de cateter venoso central. Intervenção: uso de cateter venoso central. Desfecho primário:
infecção relacionada ao cateter venoso central. Extração dos dados: dois revisores independentes
identificaram os estudos relevantes, analisaram a qualidade metodológica e, posteriormente, os
dados foram extraídos. Não houve como combinar os estudos em uma metanálise. Resultados:
dezesseis estudos foram incluídos: quatro que se referiam ao uso do cateter Hickman/Broviac; dois
somente o Broviac; quatro mencionaram cateteres venosos centrais percutâneos; quatro cateteres
tunelizados e não tunelizados; um citou PICC e um cateter epicutâneo. As infecções associadas ao
dispositivo intravenoso foram locais e sistêmicas. As locais, manifestadas no sítio de inserção; no
túnel; no sítio de saída e entrada; e em abscessos ou celulites. As infecções sistêmicas foram
classificadas como: infecção de corrente sanguínea; bacteremia; e, sepse. Os micro-organismos
predominantes foram: Staphylococcus sp e Candida sp. Dois estudos mencionaram mortalidade,
porém, as evidências não foram suficientes para avaliar a morbidade e mortalidade relacionadas à
infecção secundária ao uso de cateteres. Conclusão: recomenda-se a realização de estudos futuros
para padronizar os desfechos mensurados com o uso de dispositivos intravenosos centrais em
recém-nascidos e crianças.
Acesso remoto ao texto integral:
http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/bitstream/1884/22032/1/DISSERTACAO%20JANISLEI%20STOCCO%201.pdf

Nº de Classificação: 6423
CROZETA, Karla. Avaliação clínica e epidemiológica das úlceras por pressão em um hospital
de ensino. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2009. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MEIER, Marineli Joaquim
DANSKI, Mitzi Tannia Reichembach.
RESUMO: INTRODUÇÃO: A avaliação clínica e epidemiológica das úlceras por pressão constitui
uma prática da enfermagem imprescindível para a execução do cuidado ao paciente, família e
comunidade. Envolve conhecimentos que instrumentalizam o profissional a avaliar integralmente o
paciente, a prevalência e os fatores de risco das úlceras por pressão, bem como identificar sua
gravidade. OBJETIVOS: avaliar a prevalência e os fatores de risco para a presença de úlceras por
pressão no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC/UFPR); caracterizar o perfil
sóciodemográfico dos portadores de úlceras por pressão no período estabelecido, e realizar a
avaliação clínica das úlceras por pressão e identificar sua gravidade. MÉTODO: estudo transversal
desenvolvido no período de abril a maio de 2009 nas unidades de internação do HC/UFPR. Os
pacientes portadores de úlcera por pressão foram indicados pelos enfermeiros das unidades. A
avaliação foi realizada por meio de instrumento específico sob as características sociodemográficas,
fatores de risco (Escala de Waterlow) e presença ou ausência de úlcera por pressão. Foram
identificados os portadores de uma ou mais lesões, as quais foram avaliadas individualmente
(Sistema MEASURE). A análise univariada descreveu o perfil dos portadores e os fatores de risco.
RESULTADOS: a população foi constituída por 279 pacientes internados na instituição, dos quais 54
foram indicados pelos enfermeiros e destes 28 eram portadores de úlcera por pressão. A distribuição
de sexo foi igualitária, predominância de idade entre 14 a 49 anos (28,6%). Dados como
escolaridade, profissão e situação atual da ocupação dos portadores foram limitados pela ausência
de registros nos prontuários. A média de internação foi de 30,82 dias (DP=30,49); 74 úlceras foram
avaliadas, com média de 2,64 úlceras/paciente. A prevalência de úlcera por pressão foi de 10,04% e
8,96%, excluindo o Grau I, com destaque para a área crítica: 6,10% em tratamento intensivo adulto e,
1,44% em neonatal/pediátrico. A região sacrococcígea foi a mais freqüente, 31,2% (23), seguida pelo
calcâneo 25,7% (19). As lesões de Grau I expressaram 32,4%, Grau II 31,1%, Grau III 8,1%, Grau IV
1,4% e 27% de Grau Indefinido. De acordo com a Escala de Waterlow, os fatores de risco dos
expostos com desfecho indicam índice de peso corpóreo abaixo da média (35,7%), pele
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quebradiça/marcada (82,1%), e restrição ao leito (53,6%), sondagem vesical de demora e
incontinência fecal e, alimentação enteral, além de 39,28% que apresentaram insuficiência cardíaca
ou doença vascular periférica. CONCLUSÕES: necessidade de elaboração de uma diretriz clínica
para a avaliação, prevenção e tratamento das úlceras por pressão no HC/UFPR e realização de
outros estudos de prevalência e incidência.
Acesso remoto ao texto integral:

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/22066/1/Dissertacao%20Enfermagem%20Karla%20Crozeta.pdf
Nº de Classificação: 6424
PAES, Marcio Roberto. Cuidado de enfermagem ao paciente com comorbidade clínicopsiquiátrica no pronto atendimento de um hospital geral. Curitiba. Universidade Federal do
Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2009. 144 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MAFTUM, Mariluci Alves
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa com método exploratório, desenvolvida no período
de 2008 a 2009 no Pronto Atendimento Adulto de um hospital universitário de grande porte na cidade
de Curitiba - Paraná. Teve como questão norteadora: como a equipe de enfermagem percebe o
cuidado que desenvolve ao paciente com comorbidade clínico-psiquiátrica no Pronto Atendimento de
um Hospital Geral? Para responder a essa indagação foi elaborado o objetivo: apreender a
percepção da equipe de enfermagem relativa ao cuidado que desenvolve ao paciente com
comorbidade clínico-psiquiátrica. Participaram desta pesquisa 27 sujeitos: seis enfermeiros, sete
técnicos de enfermagem e 14 auxiliares de enfermagem. Os dados foram obtidos por meio de
entrevista semiestruturada, gravada em fita cassete. Os dados foram submetidos à Análise de
Conteúdo temático-categorial. As categorias que emergiram foram: 1) Cuidado de enfermagem ao
paciente com comorbidade clínico-psiquiátrica no Pronto Atendimento; 2) O paciente com
comorbidade clínico-psiquiátrica requer cuidados específicos; 3) O cuidado ao paciente com
comorbidade clínico psiquiátrica no Pronto Atendimento: dificuldades sentidas pela equipe de
enfermagem; e, 4) Preconceito e estigma com relação ao paciente com comorbidade clínicopsiquiátrica. Os resultados permitiram apreender que o cuidado desenvolvido ao paciente com
comorbidade clínico-psiquiátrica no Pronto Atendimento do Hospital Geral é tecnicista, com
preocupação com a segurança do paciente e da equipe, focado na utilização de contenção física e
química. Os sujeitos reconheceram a necessidade de cuidados específicos para essa clientela, que
incluem a observação contínua, utilização da comunicação como instrumento de cuidado,
humanização do cuidado e inclusão da família no cuidado ao paciente. Entretanto, relataram que não
se sentem capacitados para prestar esse cuidado e nem para se comunicar com o paciente.
Enfatizaram as dificuldades encontradas no cotidiano como déficit de conhecimento na formação
relativa à saúde mental, falta de atualização e capacitação nessa área, falta de estrutura física do
Pronto Atendimento. Referiram que a saúde mental dos profissionais influencia no cuidado aos
pacientes. Evidenciou-se a presença de preconceito, de estigma e de rejeição dos profissionais de
enfermagem em relação ao paciente com comorbidade clínico-psiquiátrica cuidado no Pronto
Atendimento do Hospital Geral. Concluiu-se que há necessidade de se superar o tecnicismo e de
implantar programas locais de capacitação em saúde mental, visando a sensibilizar os profissionais
de enfermagem quanto aos cuidados aos pacientes com comorbidade clínico-psiquiátrica.
Acesso remoto ao texto integral:

http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/bitstream/1884/22382/1/PAES,%20M.R.Dissertacao_2009.pdf
Nº de Classificação: 6425
VENTURI, Kriscie Kriscianne. Qualidade do cuidado em UTI: relação entre o dimensionamento de
pessoal de enfermagem e eventos adversos. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de
Ciências da Saúde, 2009. 172 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): WOLFF, Lilian Daisy Gonçalves
RESUMO: Estudo de caso realizado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em que se objetivou
analisar a qualidade do cuidado de enfermagem mediante a análise conjunta da ocorrência de
eventos adversos, do mix de habilidades e o dimensionamento de pessoal de enfermagem. Foram
obtidos dados mediante questionário, observação sistemática de pacientes, processo de trabalho e
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documentos, tais como escalas de trabalho e prontuários. Os sujeitos da pesquisa foram 24 pacientes
internados, com permanência mínima de 24 horas na UTI; e 35 profissionais de enfermagem. Os
membros da equipe de enfermagem funcionários responderam ao questionário para a avaliação do
mix de habilidades profissionais. O processo de trabalho de enfermagem foi caracterizado, bem como
o perfil dos pacientes. Utilizou-se o Nursing Activities Score para o cálculo do tempo médio de
cuidado diário e a carga de trabalho média, necessários ao dimensionamento pessoal. Foram
observadas as ocorrências de eventos adversos ao cuidado de enfermagem e os riscos dos
pacientes associados a eles, bem como a ocorrência de algumas medidas preventivas. Foram
realizadas análise descritiva uni e bi-variada e distribuição de freqüência dos dados, e calculados
alguns indicadores de qualidade.Os resultados revelam a predominância de pacientes vítimas de
trauma (58%), principalmente do sexo masculino (62,5%), com o diagnóstico médico de TCE (29%).
O trabalho de enfermagem organiza-se segundo o método integral e a sistematização da assistência.
Os 31 profissionais de nível médio são supervisionados por seis enfermeiros, que desenvolvem um
programa de educação continuada específico para a unidade. Os profissionais são qualificados, com
experiência na enfermagem e têm expectativas de aprimoramento profissional. O tempo médio de
cuidado estimado foi de 12,86 horas/paciente/24 horas. Para atender 10 pacientes internados, é
necessário um quadro de pessoal com 34 funcionários, dois a menos do atual e com maior proporção
de enfermeiros, ou seja, com 18 enfermeiros e 16 técnicos. Mesmo com maior número de
funcionários ocorreram eventos adversos ao cuidado. Identificou-se alta incidência de úlceras por
pressão (70,83%) e a ocorrência de não fixação de catereres vesicais (81,23%), embora os demais
indicadores de qualidade da assistência de enfermagem tenham sido bem inferiores aos achados na
literatura: extubação acidental (0,78%); perda de sonda gastroentérica (3,08%); queda de pacientes
(0%); flebite relacionada a acesso venoso periférico (3,93%); e 100 % de medidas preventivas para
controle de infecção do trato urinário relacionado ao cateter vesical de demora. Concluiu-se que
medidas preventivas sejam intensificadas para a prevenção de ocorrência de eventos adversos, e
aprimoramento da supervisão e do programa de educação continuada, mantendo o dimensionamento
de pessoal adequado. Os resultados trazem contribuições relevantes para a gestão da qualidade do
cuidado de enfermagem. A replicação da pesquisa é viável nessa UTI e em outros contextos. É
indispensável que a unidade realize, continuamente, o monitoramento de eventos adversos e,
periodicamente, a análise do mix de habilidades e cálculo do tempo médio de cuidado para o
dimensionamento de pessoal, de modo a assegurar a qualidade do cuidado de enfermagem aos
pacientes.
Acesso remoto ao texto integral:

http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/bitstream/1884/22656/1/QUALIDADE%20DO%20CUIDADO%20EM%20U
TI%20RELACAO%20ENTRE%20O%20DIMENSIONAMENTO%20.pdf
Nº de Classificação: 6426
VIECZOREK, Anelise Ludmila. Avaliação dos bancos de leite humano do Estado do Paraná.
Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2010. 158 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): WOLFF, Lillian Daisy Gonçalves
RESUMO: Trata-se de pesquisa de avaliação normativa, sob perspectiva da gestão, realizada em oito
bancos de leite humano (BLH) do estado do Paraná, em 2009. Teve como objetivos avaliar e
comparar a estrutura e processo dos BLH paranaenses com base na RDC-171/2006 e o Manual de
Funcionamento de BLH da ANVISA; e analisar e comparar a produção dos bancos de leite humano
paranaenses no ano de 2008, com base nos dados da Rede BLH. Foram avaliados
comparativamente os oito BLH, utilizando-se como método de procedimento o benchmarking, nas
suas etapas de planejamento e análise. Foi aplicado um questionário, respondido por coordenadores
de cada BLH, e pelo pesquisador em visita ao local, abordando aspectos da estrutura: aspectos
legais, de organização e controle, recursos humanos, físicos e materiais; e de processos avaliados:
registros de doadoras, ordenha, transporte, armazenamento e pré-estocagem, seleção de leite
humano,processamento, estocagem, manutenção de equipamentos, controles, assistência à saúde
do trabalhador, controle microbiológico do leite humano pasteurizado, e controle de infecção
hospitalar. A produção foi analisada comparativamente em relação ao número de doadoras e
receptores; visitas domiciliares; atendimentos individuais e em grupo; volume do leite humano
coletado e distribuído; e, número de exames realizados. O percentual de conformidades nos BLH
variou de 72,63% e 85,79% e o percentual de não conformidades variou de 14,21% e 27,37% com
relação aos aspectos de estrutura e processos. Entre as não conformidades, constatou-se que todas
as instituições estão com a licença sanitária atrasada; algumas não realizam convênios ou contratos
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entre instituições fornecedoras de leite humano ordenhado cru e receptoras de leite humano
pasteurizado; não dispõem de cópia do Plano de Gerenciamento de Resíduos aprovado pela
Vigilância Sanitária;não tem 100% de funcionários capacitados no curso de Processamento e
Controle da Qualidade em BLH; não têm um médico para realizar a seleção de doadoras; não exigem
dos fornecedores os certificados de análise de insumos e reagentes. As melhores práticas
encontram-se em diferentes BLH. Destaca-se o BLH 5, com maior número de profissionais de
enfermagem, farmacêutico bioquímico exclusivo e profissional graduado em administração. Os BLH 3
e 6 possuem nutricionista exclusivo. O BLH 1 possui sistema informatizado para registros de dados.
O BLH 4 participa do Programa de Controle de Qualidade da Rede BLH, e; os BLH 6 e 7 realizam
auditorias internas ou externas de controle de qualidade. O BLH 3 realiza semanalmente visitas a
doadoras com dificuldades ou no início da doação. O BLH 2 obteve em 2008 o maior volume de leite
por doadora. O BLH 1 apresenta o maior percentual de atendimentos em grupo. O BLH 5 destaca-se
pelos mais altos percentuais de atendimento individual e visitas domiciliares. Os BLH 5 e BLH 6 são
os maiores captadores de leite humano. Os resultados da avaliação poderão ser utilizados pela
Comissão Estadual de BLH do Paraná para o desenvolvimento das demais etapas de benchmarking.
Acesso remoto ao texto integral:

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/23393/1/Dissertacao%20Anelise%20L.%20Vieczorek%202010
%20%282%29.pdf
Nº de Classificação: 6427
ANDRADE, Luciano de. Análise da distribuição espacial dos homicídios juvenis em um
município brasileiro de tríplice fronteira no período de 2000 a 2007. Maringá. Universidade
Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Maria Dalva de Barros
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo analisar a distribuição espacial da mortalidade por
homicídios de jovens de 15 a 24 anos no município de Foz do Iguaçu-PR, situado na Tríplice
Fronteira Brasil, Paraguai e Argentina. Foi realizado um estudo ecológico, de corte transversal com
dados secundários do período de 2000 a 2007, utilizando técnicas de análise espacial de dados de
área. Os dados foram obtidos a partir do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) e
complementados com registros do Instituto Médico Legal e do Serviço Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência. As informações populacionais, socioeconômicas e demográficas foram
disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O município foi dividido em
11 Áreas de Expansão Demográfica, onde 873 óbitos foram analisados espacialmente através dos
programas ArcGIS® 9.2 e GeoDaTM, utilizou-se o Índice de Moran global e local, a fim de avaliar a
autocorrelação espacial entre as taxas de homicídios e os indicadores socioeconômicos e
demográficos caracterizadores das diferentes áreas. Efetuou-se também uma análise para identificar
a associação espacial quanto à área com maior percentual de importação de homicídios. Os
resultados revelaram uma autocorrelação espacial negativa (I= -0,3563, p= 0,0250), demonstrando
altas taxas de homicídios em todas as AEDs, mas dissimilares entre si, significando que a AED com
alta taxa de homicídio está rodeada por vizinhos com “baixa” taxa de homicídio e vice-versa, isto
demonstra que o problema dos homicídios na cidade não se trata de um fenômeno localizado e sim
global, atingindo todas as regiões do município. A AED 6 - Jardim América, apresentou o maior taxa
de homicídios, pois se trata de uma região de grande mobilidade populacional. É a região da Ponte
da Amizade, principal entrada de produtos importados ilegalmente do Paraguai. Quanto à AED com
maior percentual de importação de homicídios juvenis, a que mais importou foi a AED 9 com cerca
de 60,00%, sendo também identificado uma associação espacial (cluster Alto-Alto) entre as AEDs
6, 9 e 5. Trata-se de uma região predominantemente de fronteira com o Paraguai, com grande
quantitativo populacional residente e flutuante, marcada por lutas, conflitos de classes e
desigualdades socioeconômicas.
Os indicadores socioeconômicos relacionados ao grau de
ocupação das pessoas nos setores formal e informal apresentaram autocorrelação espacial com
significância estatística para com as taxas de homicídios e AED importadora. Conclui-se que a
distribuição dos homicídios juvenis no município é significativamente influenciada pelo grau de
ocupação.
Acesso remoto ao texto integral: http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/?code=vtls000177746
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FARIA, Suelen Teixeira. Staphylococcus aureus entre estudantes de enfermagem saudáveis.
Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 56 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BEDENDO, João
RESUMO: Staphylococcus aureus é um patógeno envolvido na etiologia de infecções hospitalares e
comunitárias, encontrado como flora normal em um percentual importante da população em geral.
Atualmente, diversos estudos têm demonstrado um aumento da freqüência de isolamento de
amostras de S. aureus resistentes a múltiplas drogas, particularmente a oxacilina (ORSA).
Acadêmicos de Enfermagem podem ser carreadores nasais de estirpes multirresistentes,
representando um fator de risco potencial na disseminação. O presente estudo tem por objetivo
identificar a prevalência e o perfil fenotípico e genotípico de amostras de S. aureus isoladas dos
vestíbulos nasais de estudantes de graduação em Enfermagem. A população envolveu 101 alunos do
curso de graduação em Enfermagem que foram amostrados nos vestíbulos nasais. As colônias
suspeitas de pertencerem à S. aureus foram submetidas à Coloração de Gram, Teste da Coagulase
em tubo e a seguir avaliadas quanto à susceptibilidade à oxacilina e à vancomicina através do Teste
da Concentração Inibitória Mínima (CIM). O DNA foi extraído com CTAB e as amostras identificadas
como resistentes à oxacilina foram submetidas à técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR)
para identificação do gene MecA, utilizando-se como controle positivo a cepa de S. aureus ATCC
33591. A eletroforese foi realizada em gel de agarose a 1,5% com brometo de etídio. Um fragmento
de 154 pares de base indica a presença do gene mecA. A tipagem genética das amostras resistentes
à oxacilina foi realizada utilizando o primer RW3A. Dos 101 alunos analisados, 91 (90,1%)
proporcionaram o isolamento do S. aureus. Em 8 amostras, a CIM da oxacilina variou entre 4 g/ml e
256 g/ml. Todas as amostras foram sensíveis à vancomicina. A presença do gene mecA foi
identificada em todas as amostras resistentes à oxacilina pelo método da CIM. Todas as amostras
resistentes à oxacilina pela CIM apresentaram resistência à penicilina, trimetropin/sulfametoxazol e à
tetraciclina. A tipagem genética das oito amostras resistentes à oxacilina demonstrou uma
similaridade superior a 84% para quatro amostras, sendo duas com 100%.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/suelen_faria.pdf

Nº de Classificação: 6429
ARNAUTS, Ivonete. Percepção do risco e perfil socioeconômico de jovens vítimas de trauma e
usuários de álcool. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde,
2009. 158 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Magda Lúcia Félix de
RESUMO: O abuso do álcool constitui fator de risco para o trauma e um problema social e sanitário
de grande magnitude, em especial, para a população juvenil. O presente estudo teve como objetivo
analisar a percepção do risco para o trauma, investigar o padrão de consumo de álcool e verificar a
opinião dos jovens vítimas de trauma em relação as políticas publicas, por meio de estudo
exploratório e transversal, em jovens com diagnóstico médico de trauma por diversas etiologias na
faixa etária de 10 a 24 anos, residentes em Cascavel - PR, atendidos no Pronto Socorro (PS) de um
hospital de ensino do Oeste do Paraná. Como fontes de dados foram utilizados a listagem de
pacientes atendidos no PS, o prontuário do paciente e a ficha de atendimento do PS. Os instrumentos
de coleta de dados foram um roteiro de entrevista, adaptado do Questionário Hablas, e uma planilha
para compilação de dados. A entrevista foi realizada com o jovem ou seu responsável, se o mesmo
não tinha 14 anos completos. Os dados foram inseridos no Programa Excel, para posterior análise, a
partir do Programa de Computação Statística 8.0. A análise de dados foi realizada por meio de
estatística descritiva, teste qui-quadrado e regressão logística. O projeto foi aprovado pelo Parecer n.º
070/2009 do Comitê Permanente de Ética e Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade
Estadual de Maringá. Foram entrevistados 112 jovens, classificados em três grupos de padrão de
consumo de álcool: 22 (19,7%) que tiveram trauma associado ao consumo de bebida alcoólica,
denominados trauma com consumo; 65 (58%) que eram consumidores de álcool, mas nas seis horas
anteriores ao trauma não referiram consumo, designados trauma sem consumo; e 25 (22,3%) que
nunca consumiram bebida alcoólica, identificados como trauma em abstinentes na vida. O trauma
predominou nos jovens do sexo masculino, com ensino fundamental completo, com renda mensal
familiar entre 901,00 e 1500,00 reais, sem renda pessoal e com trabalho formal. Constatou-se que a
ingestão de álcool anteriormente ao trauma aumentou em 50 vezes as chances de quadros clínicos
com maior gravidade. A maior ocorrência de trauma aconteceu na faixa etária dos 15 aos 20 anos
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independente do padrão de consumo de bebida alcoólica, porém, os jovens na faixa dos 21 aos 24
anos tiveram 21,7 vezes mais chances de terem trauma relacionado ao consumo de álcool, quando
comparados aos jovens na faixa etária dos 10 aos 14 anos. Identificou-se o início precoce do
consumo de bebida alcoólica, e que a maioria dos jovens iniciaram o consumo regular entre os 15 e
20 anos. A freqüência de consumo de bebida alcoólica mais citada pelos jovens foi de uma a duas
vezes por semana, sendo o consumo abusivo maior para os jovens na faixa etária dos 21 aos 24
anos, os quais fazem uso em forma de binge. Os locais onde habitualmente os jovens consumiram
bebida alcoólica nos últimos 12 meses foram as festas e bares, sendo os amigos as companhias
preferenciais para o consumo. A maioria dos jovens considera que os impostos e as campanhas
alertando para os riscos de consumo de álcool, e direção automotiva deveriam ser aumentados, e
que a idade de 18 anos para a venda de bebida alcoólica deveria permanecer como está atualmente.
Os jovens, em sua maioria, consideram que as penalidades referentes ao abuso de álcool e
condução de veículo automotor deveriam ser aplicadas sempre, sendo menos favoráveis à essas
medidas os jovens que tiveram trauma relacionado ao consumo de bebida. Maior freqüência de
direção automotiva, após o consumo de bebida alcoólica, e capacidade de direção com maior número
de doses foi relatada pelos jovens que tiveram trauma associado ao consumo de bebida alcoólica e
pelos que estavam na faixa etária dos 21 aos 24 anos. Os jovens que dirigiram mais vezes
alcoolizados tiveram mais chances de terem trauma associado ao consumo de bebida alcoólica.
Quase totalidade (96,4%) dos jovens concordou que pegar carona com motorista alcoolizado oferece
risco, porém, 61,6% já tiveram essa conduta, sendo maior para os jovens que tiveram trauma
relacionado ao consumo de bebida alcoólica. A maioria dos jovens considera que a bebida alcoólica
traz algum prejuízo para a vida e para a saúde. Os resultados apontaram que os jovens
apresentaram percepção de risco distorcida ou falsa percepção de segurança referente ao consumo
de álcool, falta de credibilidade em políticas públicas e instituições, e forte influência de amigos e
familiares para a construção da percepção de risco. Portanto, o enfermeiro deve estar
instrumentalizado para a execução de programas de educação em saúde voltados para o jovem e a
família, traçando estratégias e metas com vistas a estimular o comportamento seguro após o
consumo de álcool.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/ivonete_arnauts.pdf

Nº de Classificação: 6430
AGNOLO, Cátia Millene Dell. Gravidez após cirurgia bariátrica: implicações para a mãe e o recémnascido. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde. Departamento
de Enfermagem, 2009. 143 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PELLOSO, Sandra Marisa
RESUMO: O presente estudo de coorte, retrospectivo, exploratório, buscou identificar as implicações
para a mãe e o recém-nascido em gravidezes no pós-operatório de cirurgia bariátrica, sendo
estudadas todas as mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) que se submeteram à cirurgia bariátrica e
que engravidaram no pós-operatório, residentes no município de Maringá·, nos anos de 1999 a 2008.
Inicialmente foi traçado o perfil de pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica a partir do
estudo de prontuários de 3 hospitais de Maringá·. Foram encontradas 1916 cirurgias, sendo 76,24%
em mulheres e 23,76% em homens. O índice de massa corporal (IMC) médio feminino foi de 44,80 +6,95, e masculino, de 47,37 +- 7,38; a idade média feminina foi de 37,05 +- 11,50, e masculina, de
34,23 +- 12,04; a maioria era da raça branca (96,56%) e a maior parte (61,11%) tinha companheiro
(a); 47,84% eram residentes no município de Maringá·; em 97,71% dos casos não houve
complicação cirúrgica; 251 pacientes (13,69%) internaram-se em unidades de terapia intensiva (UTI);
e apenas sete pacientes (0,37%) evoluíram a óbito. As comorbidades mais constatadas foram
hipertensão arterial (16,76%), diabetes (4,74%) e dispneia (3,06%). Foi encontrada associação entre
a obesidade e as comorbidades apnéia, artralgia, patologias vasculares e dispneia, a um nível de
significância de 5%. Para as demais comorbidades (hipertensão, dislipidemia e diabetes) não foi
verificada associação com a obesidade. Houve a liberação posterior de um quarto hospital,
totalizando 1951 pacientes, e, ao se aplicar os critérios de inclusão, foram encontradas 1486
(76,17%) cirurgias em pessoas do sexo feminino; sendo que 1226 encontravam-se em idade fértil e
586 residiam em Maringá·. Foi calculada uma amostra de 405 mulheres, com margem de erro de 3%.
Houve um acréscimo de 10% na amostra devido ao risco de perdas, totalizando 445 mulheres. Por
meio de amostragem aleatória simples, foram identificadas 356 (80,00%) mulheres que não
engravidaram após a cirurgia bariátrica; as que engravidaram somaram 35 mulheres, correspondendo
a 7,87%; 3 (0,67%) encontravam-se grávidas no momento da entrevista; uma (0,22%) das mulheres
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recusou-se a responder sobre a possibilidade de gravidez; infelizmente uma paciente selecionada
faleceu e 49 mulheres (11,01%) não foram encontradas ou não poderiam fazer parte da pesquisa, por
não residirem no município de Maringá·. Das 35 mulheres, 32 aceitaram participar da pesquisa e 3 se
recusaram. O estudo pesquisou 32 mulheres que engravidaram no pós-operatório de cirurgia
bariátrica sendo a maioria de raça branca; pouco mais da metade com companheiro; escolaridade
elevada; sem comorbidades associadas à obesidade; a maioria sem complicações cirúrgicas; com
peso excessivo perdido médio de 44,09 quilos; com intervalo médio de 40 meses entre a cirurgia e a
gravidez; com melhora de várias comorbidades no pós-cirúrgico, porém com aparecimento de
doenças neuropsiquiátricas e anemia pós-operatória; 3 abortos pós-cirúrgicos; parto cesáreo
prevalente; a maioria dos filhos com peso normal ao nascimento; porém com valores de baixo peso
ao nascer superiores ao preconizado pelo Ministério da Saúde; idade gestacional a termo;
prevalência de filhos do sexo masculino, de raça branca, sem história de anemia; sendo necessário
internamento da mãe durante a gestação em 36,58%, transfusão sanguínea devido a anemia em
17,07% e casos de hipertensão menores do que em gravidez anterior à cirurgia; amamentação teve
duração inferior nas gravidezes ocorridas após cirurgia bariátrica e a principal justificativa para não
amamentação foi leite insuficiente ou ausência de leite. Não foi encontrada associação
estatisticamente significativa entre a idade da mãe, IMC da mãe, tipo de parto, tempo entre a cirurgia
e a gravidez, escolaridade e baixo peso ao nascimento. A gestação após cirurgia bariátrica, tem se
mostrado segura tanto para a mãe quanto para o recém-nascido (RN). Apesar de algumas gestantes
apresentarem quadros de anemia, o peso do RN ao nascimento não foi comprometido. Assuntos
pertinentes a contracepção após a cirurgia bariátrica tem que ser realizados, bem como estudos
relacionados à necessidade da cesárea por tratar-se de gravidez após cirurgia bariátrica por elevarem
os índices de parto operatório bem acima dos valores preconizados atualmente. O acompanhamento
do crescimento e desenvolvimento das crianças nascidas em pós-operatório devem ser realizados
visando exterminar as dúvidas frente a este tema.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/catia_millene.pdf

Nº de Classificação: 6431
BURIOLA, Aline Aparecida. Vulnerabilidade de famílias de agricultores convivendo com
hexaclorociclohexano - BHC: um desafio para o cuidado à saúde. Maringá. Universidade Estadual
de Maringá. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Magda Lúcia Félix de
RESUMO: Para discutir os riscos à saúde e ao ambiente e a exposição da população a produtos
altamente tóxicos, principalmente os clandestinos como o hexaclorociclohexano - BHC é necessário
avaliar aspectos que extrapolem a questão do comportamento seguro, estilo de vida e educação em
saúde. Considerando que o conceito de vulnerabilidade pode contribuir para esta compreensão, o
presente estudo tem como objetivo discutir a vulnerabilidade de famílias de agricultores rurais que
convivem com BHC armazenado em suas propriedades. Trata-se de um estudo descritivo
exploratório, utilizando o referencial teórico da vulnerabilidade, o método de diagnóstico situacional
rápido e visita domiciliar como recursos para o estudo empírico. Foram efetivamente investigadas 27
famílias, residentes em municípios pertencentes ao Núcleo Regional de Agricultura de Maringá - PR.
Como fonte de dados foi utilizado o cadastro das propriedades rurais originado do Levantamento
sobre Agrotóxicos Remanescentes no Estado do Paraná, no ano de 2001, encontrado nos órgãos
públicos das secretarias de agricultura. Os instrumentos de coleta de dados foram roteiro de
entrevista semi-estruturado, roteiro de observação e registro fotográfico do estoque de BHC. Os
dados foram analisados com Excel 2003 e apresentados em forma de gráficos, tabelas e
depoimentos. Os resultados mostraram que os respondentes principais foram chefes das famílias,
homens em idade economicamente ativa e produtiva, com baixa escolaridade e agricultores. As
famílias nucleares, com uma média de 4,8 membros, residindo em um único domicílio na propriedade
rural. Foram encontradas famílias que podem ser consideradas miseráveis ou pobres. Os serviços
públicos de saúde são mais utilizados que os serviços de extensão rural. A maioria das famílias
informou ter conhecimentos sobre a proibição do BHC, mas poucas souberam justificar os motivos
para esta proibição. O principal local de armazenamento do BHC são as tulhas ou casas
abandonadas, com quantidades entre um e 1000 Kg acondicionados, principalmente, em sacos de
papel ou plásticos não íntegros e tambores de polietileno. Duas famílias referiram ainda utilizar o
BHC para “matar insetos”. A vulnerabilidade individual esta relacionada com a presença de chefes de
família masculinos com baixa escolaridade, alguns com idade acima de 60 anos, maior número de
membros presentes na constituição destas famílias, famílias residindo na propriedade há mais de dez
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anos, e utilização do BHC para “matar insetos”. A vulnerabilidade social apresenta como
componentes facilitadores a baixa renda familiar, a televisão como fonte de informação, e dificuldade
apresentada pela família em apoderar-se de decisões que possam mudar sua realidade. A
vulnerabilidade programática é aumentando devido à ausência de informações e ações resolutivas
dos órgãos da Agricultura para a solução do BHC presente nas propriedades rurais. Discutir a
vulnerabilidade das famílias de agricultores rurais que têm em suas propriedades o BHC armazenado
não é uma tarefa simples, sendo imprescindível o comprometimento fiel às causas das populações
mais vulneráveis, a fim de se concretizar os objetivos de atenção e cuidado à saúde humana e
ambiental prometidos a toda população.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/aline_buriola.pdf

Nº de Classificação: 6432
ZURITA, Robsmeire Calvo Melo. Qualidade do registro das informações dos nascidos vivos de
risco no Município de Maringá - Paraná, no ano de 2007. Maringá. Universidade Estadual de
Maringá. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2009. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): UCHIMURA, Taqueco Teruya
RESUMO: Os registros produzidos de forma rotineira nas inúmeras atividades da área da saúde são
dados que possibilitam a transformação destes em informação. Os bancos de dados originados na
rotina dos serviços de saúde são utilizados como ferramenta para a elaboração de políticas de saúde,
para o planejamento e gestão de serviços de saúde. Atualmente, o registro é considerado critério de
avaliação da qualidade da prestação de serviço onde a qualidade dos registros efetuados são
reflexos da qualidade da assistência prestada. O objetivo deste estudo consistiu em analisar a
qualidade das informações dos recém nascidos cadastrados no Programa de Vigilância ao Recém
Nascido de Risco do município de Maringá-Paraná nos diferentes sistemas de informação no ano de
2007. Trata-se de um estudo transversal com enfoque quantitativo e analítico. Utilizou-se como fontes
de dados o SINASC, Ficha de Acompanhamento do Recém Nascido de Risco (Ficha Laranja), Ficha
A e C do Sistema de Informação da Atenção Básica e prontuários das 23 Unidades Básicas de Saúde
(UBS). Das 4175 crianças nascidas, residentes no município de Maringá em 2007, 710 (17%)
crianças foram inclusas no Programa de Vigilância ao Recém Nascido de Risco. Destas, foi
selecionada uma amostra aleatória de 505 (71,12%) crianças, sendo 254 (50,29%) com baixo peso
ao nascer, 244 (48,31%) com prematuridade, 142 (28,11%) filhos de mães adolescentes (< 18 anos),
50 (9,90%) com Apgar ? 7 e 21 (4,15%) classificadas com anomalia congênita. Observou-se que
muitas destas crianças apresentaram mais de um critério de risco. Do total das Fichas A foram
encontradas 131 (25,9%) crianças, foram localizadas 128 (25,3%) crianças com Fichas C e com
relação aos prontuários, foram localizados 359 (71,0%). Os dados foram analisados pela Análise por
Correspondência Binária e a Classificação Hierárquica Ascendente onde as Unidades Básicas de
Saúde foram agrupadas por clusters. A análise de correspondência permitiu concluir que na Ficha
Laranja, as variáveis que apresentaram contribuições significativas foram consulta médica (3,6) nas
UBS Universo, Cidade Alta e Guaiapó-Requião, consulta de enfermagem (2,2) nas UBS Cidade Alta,
Guaiapó-Requião, Iguatemi, Internorte, Quebec e Alvorada III, visita domiciliar (2,3) nas UBS
Mandacaru, Pinheiros e Zona Sul e inclusão na alta em outros programas (2,3) nas UBS Iguatemi,
Internorte, Quebec, Alvorada III; para a Ficha A, as contribuições relevantes indicam que a variável
com maior significância é o encaminhamento para odontologia (4,0) na UBS Iguatemi e (1,5) nas UBS
Pinheiros, Universo e Vila Esperança; na Ficha C, as contribuições relevantes indicam que as
variáveis com maior significância foram registro do gráfico preenchido (7,0) na UBS Iguatemi e a outra
variável, acompanhamento ? a 6 vezes registrado (3,2) na UBS Mandacaru; para os prontuários, as
contribuições agrupadas com maior significância foram prontuário localizado (4,6) na UBS Aclimação;
prontuário identificado como RN de risco (2,7) nas UBS Parigot de Souza, São Silvestre, Vila
Esperança e Guaiapó-Requião; Ficha Laranja localizada no prontuário (7,8) nas UBS Parigot de
Souza, São Silvestre, Vila Esperança, Guaiapó-Requião e Aclimação; encaminhamento registrado
(1,8); internamento registrado (2,8) e imunização registrada (4,9) nas UBS Iguatemi, Iguaçu,
Industrial, Morangueira, Ney Braga e Universo. A qualidade de informações de registros em saúde
tem um potencial evidente como componente necessário para adequada atenção à saúde e uma
melhor organização dos serviços de saúde, resgatando os princípios básicos do SUS como a
integralidade do cuidado, com equidade e a universalidade do acesso.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/robsmeire.pdf
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Nº de Classificação: 6433
MELO, Willian Augusto de. Avaliação da atenção ao recém-nascido de risco no Município de
Maringá - PR. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2009. 142 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): UCHIMURA, Taqueco Teruya
RESUMO: Introdução: Avaliar o processo da assistência ao recém-nascido (RN) de risco possibilita
identificar o desempenho do serviço e evidencia a qualidade da assistência, sendo esta uma das
condições para garantir a efetividade dos cuidados oferecidos ao RN de risco. Objetivo: Avaliar a
assistência prestada ao RN de Risco pelo Programa de Vigilância ao RN de risco (PVRNR) do
município de Maringá-PR, em seu componente de processo e resultado no ano de 2007.
Metodologia: Trata-se de um estudo transversal descritivo analítico, com abordagem quantitativa e
está inserido no campo da avaliação de serviços de saúde, com amostra aleatória de 505 crianças
de risco distribuídas nas 25 Unidades Básicas de Saúde do município de Maringá-PR, utilizando o
Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), a Ficha de Acompanhamento, prontuários e
entrevistas com mães. Realizados testes diagnósticos para validação dos critérios de inclusão
adotados e para as análises de associação considerou-se como variável dependente, o desfecho
adequado, eutrofia e ? 5 consultas médicas e desfecho inadequado a não eutrofia aos 12 meses de
idade e as variáveis maternas, neonatais e assistenciais como variáveis independentes. Resultados:
O PVRNR considerou somente os riscos biológicos relacionados à mãe e ao RN como critério de
inclusão, podendo os mesmos estar isolados (63,2%) ou associados entre si (36,8%), predominando
de forma isolada a idade materna < 18 anos (36%) e baixo peso ao nascer (28,8%). Sobre as mães,
71,5% eram adultas, 78,2% com boa escolaridade, 57,2% sem companheiro, 55,3% com ocupação
não remunerada, 69,5% com número de consultas pré-natal suficiente, 87,3% de gravidez única e
65,4% realizaram parto cesáreo. Sobre os RN de risco, 51% eram masculinos, 50,3% com baixo peso
ao nascer, 51,5% a termo, 95,8% sem anomalias congênitas e 90,3% com Apgar ? 7 no 5º minuto.
Sobre a assistência prestada às crianças de risco 69,5% foram acompanhadas pelo PVRNR, 71%
dos prontuários foram localizados nas Unidades Básicas de Saúde, 82,6% com nenhuma visita
domiciliar, 8,9% receberam ? 12 consultas médicas, 33,1% não receberam nenhum orientação, 5,8%
foram hospitalizados, 18,7% apresentaram ? 12 pesagens, e 19,8% apresentaram registro de
imunização completa. A alta atribuída pelo PVRNR ao grupo acompanhado significou o término do
seguimento da criança aos 12 meses de idade. Os testes diagnósticos revelaram baixa sensibilidade
do PVRNR detectar indivíduos de risco, e ao avaliar o desfecho das crianças após a alta do PVRNR,
resultou em 92 (36,8%) crianças como “desfecho adequado”, e 158 (63,2%) como “desfecho
inadequado”. A análise bivariada revelou associação estatisticamente significativa para as variáveis
idade materna, peso ao nascer, idade gestacional, critério de inclusão associado, atendimento
médico e de enfermagem, orientações ofertadas, medidas antropométricas e registro de imunização.
Na análise multivariada, as variáveis que confirmaram exercer influência para o desfecho inadequado
da criança foram o peso ao nascer, atendimentos médicos, orientações ofertadas e número de
pesagens. Embora as mães confirmassem deficiências no processo assistencial, apontaram bom
nível de satisfação em relação ao acolhimento e ao atendimento médico e de enfermagem (76,4% e
89,7% respectivamente). Conclusão: A assistência prestada ao RN de risco foi por demanda
espontânea, centrada na oferta de consultas médicas, acesso sem priorização por risco, com
deficiências no processo assistencial. Um competente diagnóstico do perfil da saúde da criança de
risco aos 12 meses de idade, na ocasião do término do seu acompanhamento pelo PVRNR, permite
planejar e implementar ações de saúde e obter bons resultados, principalmente quando refere-se ao
desenvolvimento e crescimento biopsicossocial da criança.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/willian_augusto.pdf

Nº de Classificação: 6434
SCARDOELLI, Márcia Glaciela da Cruz. Potencial terapêutico do grupo de artesanato no cuidado
a mulheres na atenção básica. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da
Saúde. Departamento de Enfermagem, 2009. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): WAIDMAN, Maria Angélica Pagliarini
RESUMO: Muitas das situações que acontecem no cotidiano da vida do ser humano podem provocar
uma desestrutura da saúde mental dos indivíduos, e essa quando não preparada para suportar a
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sobrecarga de alguns fatores estressantes podem levar a mudanças de comportamentos que quando
não percebidas, compreendidas e aceitas dentro do contexto familiar, podem afetar as relações entre
os membros familiares. Isso pode levá-los a buscar um mecanismo ou um recurso de suporte que os
possibilitem reencontrar um novo caminho para enfrentamento e adaptação de eventos inesperados,
nos permitindo pensar que o espaço grupal vem sendo utilizado como uma ferramenta que tem um
potencial terapêutico que auxilia no cuidado da saúde mental para reverter à condição de sofrimento
evitando, assim, um adoecimento psíquico. Desta forma, o presente estudo tem por objetivos
compreender o motivo que leva as pessoas a buscar o grupo de artesanato como cuidado à saúde
mental e apreender o significado da participação no grupo e a interferência nas relações familiares.
Realizou-se uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, em um grupo de artesanato de uma
Unidade Básica de Saúde do município de Maringá - PR, no período de março a agosto de 2009, que
foi desenvolvida junto a 11 mulheres. As técnicas de coleta de dados utilizadas foram: a observação
participante, sendo registrada sistematicamente em um diário de campo e a entrevista aberta
realizada em domicílio. Os dados obtidos foram tratados segundo a análise de conteúdo proposta por
Bardin, onde se procedeu à organização da análise, à codificação e à categorização a partir da
identificação dos seguintes temas: Grupo de Artesanato: um espaço de promoção e reabilitação da
saúde mental; Encontrando um espaço que promove a fala, a escuta e a partilha; Buscando um
espaço para atender as reais necessidades; As pedras preciosas que encontramos em nosso
caminho e; Mudanças percebidas em relação a si mesmo refletindo no convívio familiar. Os
resultados revelaram que o grupo de artesanato representa uma saída da rotina, uma busca por
momentos de prazer e uma ruptura com a tensão dos problemas cotidianos e se coloca em
contraposição ao contexto em que as participantes vivenciam, muitas vezes, desgastante, extenuante
e estressante, sendo uma forma de usufruir momentos de expressão de criatividade, de gozo, de
ocupação de espaço e tempos, de distrair, de rir, sendo momentos de cuidado de si, na busca por
uma melhor qualidade de vida, que refletem diretamente na manutenção da saúde mental. O resgate
da autoestima e da autoconfiança foi essencial para que algumas mulheres pudessem viver a vida
novamente, já que estavam com suas identidades perdidas, devido às situações inesperadas que
estavam vivenciando no momento que começaram a participar do grupo. Por meio da convivência em
grupo, estas mulheres perceberam algumas mudanças de comportamentos que refletiram em seu
modo de pensar, agir e reagir diante das situações corriqueiras do dia-a-dia e também fez com que
elas refletissem sobre o respeito que cada um deve ter em relação à individualidade do outro para
que pudessem conviver em família de forma harmoniosa e saudável. As percepções das participantes
sobre os encontros grupais também expressaram uma melhoria da qualidade das relações familiares
que resultou em uma maior aproximação, união e melhora da comunicação entre os membros da
família, e isso também foi percebido pelos familiares que continuaram dando apoio para que elas
continuassem a participar do mesmo. A troca de experiências de vida de cada uma destas mulheres
foi um fator muito presente que possibilitou a aquisição de conhecimentos e informações essenciais
de acordo com a necessidade de cada participante para que alguns comportamentos fossem
adquiridos ou mudados. Diante disso, consideramos que o grupo de artesanato não vem sendo
apenas um passatempo como alguns acreditam ser, mas tem muita importância para seus
participantes, possibilitando-lhes uma transformação por meio da convivência com outras pessoas,
dando, assim, um novo sentido para vida daquela mulher que antes se sentia inundada em suas
angústias, tristezas, solidão e sem muitas expectativas de soluções para o enfrentamento de seus
padeceres. Nesse sentido, dentro da visão de promoção da saúde mental, o grupo de artesanato
pode ser considerado um dispositivo que vem contribuindo no encontro de condições favoráveis e
saudáveis para a melhoria da qualidade de vida e, conseqüentemente, possibilitando a manutenção e
o reequílibrio da saúde mental destas mulheres. Julgamos ser relevante agregar novas formas de
cuidar em saúde mental, de forma a acolher as pessoas que estão passando por algum sofrimento e
que precisam ser cuidadas antes de adoecerem, o que pôde ser constatado nos depoimentos como
um dos motivos que levaram algumas mulheres a buscar o grupo de artesanato como um modo de
aliviar as suas angústias e suas tristezas cotidianas. Por fim, consideramos que realizar atividades
por meio de um espaço grupal é uma importante estratégia a ser utilizada pelos profissionais de
saúde, em particular o enfermeiro, para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde mental
na atenção básica, pois com este estudo foi possível perceber o quanto o espaço grupal influenciou
de forma positiva na vida dessas pessoas, interferindo diretamente na relação consigo mesma e na
relação com outras pessoas significativas em suas vidas, e isso refletiu diretamente na manutenção
da saúde mental.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/marcia_cruz.pdf

Nº de Classificação: 6435
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SCHÜHLI, Patricia Aparecida Pedro. No amor e na dor: famílias que convivem com a esquizofrenia
em seu lar. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 110 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SALES, Catarina Aparecida
RESUMO: Para esta pesquisa, parto de minha experiência familiar e profissional, a fim de
compreender o significado do cuidado para a família que convive com o indivíduo esquizofrênico e
como todo o processo histórico de criação de uma rede substitutiva influenciou em suas práticas de
cuidar/cuidado em seu cotidiano familiar. Optei por uma pesquisa exploratória-descritiva, com
abordagem qualitativa, realizada junto a oito familiares de pacientes com diagnóstico de esquizofrenia
(F20 da CID-10), egressos de hospitais psiquiátricos, cujo tratamento e acompanhamento foram
realizados no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III do município de Cascavel - PR desde 2006,
ano de início do atendimento pelo serviço, e que aceitaram participar da pesquisa. O projeto foi
aprovado pelo Comitê Permanente de Ética em Pesquisa que Envolve Seres Humanos - Copep, da
Universidade Estadual de Maringá, sob o Parecer n°113/2009. As informações foram coletadas entre
março e maio de 2009, por meio de entrevista, em que utilizei a seguinte questão norteadora: O que é
isto... a esquizofrenia em seu lar? Acredito que esta pergunta permitiu a busca de um significado para
além da vivência, que me proporcionou aclarar os sentidos que os familiares exprimiram em virtude
da temática proposta. Desta forma, os registros dos aspectos citados foram realizados com o auxílio
de gravador de áudio e anotações de campo, em que foi apontada a vivência de cada encontro, na
qual se verificou o comportamento, as atitudes e modos de se expressar, para que posteriormente
estas informações pudessem enriquecer a interpretação. Para a análise dos dados, utilizei a técnica
de análise de conteúdo, método proposto por Bardin. Os discursos foram transcritos integralmente de
forma a proceder às três fases apresentadas pela autora como constituintes da análise de conteúdo:
pré-análise, exploração do material e, inferência e interpretação. Na interpretação dos discursos dos
depoentes, por meio das unidades de registro ou componentes, emergiram duas categorias:
Esquizofrenia: um estranho que invadiu o meu lar e As plumas e as brumas do cuidado ao indivíduo
esquizofrênico no cotidiano familiar. Os resultados revelaram que a convivência familiar com um
indivíduo esquizofrênico é experienciada em um contexto permeado por muitos acontecimentos.
Assim, percebemos que os familiares associam o cuidado ao sofrimento, e que estes percalços
dificultam o processo de cuidar. A falta de apoio familiar, o preconceito e a desesperança são os
aspectos que mais se evidenciam nesta convivência e os que levam ao desânimo e ao desgaste
físico e emocional. Acredito que os resultados possibilitarão aos profissionais ajudar estes indivíduos
a resgatarem seu próprio valor moral enquanto seres-no-mundo, visando sempre atendê-los e
prepará-los para enfrentar suas condições existenciais, construindo seu viver autêntico.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/patricia_schuhli.pdf

Nº de Classificação: 6436
MELO, Emiliana Cristina. Nascimentos no Estado do Paraná: análise de indicadores da saúde da
mulher e da criança. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde,
2009. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MATHIAS, Thais Aidar de Freitas
RESUMO: Introdução: A análise dos diferenciais dos nascimentos para os municípios do
Estado do Paraná constitui-se em uma das formas de fornecer subsídios para a detecção das
necessidades da população nos espaços geográficos e possibilitar o planejamento e avaliação de
ações específicas para a saúde materno-infantil. Objetivos: Analisar a distribuição,
autocorrelação espacial e fatores associados à saúde da mulher e da criança no Estado do
Paraná. Método: Foram analisados todos os nascimentos vivos de mães residentes nos 399
municípios do Estado do Paraná em 2007, constantes no Sistema de Informação de Nascidos Vivos
(Sinasc). Para conhecer a distribuição e autocorrelação espacial as variáveis do Sinasc foram
agrupadas em indicadores socioeconômicos: mãe adolescente, baixa escolaridade, alta paridade,
raça/cor negra; assistenciais: baixa cobertura de pré-natal, parto cesáreo e prematuridade;
resultantes: baixo peso e apgar insuficiente no 5º min. Para análise dos fatores associados, o
parto cesáreo, a baixa cobertura de pré-natal e o baixo peso foram associados aos indicadores
selecionados do Sinasc e a indicadores dos municípios como o índice de envelhecimento,
cobertura de PSF, taxa de mortalidade infantil e outros, segundo porte populacional do
município. Resultados: Foram identificados conglomerados de municípios com altas proporções
para as variáveis socioeconômicas, principalmente nas macrorregionais tidas como de piores
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condições de desenvolvimento. A análise de autocorrelação mostrou que os indicadores
socioeconômicos apresentaram relação de vizinhança do tipo “alto-alto” principalmente nas
macrorregionais Leste, Campos Gerais e Sul. Dos indicadores assistenciais, a baixa cobertura de prénatal apresentou relação de vizinhança do tipo “alto-alto” nas macrorregionais Campos Gerais,
Centro-sul e Norte e o parto cesáreo na macrorregional Noroeste. Os indicadores resultantes
demonstraram relações de vizinhança dispersas no Paraná. Houve associação positiva do
parto cesáreo com o índice de envelhecimento nos três grupos de municípios, e negativa à
mãe adolescente, alta paridade, baixa escolaridade, baixa cobertura de pré-natal, mortalidade infantil
e mortalidade por doenças do aparelho circulatório, principalmente em municípios do Porte III. A
baixa cobertura de pré-natal esteve associada positivamente à mãe adolescente, baixa
escolaridade, alta paridade, prematuridade e taxa de mortalidade infantil e negativamente ao índice
de envelhecimento, cobertura de PSF e taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório. O
baixo peso ao nascer esteve associado positivamente à prematuridade e à baixa vitalidade do
RN. Conclusão: Foi possível identificar visualmente conglomerados de municípios com
indicadores favoráveis e desfavoráveis à saúde da mulher e da criança. Maiores proporções e
autocorrelações espaciais dos indicadores que podem representar risco ao nascimento
estiveram concentradas nas macrorregionais de padrão sociodemográfico inferior, como as
macrorregionais Leste, Campos Gerais e Sul. Observou-se que municípios maiores apresentaram
características mais favoráveis, enquanto nos municípios menores os indicadores socioeconômicos
e assistenciais exerceram maior influência sobre resultados indesejáveis para a mãe e recémnascido. Estas observações permitem a avaliação e o planejamento dos serviços de saúde,
reforçando a importância de se estabelecer ações institucionais de acordo com as
características de cada região.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/emiliana.PDF

Nº de Classificação: 6437
HADDAD, Mariana Lourenço. Acupuntura como recurso para o controle da ansiedade e apetite
em trabalhadores obesos de um hospital universitário. Maringá. Universidade Estadual de
Maringá. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 148 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARCON, Sonia Silva
RESUMO: Considerada uma pandemia, a obesidade é um agravo de saúde de origem multifatorial
que leva ao comprometimento da qualidade de vida de indivíduos obesos. O excesso de peso é uma
característica freqüentemente encontrada em trabalhadores de ambientes hospitalares, devido à
natureza do processo de trabalho a que estão submetidos, desenvolvendo atividades peculiares que
podem desencadear problemas de saúde como a ansiedade e a alteração da qualidade do sono. É
difícil definir qual desses agravos instala-se primeiro, podendo um ser conseqüência ou causa do
outro. Este estudo teve como objetivo verificar o efeito da acupuntura no controle da ansiedade e
apetite em trabalhadores de saúde obesos. A coleta de dados ocorreu entre julho e outubro de 2009,
em um hospital universitário, onde 37 sujeitos receberam sessões semanais de eletroacupuntura e
auriculocupuntura durante oito semanas. Os dados foram tabulados e analisados utilizando o
software Statistica® v. 8, e posteriormente seus resultados foram interpretados, discutidos e
apresentados em figuras e tabelas. Para medir a ansiedade, utilizou-se a Escala de Ansiedade de
Zung, demonstrando que antes da intervenção, 12 indivíduos apresentavam-se ansiosos, e após o
tratamento, apenas três deles se mantiveram com este grau de ansiedade (p=0,0077). Considerando
que o sono é um dos fatores com influência sobre a ansiedade e obesidade, os participantes também
responderam ao Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh. Antes da acupuntura, somente cinco
(13,5%) indivíduos apresentaram boa qualidade de sono, enquanto que ao final da intervenção 14
(37,8%) indicaram este quadro (p=0,0001). Para mensuração do apetite, foram utilizadas sete
Escalas Visuais Analógicas, contemplando diferentes comportamentos de apetite como a fome,
saciedade, plenitude, desejo por alimentos doces, salgados, palatáveis e frituras. Os resultados
demonstraram que o comportamento de apetite em relação à saciedade, plenitude, desejo por
alimentos doces e palatáveis sofreu modificações antes e durante a intervenção. Não houve redução
no peso ou no índice de massa corpórea dos sujeitos, contudo apresentou-se redução significante na
razão cintura-quadril (p=0,02). Considerando a significância estatística verificada nos níveis de
ansiedade, qualidade de sono e apetite dos sujeitos antes e após a acupuntura, concluiu-se que essa
técnica foi eficaz para a melhoria desses sinais e sintomas nos trabalhadores que compunham a
amostra. Os resultados sugerem que a acupuntura pode ser utilizada como opção terapêutica para o
controle e conseqüente redução da ansiedade, distúrbios do sono e apetite em pessoas obesas,
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contribuindo para a melhoria de qualidade de vida. Por tratar-se de um estudo piloto com diversas
limitações, tais como reduzido número amostral e ausência de grupo controle, estudos suplementares
devem ser realizados, incluindo uma amostra maior e coletando dados mais detalhados sobre a
sensação de saciedade.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/marianahaddad.pdf

Nº de Classificação: 6438
ESTEVAM, Michelle Caroline. Vivência com o portador de transtorno mental: perspectivas de
familiares usuários da atenção básica. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de
Ciências da Saúde, 2009. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): WAIDMAN, Maria Angélica Pagliarini
RESUMO: A atual política nacional de saúde mental é baseada na desinstitucionalização que visa
substituir a atenção ao portador de transtorno mental realizada em instituições fechadas para
espaços extra- hospitalares, valorizando a manutenção dos vínculos sociais e familiares. Neste
contexto, é inegável a sobrecarga a que a família ficou sujeita, ao ter que assumir uma função ativa
no tratamento do seu familiar. Por isso, os profissionais precisam proporcionar a essas famílias uma
convivência adequada e saudável. Sendo assim, a Estratégia Saúde da Família é adequada para
trabalhar com a saúde mental na atenção básica, considerando que sua equipe está engajada no diaa-dia da comunidade, podendo realizar ações de promoção e educação que melhorem as condições
de vida dessa população. Entender os principais problemas e potencialidades que se desenham no
contexto da atenção básica referente à saúde mental é condição fundamental para os profissionais de
saúde comprometidos com o cuidado ético e integral. Este estudo teve como objetivos: compreender
o cotidiano da família do portador de transtorno mental usuário da atenção básica no município de
Maringá-PR e identificar o atendimento que é oferecido a esses familiares pelos profissionais da
Estratégia Saúde da Família (ESF) sob a ótica do familiar. Trata- se de um estudo qualitativo, em que
os dados foram coletados junto a 18 informantes de sete famílias de portador de transtorno mental
no período de junho e julho de 2009 nos seus respectivos domicílios. Os dados foram coletados por
meio da questão norteadora: Fale-me sobre sua vida após o diagnóstico de transtorno mental de seu
familiar, associados a outras questões necessárias para responder o objeto de estudo. Os dados
foram analisados segundo Bardin, que gerou três grandes categorias: 1) Vivências de familiares de
portadores de transtorno mental: a vida após o diagnóstico; 2) Relações e sentimentos da família
decorrentes da convivência com o transtorno mental; 3) O cuidar na atenção básica: visão de
familiares de portador de transtorno mental; e cinco subcategorias: 1) sentimentos despertados
durante a vivência com o transtorno mental: relatos da família; 2) Relações interpessoais perante o
transtorno mental: transformações, significados e percepções; 3)Novos modos de agir em face ao
transtorno mental; 4) Atuação dos profissionais da atenção básica sob a ótica dos familiares de
portadores de transtorno mental; 5) Dispor-se a cuidar: uma proposta da família. As famílias
estudadas apresentaram inúmeras dificuldades, como as crises emergentes pelo aparecimento da
doença, a vivência de sentimentos negativos como culpa, medo, raiva, dúvida, dentre outros,
frustração pela não possibilidade de cura, dificuldades no relacionamento, problemas financeiros,
preconceito e estigma que leva à segregação e o isolamento social e outras dificuldades,
necessitando de ajuda contínua, integral e efetiva dos profissionais de saúde, principalmente da
enfermagem. No entanto, esses familiares percebem a assistência do serviço de saúde como
insatisfatória e ineficaz e os profissionais como não tendo sensibilidade e habilidade necessária em
relacionar-se e assisti-los, por isso é importante que os mesmos revejam suas práticas, se atualizem,
atuem de maneira multiprofissional e interdisciplinar, planejem a assistência e conheça estas famílias
dentro de suas realidades.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/michelle_caroline.pdf

Nº de Classificação: 6439
PINI, Jéssica dos Santos. Saúde mental na atenção básica: atuação das equipes da estratégia
saúde da família. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde, 2009.
102 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): WAIDMAN, Maria Angélica Pagliarini
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RESUMO: Com a reforma psiquiátrica e da atenção básica, o portador de transtorno mental (PTM)
retorna a família e comunidade necessitando da assistência das equipes da estratégia saúde da
família (ESF). Sabemos que essas equipes estão se organizando para cuidar desses indivíduos, já
que se trata de uma responsabilidade recente. Deste modo, o presente estudo objetiva conhecer as
ações aos PTM e suas famílias, desenvolvidas pela ESF e compreender as facilidades e dificuldades
que os profissionais dessas equipes encontram ao realizarem a assistência em saúde mental. Optouse por desenvolver uma pesquisa exploratória-descritiva de análise qualitativa no município de
Maringá – PR, utilizando a estratégia do grupo focal para a coleta de dados. Primeiramente
escolhemos as 2 Unidades Básicas de Saúde (UBS) que encaminharam maior número de indivíduos
ao setor de emergência psiquiátrica do Hospital Municipal de Maringá e que tinham na população de
abrangência mais indivíduos cadastrados no Centro Integrado de Saúde Mental. Em cada UBS foi
formado um grupo focal com a equipe da ESF que apresentava todas as categorias profissionais e
em número suficiente para cobertura de sua área de abrangência. Para a análise dos dados foi
utilizada a técnica de análise de conteúdo de Bardin. Obtivemos a aprovação do Comitê de Ética e
Pesquisa e da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá para realizar o estudo; os participantes
assinaram o termo de consentimento e aceitaram a gravação do grupo focal. Nas discussões foram
identificadas ações desenvolvidas no acompanhamento e na crise do PTM. No acompanhamento
foram apontadas as visitas domiciliares, a criação e fortalecimento do vínculo, a reinserção social do
PTM, a medicalização, o encaminhamento a serviços e profissionais especializados e assistência aos
PTM e familiares. Na crise, foram citadas a avaliação do quadro, encaminhamento a emergência
psiquiátrica, empenho da equipe e a busca pela internação psiquiátrica. Quanto aos fatores que
interferem na assistência ao PTM foram identificados mais dificuldades que facilidades, sendo
apresentados os sentimentos negativos, o despreparo profissional, a priorização das atividades
curativas, a existência de critérios para atendimento/acompanhamento, ou a falta deles, a referência
e contra-referência deficiente, as atividades da equipe do Centro de Atenção Psicossocial na lógica
matricial, o vínculo entre PTM/família/equipe, a falta de responsabilização, participação, apoio e
conhecimento da família com recusa da atuação da ESF, e a baixa adesão do PTM à terapêutica
indicada. Observamos que as equipes estão realizando várias ações aos PTM, estando atentas aos
princípios da desinstitucionalização de percebendo-se como principais cuidadores desses indivíduos
que estão em sua área de abrangência. Contudo, para assistir aos PTM, por várias vezes, os
profissionais se deparam com fatores que interferem nas ações e, com a reflexão, atentaram para
seu poder de modificá-los através de discussão com demais profissionais da equipe, da UBS,
serviços da rede em saúde mental, gestores e comunidade. Ao final do estudo, observamos os
avanços consideráveis na assistência ao PTM pela ESF em todos os momentos da permanência
deste na comunidade e notamos que este é um momento de transição em que é necessário aos
profissionais desenvolverem ações e participarem de uma rede que ainda encontra-se em
construção, além de reformular seu modo de pensar a saúde mental e seus conceitos sobre o PTM e
o cuidado que devem oferecer. Assim, compete à equipe buscar meios para consolidar a assistência
na atenção básica, principalmente pela ESF, abandonando totalmente o passado de manicômios e
internações desnecessárias que assombram nosso país e os PTM.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/jessica_pini.pdf

Nº de Classificação: 6440
FAQUINELLO, Paula. Rede social do paciente hipertenso (A). Maringá. Universidade Estadual de
Maringá. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 120 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARCON, Sonia Silva
RESUMO: A hipertensão arterial é a doença crônica mais prevalente no mundo moderno. O fato de
seu tratamento exigir o uso contínuo de medicamentos, realização freqüente de exames, consultas
médicas e mudanças nos hábitos de vida faz com que seu controle seja muito problemático. Estudos
realizados apontam que a rede social influencia positivamente na manutenção da saúde física e
mental dos indivíduos, independente do período de ciclo de vida que estes se encontram. Diante do
exposto, o objetivo do estudo foi conhecer a rede social familiar e não-familiar de indivíduos
hipertensos, e identificar como é a atuação desta rede em situações de saúde e doença. Trata-se de
um estudo de abordagem qualitativa realizado com 20 indivíduos hipertensos, com idade entre 50 a
80 anos e que procuraram atendimento de urgência/emergência, ocasionada por crise hipertensiva
no Hospital Municipal de Maringá - PR. Os dados foram coletados no período de março a junho de
2009 na residência dos mesmos, por meio de entrevista gravada, seguindo um roteiro semiestruturado. As entrevistas foram transcritas e posteriormente submetidas à análise de conteúdo do
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tipo temática (Bardin). Os resultados apontam fatores que influenciam na formação e manutenção da
rede consangüínea, tais como morte, doença, distância geográfica e atividades laborais e familiares.
Evidenciou-se diferenças na qualidade do vínculo entre os hipertensos e seus familiares, sendo que
em alguns casos houve um afastamento entre estes sujeitos. As amizades constituem uma forma
importante de ajuda no enfrentamento das adversidades da vida, inclusive com um vínculo tão, ou
mais forte do que os laços consangüíneos. O pouco tempo de moradia é um fator que interfere no
vínculo do hipertenso com seus vizinhos. Os telefonemas e as visitas foram os recursos citados para
manter contato com os amigos. Além do domicílio, a igreja, o clube de hidroginástica e a unidade
básica foram locais mencionados para este contato. Com relação à unidade básica, o hipertenso
mantém um vínculo frágil com este setor, e percebem um acolhimento inadequado por parte dos
profissionais. Na opinião dos mesmos, o apoio fornecido se limita à entrega de medicações, exames
e consultas médicas. Observou-se a falta de incentivo para a participação nas reuniões, sendo que a
procura pela unidade acontece quando o indivíduo se percebe “doente”. Durante o período de doença
a família é a rede mais acionada principalmente com relação à alimentação e auxílio no uso de
medicamentos. Do mesmo modo são citadas as relações de amizade e a figura do médico. Em
nenhum momento o enfermeiro foi citado como presente e atuante no sentido de fornecer apoio e
orientações aos hipertensos em estudo. Neste sentido, ressaltamos a necessidade do enfermeiro
tornar-se mais visível aos usuários e na comunidade em geral e que os profissionais de saúde
adquiram conhecimentos sobre as redes sociais utilizadas pelos hipertensos, como uma estratégia
para o fornecimento de uma assistência mais efetiva e com o intuito de melhorar a qualidade de vida
destes indivíduos tanto no domínio físico quanto psicológico.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/paula_faquinello.pdf

Nº de Classificação: 6441
SANTOS, Elionésia Marta dos. Familiares enlutados: compreender para acolher. Maringá.
Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem,
2009. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SALES, Catarina Aparecida
RESUMO: Esse estudo tem como proposta compreender as vivências de pessoas que experienciam
a morte de um ente por câncer, ou seja, des-velar seu existir-no-mundo enlutados. Para isso, o
método utilizado foi a pesquisa qualitativa, norteada pela Fenomenologia Existência de Martin
Heidegger, que possibilitou a compreensão do momento vivenciado pelas pessoas. A população foi
composta de sete pessoas, enlutadas por um período inferior a um ano, residentes em Cascavel-PR,
cujos familiares dos falecidos estiveram em atendimento pelo Programa de Assistência e
Internamento Domiciliar - PAID. As entrevistas foram realizadas entre os meses de maio e junho de
2008, em seus domicílios. A fim de captar os discursos dos sujeitos, utilizei a seguinte questão
norteadora: “Como você está vivenciando a morte de seu familiar?” Durante as entrevistas, busquei
observar o que era expresso não só pelo discurso, mas por seus silêncios, suas expressões faciais,
enfim, o que a corporeidade revelava. Na interpretação da linguagem dos sujeitos, evidenciei alguns
sentimentos convergentes em seus discursos: entendimento de sua situação existencial enquanto ser
finito, satisfação pelos cuidados prestados em vida à pessoa falecida, incompreensão de sua situação
existencial, dos quais emergiu a temática existencial: compreendendo a temporalidade dos familiares
enlutados. A análise desvelou-me que existir no mundo enlutado é buscar no futuro o entendimento, o
passado é o caminho das lembranças e o presente é o tempo de sentir as vicissitudes do luto. Dessa
forma, entendo que o cuidado para com a pessoa enlutada deve transpor os limites físicos e
biológicos, em favor de uma postura compreensiva em relação às pessoas que estão vivenciando o
luto. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê Permanente de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres
Humanos da Universidade Estadual de Maringá, sob Parecer 012/2009.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/dissert_andreia.pdf

Nº de Classificação: 6442
CAMBOIN, Franciele Foschiera. Análise do conhecimento e das atividades educativas acerca da
utilização dos assentos de segurança infantil na cidade de Cascavel, Paraná. Maringá.
Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 87 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Maria Dalva de Barros
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RESUMO: O uso dos assentos de segurança infantil no Brasil emerge como desafio na prevenção e
promoção a saúde da população. O transporte correto da criança no interior do veículo automotor
constitui uma importante medida para minimizar danos em casos de acidente de transporte. O
objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento e as atividades de orientação acerca do uso de
assento de segurança infantil por profissionais enfermeiros, policiais de trânsito, agentes de trânsito e
instrutores dos centros de formação de condutores. Trata-se de um estudo descritivo do tipo
exploratório. Foram sujeitos desta pesquisa Instrutores de 20 Centros de Formação de Condutores;
enfermeiros de Unidades Básicas de Saúde que realizavam puericultura, enfermeiros de Unidade de
Pediatria e/ou Maternidade; policiais de trânsito e agentes de trânsito. A amostra foi composta por: 33
(47,14%) enfermeiros, 16 (22,85%) instrutores dos Centros de Formação de Condutores, 11 (15,72%)
agentes de trânsito e 10 (14,29%) policiais de trânsito. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética
da Universidade Estadual de Maringá sob o Parecer 045.093.000-08. Os resultados revelaram que
29 (41,43%), dos indivíduos tinham pós-graduação, 21(30%) ensino médio, 18 (25,71%) ensino
superior e 02 (2,86%) ensino técnico profissionalizante. Dos sujeitos 38 (54,28%) são do sexo
feminino e 32 (45,72%) masculino. Quase metade das mulheres (42,9%) deste estudo conhecia
parcialmente ou desconhecia as informações sobre o uso correto do assento de segurança infantil,
enquanto que 25,7% dos homens desconheciam (p=0,042). Menos da metade dos sujeitos conseguiu
apontar a idade correta para o uso do assento de segurança infantil e mais de 30 (45,7%) indivíduos
não souberam responder qual o peso indicado para o uso correto do assento de segurança infantil.
Os instrutores investem maior tempo orientando sobre a restrição correta de crianças em automóveis,
enquanto os enfermeiros são os que menos dedicam tempo às orientações, quando comparados aos
demais profissionais que dizem realizar atividades educativas (p= 0,001). A maioria dos profissionais
30 (50%) dedica 15 minutos diários para orientar sobre o uso do assento de segurança infantil, destes
20 (33,3%) são enfermeiros. Enquanto 24 (40%) utilizam 15 minutos até 2 horas e destes 12 (20%)
eram instrutores. Somente 6 (10%) disseram utilizar mais de 2 horas com orientações e 3(5%) eram
agentes de trânsito (p= 0,000). Apesar do assento de segurança infantil fazer parte da rotina de
orientações da maioria dos profissionais estudados, estes possuem informações parciais ou
incorretas sobre o seu uso. As atividades educativas individuais ou em grupos são atividades em que
a educação para o trânsito deve estar presente. É preciso repensar a forma como os profissionais
estão sendo formados e informados para realizar as práticas educativas na prevenção dos acidentes
de trânsito, bem como o uso correto do assento de segurança infantil e comportamentos seguros no
trânsito visando a prevenção e promoção da saúde da população.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/franciele_camboin.pdf

Nº de Classificação: 6443
PIEKARSKI, Aline Cristina Rissato. Perfil fenotípico, genotípico e fatores de virulência de
Staphylococcus aureus isolados de casos clínicos e de portadores assintomáticos em um
hospital do interior do Paraná. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da
Saúde, 2010. 66 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BEDENDO, João
RESUMO: Indivíduos sadios são colonizados por Staphylococcus aureus desde a amamentação,
podendo albergar o micro-organismo na nasofaringe, superfície corporal e na vagina. A partir desses
sítios, podem ser veiculados para indivíduos susceptíveis, ocasionando infecções. S. aureus tem sido
associado à etiologia das infecções hospitalares e comunitárias e a gravidade da doença depende da
expressão de fatores de virulência e do perfil de resistência frente aos antimicrobianos usualmente
utilizados na prática clínica. Este estudo teve como objetivo avaliar o perfil fenotípico, genotípico e
fatores de virulência de amostras de Staphylococcus aureus isolados de casos clínicos infecção
hospitalar e de portadores assintomáticos. Utilizaram-se 147 amostras de S. aureus, estocadas no
Laboratório da Universidade Estadual de Maringá, sendo 68 procedentes de casos clínicos de
infecção associadas aos cuidados em saúde e 79 de portadores assintomáticos. A susceptibilidade
aos antimicrobianos foi avaliada pelo método de disco difusão, conforme recomendações do CLSI,
sendo que para oxacilina e vancomicina também se utilizou o teste de determinação da concentração
inibitória mínima (CIM). O DNA foi extraído com Ctab e a técnica de Reação em Cadeia da
polimerase (PCR) foi empregada para a realização da tipagem genética com o oligonucleotídeo
RW3A, identificação do gene mecA, detecção do gene para a produção de PVL e detecção dos
genes icaA e icaD. Todas as amostras de S. aureus mostraram um amplo perfil de resistência aos
antimicrobianos usualmente empregados na rotina clínica. Através do teste de CIM observou-se que
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das 68 amostras, clínicas 58 (85%) apresentaram resistência à oxacilina e dessas 55 (95%)
carreavam o gene mecA. As 58 amostras de oxacilina resistentes identificadas pelo CIM 55 (98%)
também se mostraram resistentes pelo método de disco difusão. Entre as 79 amostras de portadores
assintomáticos, 7 (9%) apresentaram resistência à oxacilina pelo método de CIM, e dessas, 6 (86%)
expressaram o gene mecA. Para as 7 amostras de portadores resistentes à oxacilina, 6 (86%)
apresentaram resistência também pelo método de disco difusão. Entre as amostras isoladas de
portadores à resistência, foi de 100% para penicilina e cefoxitina e 0% para linezolida, telitromicina e
teicoplamina. Para as amostras 8 clínicas a resistência foi de 100% para penicilina, cefoxitina e
telitromicina; e 0% para teicoplamina. Todas as amostras foram sensíveis à vancomicina pelos dois
métodos empregados. O gene PVL foi identificado em apenas 1(14%) das 7 amostras oxacilina
resistentes isoladas de portadores assintomáticos. O gene icaA e icaD concomitantemente foi
detectado em apenas 1 (14%) das 7 amostras oxacilina resistentes procedentes de portadores
assintomáticos e em 41(60%) das 68 amostras clínicas. A tipagem genética das 79 amostras de
portadores assintomáticos demonstrou que entre 15 delas houve 100% de similaridade e entre 23 o
grau de similaridade foi superior a 80%. Para as 68 amostras clínicas, verificou-se que 19
apresentaram 100% de similaridade, 3 tiveram similaridade próxima a 90%, 23 acima de 84% e 19
em torno de 80% de similaridade.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/aline_cristina.pdf

Nº de Classificação: 6444
PADILHA, Elaine Fátima. Auditoria como ferramenta para a qualidade do cuidado de
enfermagem em unidade de terapia intensiva de um hospital universitário. Maringá.
Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 68 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MATSUDA, Laura Misue
RESUMO: Estudo de avaliação que teve como objetivo geral avaliar a qualidade do cuidado e dos
registros de enfermagem realizados em uma Unidade de Terapia Intensiva de um Hospital
Universitário. O estudo foi realizado com 50 pacientes de uma Unidade de Terapia Intensiva Adulto,
por meio da Auditoria da Qualidade. Dentre os critérios para fazer parte da amostra, estabeleceramse a idade ? 18 anos e permanência mínima de três dias de internação na unidade. A coleta dos
dados se realizou no período de 01 de maio a 31 de julho de 2009, por meio de um roteiro proposto
por Haddad, dividido em duas partes: a primeira era destinada a Auditoria Operacional, composto de
oito itens e 65 subitens e a segunda, referente à Auditoria Retrospectiva, possuía sete itens e 52
subitens. A avaliação da qualidade foi realizada por meio de duas etapas, a primeira - Auditoria
Operacional - consistiu na observação do ambiente onde o paciente estava internado, incluindo a
execução do exame físico e verificação in loco dos cuidados prescritos; a segunda - Auditoria
Retrospectiva - compreendeu a avaliação dos registros realizados pela equipe de enfermagem no
prontuário. O tratamento dos dados ocorreu através do programa Microsoft Office Excel 2007 e a
seguir a análise foi realizada com o auxílio do Statistical Analisys System 9.1.3. Para a Auditoria
Operacional, foram considerados de qualidade os itens do roteiro que obtiveram Índice de
Positividade (IP) ? 70% e para a Retrospectiva, foram considerados os itens com Percentual de
Preenchimento (PP) Completo ? 80%; Incompleto até 15%; Não Preenchido menos de 15% e
Incorreto 0%. Dentre os resultados, foram considerados de qualidade os cuidados relacionados à
Segurança Física (71%) e à Utilização de Equipamentos (72%). Os demais não alcançaram o critério
de qualidade, destacando-se os relacionados à Atividade Física (28%) e à Oxigenação/ Ventilação
(29%), em razão de apresentarem os menores IPs do estudo. Quanto aos registros realizados pela
equipe de enfermagem, verificou-se que nenhum item contemplou todos os critérios de qualidade
propostos, em razão de que o PP médio obtido foi de 46% para o “Completo”; seguido de 43% para o
Incompleto; 10% para o Não Preenchido e 1% para o Incorreto. Na avaliação dos cuidados de
enfermagem para cada mês auditado, foi observado que os referentes à Higiene e Conforto e aos
Aspectos Organizacionais não atingiram o critério de qualidade proposto em nenhum mês
investigado. Os demais cuidados avaliados apresentaram IP ? 70% em pelo menos um mês auditado.
No que diz respeito aos registros de enfermagem, foi verificado que dentre todos os itens avaliados
somente o relacionado às Anotações de Enfermagem apresentou elevação no PP de todas as
possibilidades de resposta. Os demais registros, no decorrer dos meses auditados, não apresentaram
PP que se aproximaram dos critérios de qualidade determinados. Concluiu-se que poucos cuidados
de enfermagem foram considerados de qualidade e que os registros realizados pela equipe de
enfermagem deixam a desejar, porque nenhuma dos que foram avaliadas atendeu a todos os
critérios estabelecidos.
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Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/elaine_fatima.pdf

Nº de Classificação: 6445
MARUITI, Andréia Medeiros Pires. Avaliação da qualidade do atendimento ao portador de
hipertensão arterial na atenção básica em Maringá - Paraná. Maringá. Universidade Estadual de
Maringá. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2010. 73 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SCOCHI, Maria José
RESUMO: Introdução: Estudos mostram que a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) tem apresentado
prevalência ascendente e suas conseqüências negativas nas populações futuras será mais evidente.
Quando diagnosticada precocemente e tratada de forma adequada pode evitar agravos aos
portadores, proporcionando uma vida com qualidade, diminuindo internações hospitalares por
complicações cardiovasculares e óbitos precoces. A carência de estudos avaliativos acerca da
qualidade do processo do cuidado ao portador de hipertensão na atenção básica pode refletir a falta
de avaliação em outros serviços e programas oferecidos à população. Por meio deste estudo
procurou-se responder a uma questão: Será que decorridos 14 anos de estudo avaliativo realizado
anteriormente, houve modificação no atendimento ao portador de hipertensão arterial em Maringá?
Objetivos: Avaliar a qualidade do atendimento ao portador de HAS na atenção básica; caracterizar a
população de portadores de HAS; conhecer os registros referentes ao atendimento destes pacientes
na atenção básica; identificar os recursos disponíveis na assistência prestada ao portador de HAS e
analisar a evolução de indicadores referentes à HAS no período de 1994 à 2008. Percurso
Metodológico: Trata-se de uma pesquisa descritiva, avaliativa, realizada no município de MaringáParaná. A amostra foi coletada em dois hospitais credenciados ao SUS, no período de um mês e
constituiu-se de 20 portadores de HAS internados por crise hipertensiva ou doenças
cardiovasculares, na faixa etária de 45-65 anos, residentes em Maringá, com condições de
verbalização e que eram atendidos nas unidades básicas de saúde. A partir do diagnóstico hospitalar
foi realizada uma entrevista com os portadores de HAS internados no dia da visita. Após as
entrevistas hospitalares foi realizada a busca dos prontuários nas unidades de saúde para verificar a
presença ou não do registro dos atendimentos com os procedimentos considerados essenciais ao
tratamento da HAS. Foram utilizados dados secundários para a análise dos indicadores e as
observações do diário de campo. Resultados e Discussão: A partir da verificação dos diagnósticos
hospitalares, foram encontrados 73 pacientes portadores de HAS em todas as faixas etárias, nos
hospitais visitados. Apesar da tendência de declínio nas taxas anuais de internações por doenças
cardiovasculares nos últimos anos, foi observado um aumento de 23,7% de portadores de HAS
internados em relação ao estudo anterior, com aumento nas internações na faixa etária maior de 70
anos e um declínio nas faixas etárias menores, sendo 53 pacientes (72,6%) excluídos da pesquisa
por não se inserirem nos critérios de inclusão. Foram portanto, entrevistados 20 pacientes (27,4%)
que se encontravam dentro dos critérios estabelecidos para a realização da pesquisa, na faixa etária
de 45-65 anos. Destes, 75% era do sexo masculino, 70% era casado, 100% era usuário do SUS,
apesar da existência de 20% que também utilizava um plano de assistência privada de baixa
cobertura. Por meio das fichas de internação hospitalar foi observado que 75% dos pacientes
entrevistados, internou com crise hipertensiva e alguns apresentavam outros diagnósticos
associados, seis pacientes estavam com Insuficiência Cardíaca Congestiva, três apresentaram Infarto
Agudo do Miocárdio no momento da internação e três apresentavam Acidente Vascular Cerebral.
Das co-morbidades, o Diabetes mellitus foi a mais prevalente, com 40% dos casos. Quanto à porta de
entrada ao atendimento hospitalar, 40% referiu ter sido encaminhado pelas Unidades Básicas de
Saúde (UBS) e 30% foi encaminhado pelo Serviço Móvel de Atendimento à Urgências (SAMU),
portanto, apenas 30% procurou de forma espontânea o serviço de urgência, 65% utilizou veículos
próprios para transporte; 95% sabia de sua doença, 80% estava em tratamento, 50% seguia a dieta
orientada e 35% afirmou realizar atividades físicas regulares. Foi observado aumento no consumo de
tabaco e bebidas alcoólicas em relação ao estudo anterior e diminuição do uso de medicamentos
regularmente. Com as entrevistas foi possível identificar que os pacientes foram atendidos em 17
UBS (68%), das 25 unidades de saúde existentes. Nestas, foram localizados e pesquisados 19
prontuários e destes, 70% foi localizado com facilidade. Quanto à satisfação com o atendimento
recebido 70% avaliou de forma positiva a assistência. O diagnóstico estava registrado em 14
prontuários, ao contrário do registro de exame físico cujo registro foi encontrado em quatro
prontuários pesquisados. A história clínica estava presente em 12 prontuários. O registro da
verificação da PA constava em 89,4% das consultas, o registro do peso em oito prontuários e
nenhum registro de verificação de altura foi encontrado. Em 94,7% o registro do atendimento foi
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efetuado por médicos, 84,2% realizado por auxiliares de enfermagem e 31,5% foi efetuado por
enfermeiros. Houve melhora no registro das prescrições de medicamentos em relação ao estudo
anterior, porém o registro de exames complementares como o eletrocardiograma, teve o registro
diminuído. Apesar dos pacientes terem referido nas entrevistas que receberam orientações sobre
dieta, prática de exercícios físicos regulares e para o não uso de tabaco e álcool, foi encontrado
registro apenas em um prontuário recomendando a prática de exercícios físicos e em dois prontuários
foram encontrados registros recomendando dieta adequada para hipertensão, nos demais as
orientações não estavam registradas. Considerações finais: A estrutura da rede de atenção básica no
município, apresenta condições favoráveis para um processo de cuidado adequado ao portador de
HAS. A diminuição das internações destes pacientes nas faixas etárias menores de 70 anos por HAS
pode indicar que a atenção básica vem influenciando de forma positiva os indicadores para a HAS.
Houve modificação no perfil dos pacientes internados, com predominância do gênero masculino. O
nível de satisfação com o atendimento recebido na atenção básica foi alto, independente da
qualidade do atendimento recebido. Os registros nos prontuários, embora não estivessem
completamente adequados, foram importantes para a avaliação de alguns indicadores do processo
do cuidado prestado ao portador de HAS.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/andreia_medeiros.pdf

Nº de Classificação: 6446
BAULI, Janaina Daiane. Avaliação da assistência pré-natal na rede básica do Município de
Maringá - Paraná. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2010. 75 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SCOCHI, Maria José
RESUMO: As mudanças ocorridas no Sistema Único de Saúde (SUS) e a existência de programas
consolidados, com a exigência de critérios para o atendimento, possibilitam a prática avaliativa dos
serviços e da saúde de seus usuários. Dos programas existentes, destaca-se a atenção pré-natal, por
se tratar de uma atenção tradicional na rede básica. Acredita-se que, ao identificar facilidades e
dificuldades no seu desenvolvimento, será possível fazer inferências sobre as demais atividades nas
Unidades Básicas de Saúde (UBS). Este estudo objetivou avaliar a assistência pré-natal na atenção
básica em Maringá; conhecer o perfil das puérperas que utilizaram o serviço pré-natal na rede básica;
verificar os recursos físicos para o atendimento às gestantes; identificar as categorias de profissionais
atuantes na assistência pré-natal; verificar se os procedimentos mínimos preconizados pelo
Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) estão sendo realizados e verificar a
qualidade dos registros dessa assistência. Na revisão da literatura, percebeu-se que a investigação
na área da saúde materna está em expansão, porém em grande parte das publicações se utilizou
somente dados secundários. À semelhança de um estudo realizado em 1994, a amostra foi
constituída por 115 puérperas, internadas em um hospital filantrópico, credenciado pelo SUS para a
assistência ao parto. Após as entrevistas, por meio de um instrumento estruturado sobre a
assistência pré-natal, foram visitadas 22 (88%) UBS onde as puérperas informaram ter realizado o
pré-natal. Nessas, foram observados o processo de trabalho, a estrutura física, a utilização da
Estratégia Saúde da Família (ESF) no pré-natal e analisada a qualidade dos registros em prontuários.
Para a análise dos dados utilizou-se a comparação com indicadores semelhantes ao estudo anterior
e o índice de Kessner adaptado, que combinou critérios indispensáveis no pré-natal para verificar a
adequação da assistência. Na análise dos resultados, percebeu-se que o município não apresentou
ampliação significativa na quantidade de unidades de saúde, existem unidades com estrutura física
inadequadas para o atendimento, porém houve um incremento de profissionais atuando na rede, os
quais cumpriram parcialmente os critérios de atendimento estabelecidos pelo programa e os registros
em prontuários permanecem desvalorizados, sem o registro da informação de maneira pertinente.
Quando aplicado o índice de Kessner tanto para a percepção das puérperas quanto para os registros
o pré-natal se apresentou adequado apenas quando analisado o número de consultas e o início do
acompanhamento, porém quando associado a exigência de outros critérios no atendimento, a
assistência foi considerada inadequada. Constatou-se que a assistência pré-natal da atenção básica
deve ser aprimorada. Para isso, é necessário maior envolvimento dos profissionais com o pré-natal,
principalmente os integrantes da ESF e o enfermeiro, que devem utilizar das ferramentas dessa
estratégia para qualificar o seu processo de trabalho e a oferta do cuidado às gestantes. O
investimento nas práticas avaliativas deve permanecer nos serviços de saúde com o intuito de criar
espaço para o processo formativo e melhorar a tomada de decisão nos serviços.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/janaina_bauli.pdf
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Nº de Classificação: 6447
BELENTANI, Leda Maria. Alterações emocionais e sexuais no puerpério de mulheres com
bebês incluídos em programa de vigilância ao recém-nascido de risco. Maringá. Universidade
Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PELLOSO, Sandra Marisa
RESUMO: O ciclo gravídico puerperal é um período de mudanças para as mulheres, e o puerpério é
um momento de transição, onde ocorrem alterações no corpo, no emocional, na sexualidade, nas
relações familiares e sociais. Embasado por essas alterações, no período puerperal os profissionais
da saúde devem prestar o apoio necessário no seu processo de reorganização físico-psíquica,
principalmente quando se tratar de um puerpério com recém-nascido (RN) de risco. O objetivo deste
estudo consiste em analisar o comportamento de puérperas com recém nascidos considerados de
risco e as implicações associadas à vida sexual, emocional, no atendimento pré-natal e puerperal.
Trata-se de um estudo quantitativo, do tipo coorte, com mães de RN que foram incluídos no
Programa de Vigilância do Bebê de Risco existente na cidade de Maringá-PR, que residiam nessa
cidade e aceitaram participar da pesquisa. A amostra foi recrutada nas fichas existentes na Secretaria
de Saúde de Maringá. Esse estudo é um subprojeto do Projeto denominado: “Condições de Vida e
Saúde de Bebês de Risco e suas Mães em Maringá-PR, ao longo do primeiro ano de vida”, do
Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual de Maringá. Para a coleta de dados dessa
pesquisa, foram realizadas três visitas domiciliares com um instrumento pré-elaborado, onde foram
aplicadas, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, questões objetivas e
abertas. Para a análise dos dados foi utilizado o teste Qui-quadrado de Independência (ou de
associação para verificar se houve associação estatisticamente significativa). A pesquisa foi
submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da Universidade
Estadual de Maringá, sendo liberada com o Parecer No 451/2008. A população estudada constituiuse de 193 puérperas com bebês de risco, com a média de idade de 24,4 anos, 64,6% (124) brancas,
85,5 % casadas, 36,3% (70) com ensino médio completo, 57,5% (111) tinham ocupação/trabalho fora
de casa e a renda familiar média foi de R$1.770,00. Os dados obstétricos dessa gestação foram
51,7% (96) dos RN nasceram com 36 semanas ou menos de gestação, 71,5% das mulheres tiveram
parto cesárea, 60,6% tiveram atendimento pelo SUS, apenas 43,0% planejaram a gravidez, 64,3%
eram primíparas, 83,3% realizaram seis consultas ou mais no prénatal, o método contraceptivo mais
utilizado no puerpério foi a pílula, 63,0% realizaram a consulta puerperal e 48,4% das puérperas
receberam visita do Programa Saúde da Família até os 45 dias pós-parto. As variáveis tipo de
atendimento de saúde e tipo de parto tiveram associação estatística com o número de consultas prénatais. Os fatores associados com a realização da consulta puerperal foram escolaridade, estado
civil, renda familiar, tipo de atendimento e tipo de parto. Deram respostas emocionais positivas, aos
45 dias, três e seis meses 79,0%, 84,0% e 82,5%, respectivamente. O único fator associado com o
estado emocional aos seis meses foi a realização da consulta puerperal. A sexualidade apresentouse alterada no pós-parto, com 45,8% pior que antes no terceiro e 26,3% no sexto mês. Retornaram à
atividade sexual após os 42 dias de puerpério 65,6% das mulheres. O convívio com o companheiro
teve associação significativa com a sexualidade aos seis meses. Percebe-se a importância do
atendimento à saúde pré e pós natal para que o puerpério seja vivido da melhor forma possível. É
necessária uma atenção voltada não somente à contracepção e aspecto físico, mas também ao
emocional e à sexualidade da puérpera.
Acesso ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/leda_belentani.pdf

Nº de Classificação: 6448
VARGAS, Débora Regina Madruga de. Avaliação da qualidade de vida de idosos de uma
comunidade do Rio Grande do Sul. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro
de Ciências da Saúde, 2001. 116 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RAMOS, Flávia Regina Souza
RESUMO: Este estudo teve como principal objetivo avaliar a qualidade de vida de idosos de uma
comunidade do Rio Grande do Sul; através de suas percepções sobre o tema. Após uma revisão de
literatura, englobando o envelhecimento propriamente dito, a qualidade de vida e tipos de
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instrumentos utilizados para avaliar qualidade de vida, a autora propôs um instrumento próprio para a
coleta de dados. A pesquisa caracterizou-se como estudo exploratório descritivo, de natureza
qualitativa. A técnica utilizada foi à entrevista semi-estruturada e o processo de análise dos dados
baseou-se na análise de conteúdo proposta por Bardin. Os achados foram relatados em quatro
categorias, discutidas à luz da literatura, abordando as percepções e conceitos dos sujeitos sobre o
tema qualidade de vida; qualidade de vida na velhice, a conquista da melhoria da qualidade de vida e
o ser idoso por ele mesmo (auto-imagem). Os resultados obtidos permitiram observar as diferenças
de opinião a respeito da qualidade de vida do ser humano idoso e sua interação com o meio
psicológico, sócio # econômico e cultural, transpassado pelo tênue fio da história de vida de cada um,
carregado de experiências e vivências. O estudo demonstrou um vasto campo de atuação da
enfermagem e a importância de apreender sobre o envelhecimento e a qualidade de vida e, assim,
estabelecer estratégias de atuação cada vez mais voltadas para as singularidades do ser humano em
contínuo e natural processo de envelhecimento.
Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0688-D.pdf

Nº de Classificação: 6449
MARCELINO, Silvana Romagna. Potencial da educação em saúde na alta hospitalar para a
autonomia em cuidados paliativos: um olhar enfermeiro (O). Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2009. 159 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PRADO, Marta Lenise do
RESUMO: O presente estudo foi desenvolvido no sul do Brasil em uma instituição de referência para
o tratamento do câncer e teve por objetivo compreender como ocorre o processo educativo para alta
hospitalar na visão dos profissionais que desenvolvem o cuidado junto aos sujeitos portadores de
câncer avançado. O referencial que sustentou teoricamente o estudo está em consonância com a
educação como prática da liberdade entendendo que a autonomia permeia todo processo de ensino e
aprendizagem. Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva com nove sujeitos participantes,
dentre eles, enfermeiro, médico, nutricionista, assistente social e farmacêutico. A entrevista aberta, a
observação participante e a reunião de grupo foram estratégias utilizadas para a coleta de dados, que
foi realizada no período de julho de 2007 a dezembro de 2008. A análise foi concomitante as idas ao
campo e foi utilizado no processo, o método de comparação constante. A resolução 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde norteou os aspectos éticos da pesquisa, sendo que o projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa pelo parecer número 025/2007 e registro CEP 014/2007.
O processo de análise deu origem à categoria central denominada de "O potencial da educação em
saúde na alta hospitalar para a autonomia do sujeito portador de câncer e três categorias, a saber: 1ª
categoria: O que diz a equipe de saúde sobre a alta hospitalar, com as seguintes sub-categorias a) a
alta hospitalar é um ato administrativo e prerrogativa médica; b) o modo de fazer da Enfermagem é
diferenciado; c) a educação é inerente ao processo de alta; d) o processo de alta representa múltiplas
oportunidades de ouvir/orientar; e) a educação para a alta é compromisso do enfermeiro e da equipe
de saúde; 2ª categoria alta hospitalar: o que faz a equipe de saúde, com as seguintes sub-categorias:
a) o enfermeiro coordena a unidade de internação e o trabalho da equipe de saúde; b) os familiares e
os profissionais são envolvidos no processo de alta hospitalar; c) a equipe de saúde avalia o
processo de alta; d) a equipe de saúde promove a articulação do serviço hospitalar com a Unidade
Básica de Saúde; e) as orientações para alta estão centradas na terapia medicamentosa; e 3ª
categoria Empoderamento, autonomia e poder em cuidados paliativos - a autonomia do outro não é a
minha autonomia, com as seguintes sub-categorias: a) autonomia e livre arbítrio em cuidados
paliativos; e b) autonomia e poder na/da prática profissional. Os resultados demonstraram que os
profissionais da equipe de saúde no ambiente hospitalar percebem que o enfermeiro é quem está
mais próximo dos sujeitos hospitalizados, sendo o profissional que deve deflagrar o processo de
orientação para a alta hospitalar; que o enfermeiro coordena a unidade de internação e a equipe de
saúde, e que no processo de alta existe um esforço para que os familiares e todos os profissionais
participem. Além disso, denotaram a preocupação por parte dos profissionais com a avaliação do
processo de alta hospitalar, embora ainda não se registrem grandes avanços. A articulação
hospital/unidade básica de saúde também aparece como uma atividade realizada no processo de
alta. Por fim, os profissionais reconhecem o potencial da educação em saúde na alta hospitalar para
a autonomia do sujeito portador de câncer avançado.
Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0670-T.pdf
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Nº de Classificação: 6450
MENDES, Paula Xavier Gums. Ser adolescente saudável: representações sociais dos estudantes
do ensino médio de Florianópolis. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2010. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINI, Jussara Gue
RESUMO: A pesquisa do tipo qualitativo tem como objetivo conhecer as representações sociais dos
adolescentes do ensino médio de duas escolas no município de Florianópolis sobre o ser saudável,
buscando compreender os comportamentos, valores e atitudes dos adolescentes em relação ao
processo de viver e ser saudável. A Teoria das Representações Sociais foi utilizada como base para
a compreensão dos processos pelos quais os adolescentes constroem suas concepções a respeito
do ser saudável enquanto um objeto social. Examinando o núcleo central da representação,
investigamos a dimensão de campo, por meio do diagnóstico da estrutura da representação social do
ser saudável. Participaram da pesquisa 170 estudantes do ensino médio de duas escolas de
Florianópolis – SC, com idade entre 15 e 18 anos. Para a coleta dos dados, utilizou-se um
questionário auto-aplicado em situação coletiva, composto por questões de identificação e interesses
e um teste de evocação livre cujo estímulo indutor foi a expressão “ser saudável”. A análise dos
dados foi realizada com o auxílio do software EVOC. Os principais resultados indicam que a
representação social do ser saudável é estruturada de modo que os elementos centrais “boa
alimentação e atividade física” ocupam o papel organizador dentre os demais elementos. A reflexão
sobre o ser saudável, estilo de vida adequado, equilíbrio nos hábitos do cotidiano é necessário para o
desenvolvimento da sociedade em geral. Essa pesquisa serve como instrumento de trabalho para os
profissionais, desenvolvendo estratégia para trabalhar valores e atitudes do jovem brasileiro.
Acesso ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp137713.pdf

Nº de Classificação: 6451
FARIAS, Rosimeri Geremias. Qualidade de vida e envelhecimento ativo em idosos mais idosos
residentes na comunidade. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2010. 195 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Silva Maria de Azevedo dos
RESUMO: Este estudo teve como objetivos avaliar as variáveis qualidade de vida e envelhecimento
ativo entre idosos mais idosos residentes em um município do interior de Santa Catarina, bem como
identificar sua percepção de qualidade de vida, segundo os domínios/facetas do Whoqol-bref do
Whoqol-old, e averiguar o envelhecimento ativo, conforme seus determinantes, entre essa população,
com o propósito de explorar a relação entre os domínios/facetas da qualidade de vida e os
determinantes do envelhecimento ativo. Foi realizado no domicílio de idosos residentes em um
município do interior de Santa Catarina. Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa,
transversal, do tipo exploratória, descritiva. Para coleta dos dados, foram utilizadas as técnicas de
entrevista compostas por check-list elaborado com base nos determinantes do envelhecimento ativo
e por aplicação das escalas Whoqol-bref do Whoqol-old. Foram entrevistados 87 idosos, com idade
igual ou superior a 80 anos, de ambos os sexos, que residem na comunidade. Para variáveis
categóricas, foram utilizadas análises descritivas dos dados, com base na apuração de freqüências
simples e cruzadas, tanto em termos absolutos quanto em percentuais, e para as variáveis numéricas
foram calculadas medidas descritivas de centralidade e de dispersão, além de testes de associação e
correlação entre variáveis. O nível de significância adotado foi de 5%, sendo considerados
significativos valores de p=0,05. Encontraram-se escores de qualidade de vida de 88,37 (dp 8,23) na
avaliação pelo Whoqol-bref e de 90,34 (dp 8,89) na avaliação pelo Whoqol-old. A correlação entre os
domínios físico e meio ambiente (r 0,45; p 0,0000044) e entre os domínios autonomia e atividades
passadas presentes e futuras (r 0,69; 10 p<0,000001) aponta as correlações de maior significância
para a qualidade de vida. Estes idosos são na maioria brancos, católicos com baixa renda e
escolaridade. Mesmo aposentados, 60,92% continuam exercendo atividades laborais; 70,11% têm
casa própria; 48,28% freqüentam ambientes coletivos; 81,61% estão satisfeitos com a vida e 48,28%
não dependem de um cuidador. Os resultados mostraram ser possível relacionar alguns
determinantes do envelhecimento ativo com domínios e facetas do Whoqol-bref, mas que nem todas
as associações ou relações têm significância estatística. Conclui-se que é possível ter boa qualidade
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de vida mesmo entre idosos mais idosos, que eles mantêm sua independência e autonomia e que
envelhecer ativamente é importante para a qualidade de vida.
Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0672-D.pdf

Nº de Classificação: 6452
SCHNEIDER, Karine Larissa Knaesel. Significado da vivencia da doença crônica para o
adolescente (O). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2010. 161 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINI, Jussara Gue
RESUMO: Esta pesquisa qualitativa do tipo exploratório-descritiva teve como objetivo compreender
os significados da vivência de uma doença crônica para o adolescente hospitalizado ou em
acompanhamento ambulatorial. Os aspectos teóricos acerca da adolescência evidenciam a existência
de um momento de ricas transformações, no qual se torna necessário um olhar cuidadoso e amoroso
sobre o cotidiano destas pessoas. Os profissionais de enfermagem, por lidarem com questões
relacionadas à saúde e ao adoecimento, têm importantes contribuições a acrescentar ao processo de
viver destes seres, em especial aos que vivenciam uma doença crônica. Para direcionar a pesquisa
foi utilizado o Interacionismo Simbólico. Este referencial teórico está alicerçado na concepção de que
os seres humanos agem em relação aos significados que as coisas têm para eles. Os locais
escolhidos para o seu desenvolvimento foram a Unidade de Internação Pediátrica e o Ambulatório de
Pediatria do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Participaram onze
adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos com diagnóstico de doença crônica (internados na
Unidade de Internação Pediátrica ou que realizavam acompanhamento no Ambulatório de Pediatria)
no período de março a junho de 2009. Os dados foram coletados por meio de entrevistas individuais
semiestruturadas e registrados com sistema de gravação. A análise dos dados seguiu os passos do
Discurso do Sujeito Coletivo, à luz do referencial teórico. Os resultados da pesquisa são
apresentados na forma de três manuscritos intitulados: 1) Doença Crônica e Adolescência, que
aborda como é conviver com uma doença com características de cronicidade, quais os significados
construídos pelo adolescente em suas interações e como ele se sente em relação à sua doença; 2)
Cotidiano do Adolescente com Doença Crônica, que discute as alterações no processo de
escolarização e as restrições alimentares no cotidiano destes 10 adolescentes; e 3) (Con)vivendo
com uma Doença Crônica durante a Adolescência, que traz questões referentes às hospitalizações, à
convivência com limitações e restrições e às experiências destes adolescentes ao compartilharem
seus sentimentos. O conhecimento destes processos é essencial na promoção do melhor
enfrentamento de sua condição crônica. Esta pesquisa contribui para ampliar o olhar sobre a vivência
da doença crônica a partir da percepção e dos significados atribuídos pelo adolescente, buscando
novas formas de atuar e pensar o cuidado, a fim de propor intervenções que realmente o auxiliem no
enfrentamento positivo de sua doença.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp137712.pdf

Nº de Classificação: 6453
ZIMMERMANN, Karina Cardoso Gulbis. Predisposição ao diabetes mellitus tipo 2 em
acadêmicos de enfermagem. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2010. 165 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SASSO, Grace Teresinha Marcon Dal
RESUMO: Estudo quantitativo, tipo transversal analítico realizado em 2009 em uma Universidade da
região Sul de Santa Catarina que abordou a predisposição ao DM tipo 2 em acadêmicos de
enfermagem. Teve como objetivos: identificar os fatores predisponentes para o desenvolvimento do
DM tipo 2 e identificar e analisar as ações de prevenção ao DM tipo 2 adotadas pelos acadêmicos de
enfermagem de uma Universidade da Região Sul de Santa Catarina. O projeto foi aprovado pelo
comitê de ética da instituição sob o parecer 147/2009, iniciando-se a pesquisa somente após esse
procedimento. A amostra do estudo foi a probabilística estratificada de 154 estudantes estipulados
pela base de cálculo do SESTAT NET®. Os alunos foram sorteados, convidados a participar e, após
assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foram solicitados a responder um formulário
de pesquisa, permitir a coleta de sangue em polpa digital para análise da glicemia capilar e ter
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verificada a medida de circunferência abdominal. Foi utilizado o glicosímetro portátil MEDICENSER®
para verificação da glicemia capilar casual e fita métrica de tecido (0 a 200 cm), aprovada pelo
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) para avaliar a medida
da circunferência abdominal. Os dados coletados foram armazenados no banco de dados do
programa SPSS® 12.0 para efetuar os testes de comparação, qui quadrado de Pearson, freqüências,
médias, percentagens e o teste de variáveis ANOVA. A média de idade dos acadêmicos é de 24,2
(DP±5,4), 50% de acadêmicos estão na faixa etária de 17 a 22 anos e 29,5% com 23 a 28 anos.
Quanto à ocupação, 29,3% (n=45) são apenas estudantes, 32,4%(n=50) são técnicos de
enfermagem e 15,1% são classificados como outros: gerentes, estagiários, técnicos de farmácia, de
laboratório, serventes, etc., e 23,3% (n=36) não relatam ocupação. A hereditariedade quanto ao DM
foi uma informação não respondida por 76%(n=117) dos acadêmicos, porém, dentre os respondentes
foi constatado que havia hereditariedade em parentes de 1º grau (pai, mãe, irmãos) em 5,8% (n=09)
e de 2º grau (tios, tias, primos, avós) em 16,9% (n=26). Quando se trata do IMC, no que tange a
classificação em grau de obesidade, identifica-se que 23,4% (n=36) apresentam-se com obesidade
grau 1 ou 2. Os graus de obesidade I ou II e a medida de circunferência abdominal (MCA)
aumentada, foram comparados e geraram significâncias de p=0,002, tornando-se fatores relevantes
para a predisposição ao DM tipo 2. Sobre o hábito alimentar e o consumo de carboidratos, verifica-se
que dentre os 154 acadêmicos, 52,6% (n=81) ingerem uma dieta rica nesse componente; assim como
66,9% (n=23) dos obesos, e 44,29% (n=31) dos com MCA acima do normal. Outros alimentos como
leguminosos e cereais não foram citados na dieta de praticamente nenhum dos participantes. O
estudo mostrou uma forte relação (valor de p 0,024), entre as variáveis obesidade carboidratos.
Sobre o sedentarismo auto-referido, verificou-se que 93.5% (n=144) são sedentários, sendo que, a
dieta desses foi avaliada em pouco ou nada saudável em 59,1% (n=85), se constituindo um risco para
o aumento do peso e da gordura central. A Obesidade e a MCA também foram comparadas e, dentre
os 36 participantes que apresentaram obesidade grau I ou II, 72,2% (n=26) têm deposição de gordura
identificada pela medida da circunferência abdominal (p=0,014), sendo esses dois fatores associados
que predispõem ao DM tipo 2. Os valores da glicemia capilar casual estiveram entre 141mg/dL a
162mg/dL, sendo constatada glicemia alterada em 3,6% (n=5) dos acadêmicos, e não obteve-se
significância entre as variáveis: sexo (p=0,654), obesidade (p=0,720), MCA aumentada (p=0.962),
hereditariedade ao Diabetes Mellitus tipo 2 (p=0,614), hábitos alimentares # dieta pouco/nada
saudável - (p=0,820) e sedentarismo auto referido (p=0,775). No que diz respeito às ações de
prevenção, verifica-se que os acadêmicos, não demonstraram adotar nenhum tipo de mecanismo,
fato esse que serve de alerta aos educadores da instituição tanto para planejamento nesse enfoque
quanto no sentido de possibilidades de novos estudos diagnósticos com os acadêmicos que possuem
fatores predisponentes, bem como estudos sobre ações de prevenção voltadas aos hábitos de vida.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0684-D.pdf

Nº de Classificação: 6454
TOMBINI, Larissa Hermes Thomas. Educação permanente e integração ensino-serviço na
perspectiva dos enfermeiros do serviço. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2010. 177 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): REIBNITZ, Kenya Schmidt
KLEBA, Maria Elisabeth
RESUMO: Trata-se de uma Pesquisa Convergente-Assistencial que teve como objetivos identificar a
compreensão dos enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde do município de Chapecó sobre a
educação permanente em saúde e a integração ensino-serviço, analisando suas percepções sobre as
contribuições da integração ensino-serviço para o processo de educação permanente profissional. A
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) articulada aos princípios
pedagógicos de Paulo Freire fundamentaram teoricamente a trajetória da pesquisa, esta,
desenvolvida com um grupo de 13 enfermeiros que atuam em serviços de saúde onde foram
realizadas, nos anos de 2007 e 2008, atividades acadêmicas do curso de graduação em Enfermagem
da Unochapecó. Como estratégias para coleta de dados foram realizadas 05 oficinas durante os
meses de junho a agosto de 2009. A análise dos dados foi realizada seguindo os passos da Análise
Temática proposta por Minayo: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados
obtidos e interpretação. Desta análise emergiram 3 categorias subdivididas em 3 subcategorias/cada: 1) “A construção do conhecimento como processo de educação permanente”: a
aceitação como um dos fatores condicionantes do processo educativo; a valorização do
conhecimento anterior e a troca como 'meios' para o novo conhecimento; e a aprendizagem
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significativa, a partir da realidade e necessidades identificadas. 2) “Níveis de integração ensinoserviço”: Eu, enfermeiro: “expectador”; Eu, enfermeiro: envolvido no processo/ensinando; e Eu,
enfermeiro: comprometido com a proposta/aprendendo. 3) “Educação Permanente em Saúde - o ato
final”: atores/autores invisíveis: docentes ausentes; a equipe de saúde mediando o processo
integrativo; e a condução e direção pelos gestores/instituição do serviço. Apontamos para os
diferentes níveis de envolvimento dos atores/autores nos espaços de integração, determinantes no
estabelecimento e desenvolvimento efetivos das relações de integração ensino-serviço e na
educação permanente em saúde, o que atenta para o resgate e para a valorização dos profissionais
para participação, reflexão e construção coletiva. Identificamos que o desenvolvimento de projetos
aprovados no Pró-Saúde e PET-Saúde tem sido apontados como oportunidades de educação
permanente, com destaque às pesquisas emergidas da realidade e necessidades dos serviços. No
entanto, a construção de projetos e propostas conjuntas de fortalecimento de relações e
desenvolvimento profissional em saúde constitui, ainda, desafio a ser superado. Esta pesquisa
suscita reflexões acerca dos processos de educação permanente em saúde e integração entre
serviços de saúde e instituições de ensino superior, bem como traz subsídios para a reavaliação e
construção coletiva de novas estratégias de aproximação e efetivação da Política Nacional de
Educação Permanente em Saúde e de desenvolvimento dos profissionais dos serviços, em âmbito
municipal.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0681-D.pdf

Nº de Classificação: 6455
ALVES, Lucia Helena de Souza. Grupo de promoção da saúde na estratégia saúde da família
(ESF): a visão dos profissionais e dos usuários. Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 119 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BOEHS, Astrid Egger
HEIDEMANN, Ivonete Teresinha Schulter Buss
RESUMO: Pesquisa qualitativa participativa que objetivou conhecer a percepção dos usuários e
equipe de ESF sobre grupos desenvolvidos em unidades de saúde em município da região do Alto
Vale do Itajaí/SC. Objetivos específicos: levantar publicações de pesquisas sobre promoção da
saúde, educação em saúde e enfermagem com grupos no Brasil; identificar percepções dos
usuários/equipe ESF quanto às ações desenvolvidas nos grupos; analisar estas ações a partir das
cinco estratégias de promoção da saúde da Carta de Ottawa. Utilizou-se o referencial teórico da
promoção da saúde e a estrutura conceitual/metodológica de Paulo Freire. A busca das publicações
ocorreu em artigos de periódicos em português/espanhol, na base de dados LILACS e biblioteca
SciELO, nos anos de 2003-2008, utilizando os descritores: enfermagem, promoção da saúde,
educação em saúde, saúde de grupos específicos; selecionando18 artigos. A coleta de dados da
pesquisa ocorreu no segundo semestre de 2009 em duas unidades ESF, com usuários/profissionais,
em 3 fases: investigação temática; codificação/descodificação; desvelamento crítico. Os temas foram
discutidos e analisados à luz da Carta de Ottawa. Como resultado da revisão literária identificou-se
que 50% dos estudos objetivaram compreender percepções dos participantes do grupo sobre
determinado tema ou primeiro passo para depois realizar a atividade proposta; predominaram
pesquisas participativas, com coleta de dados durante a realização do grupo. Quanto aos resultados
exibidos pelos estudos, emergiram benefícios de forma geral e benefícios imediatos das atividades;
papel dos profissionais de saúde e enfermagem; Círculo de Cultura Freireano; grupo focal; pesquisa
ação; jogos educativos. Ressalta-se que a idéia de promoção da saúde nestes grupos embasam-se
nas concepções geradas em Ottawa, mesmo que implicitamente. Os resultados da pesquisa com
equipe/usuários identificaram 24 temáticas, agrupadas e priorizadas em 2 significativas: não há
clareza do que é grupo; metodologia utilizada no grupo. Evidenciou-se, que as práticas educativas
nestes grupos, geralmente, acontecem em forma de palestra, mediadas pela concepção bancária de
educação, onde segundo os usuários, desestimula sua participação. Portanto, infere-se que a
metodologia de Freire através dos Círculos de Cultura possibilita desenvolvimento e reestruturação
das atividades de grupo, tornando-o um espaço de práticas dialógicas, estimulando os participantes a
desvelarem sua realidade vivencial e tornarem-se agentes promotores de sua saúde. As ações de
promoção da saúde nestes grupos estão fortemente alinhadas com “reorientação dos serviços de
saúde” e “desenvolvimento de habilidades pessoais”, porém as demais estratégias são trabalhadas
implicitamente. As ações de lazer realizadas mostram indícios de intersetorialidade e participação
social. Conclui-se na revisão literária que os grupos procuraram desenvolver de forma criativa ações
direcionadas para a promoção da saúde dos participantes. Mostra também que o profissional
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enfermeiro está estimulando o diálogo com os participantes, visando o reforço da ação comunitária. O
trabalho com grupos é dispositivo importante de promoção da saúde e possibilidade de ampliação da
atuação do enfermeiro. E, através da pesquisa realizada na realidade do município em gestão,
percebeu-se a necessidade de reavaliação/ampliação das ações de promoção da saúde dentro deste
contexto, avançando para o conjunto destas estratégias para que ocorram ações educativas de
maneira ampliada e ao encontro da realidade dos usuários.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0681-D.pdf

Nº de Classificação: 6456
WIGGERS, Eliana. Aleitamento materno: educação libertadora com grupos de puérperas e
acompanhantes no alojamento conjunto. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2010. 274 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Evangelia Kotzias Atherino dos
RESUMO: Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa que objetivou compreender em círculo
de cultura, as possibilidades e limitações que puérperas e acompanhantes identificam para a prática
do aleitamento materno. O referencial teórico-metodológico de sustentação do estudo está ancorado
nos princípios da Pedagogia Libertadora do educador Paulo Freire, o qual defende que esta seja
mediadora entre a teoria e a prática, e a educação um processo dialógico, construído a partir da
interação entre o indivíduo e o mundo. O estudo foi desenvolvido no Alojamento Conjunto do Hospital
Regional de São José Dr. Homero de Miranda Gomes, São José/SC. A coleta e análise de dados foi
realizada através do Itinerário de Pesquisa de Paulo Freire, composto de 3 etapas: Investigação,
codificação-descodificação e desvelamento crítico durante a realização de 8 Círculos de Cultura nos
meses de agosto e setembro de 2009. Foi respeitada a resolução 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde que dispõe sobre a pesquisa envolvendo seres humanos e utilizado o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido garantindo aos participantes o princípio da autonomia, oferecendo
total liberdade aos mesmos em desistir durante o processo, respeitando as suas crenças, valores e
preservando sua identidade. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição hospitalar e da
Universidade Federal de Santa Catarina. Os sujeitos participantes do estudo foram 58, constituídos
de puérperas internadas no Alojamento Conjunto da maternidade e seus acompanhantes, sendo 43
puérperas e 15 acompanhantes. Os acompanhantes foram: 06 companheiros, 05 mães, 02 cunhadas
e 02 amigas de puérpera. As possibilidades e limitações para a prática do aleitamento materno
identificadas por puérperas e acompanhantes nos círculos de cultura resultantes desta pesquisa,
foram agrupadas em oito temáticas significativas desveladas através do Itinerário de Pesquisa: O
conhecimento como base para a prática do aleitamento materno, a crença de que a anatomia da
mama interfere na prática do aleitamento materno, experiências x inexperiência: influência no
aleitamento materno, o círculo de convivência na prática do aleitamento materno, com autoconfiança
e autoconhecimento fica mais fácil, sentir-se bem e estar sem dor é importante para a boa prática do
aleitamento materno, aleitamento materno e trabalho da mulher, profissionais da saúde: mediadores
do aleitamento materno. Os resultados apontaram que as possibilidades mais identificadas foram
relacionadas a conhecer sobre alimentação da nutriz, ter ajuda profissional, conhecer sobre pega da
região mamilo-areolar e conhecer sobre prevenção de fissuras da região mamilo-areolar e, as
limitações foram relacionadas a ter ingurgitamento mamário, a mulher voltar ao trabalho, familiares ou
pessoas próximas que influenciam nas decisões da nutriz e sentir dor. Com este estudo, concluímos
que o trabalho educativo em aleitamento materno é essencial para a elevação dos índices desta
prática e assim, precisa ser intensificado, que o referencial teórico-metodológico utilizado foi
determinante na construção do conhecimento e que se faz necessário a formulação políticas públicas
e empenho de gestores e profissionais na busca de uma perspectiva libertadora na educação em
saúde em aleitamento materno com grupos de puérperas e acompanhantes.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0679-D.pdf

Nº de Classificação: 6457
MORTARI, Carmen Luiza Hoffmann. Abortamento/aborto: representações sociais de enfermeiras da
atenção básica à saúde. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências
da Saúde, 2010. 173 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINI, Jussara Gue
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RESUMO: O abortamento/aborto é uma realidade presente em nossa sociedade. É um tema
polêmico, que traz múltiplas interpretações e representa interesses diversos às instituições sociais,
sendo um problema de saúde pública e um desafio para os profissionais da saúde. A Atenção Básica
à Saúde, porta de entrada dos usuários no Sistema Único de Saúde - SUS, recebe, algumas vezes,
mulheres com a intenção de praticar o aborto e, nessa situação, as enfermeiras devido à
complexidade da temática, encontram dificuldades na prática do cuidado. O estudo teve como
objetivo conhecer como as enfermeiras que atuam na Atenção Básica à Saúde no município de
Chapecó/SC, representam o abortamento/aborto inseguro e como essas representações podem se
relacionar com as formas de se prestar cuidados em situações concretas. Trata-se de uma pesquisa
de abordagem qualitativa, tipo exploratório descritivo, fundamentada na Teoria das Representações
Sociais. Os dados foram coletados no período de julho a setembro de 2009, por meio da técnica de
“Grupo Focal”, constituído por oito enfermeiras que atuam na Atenção Básica à Saúde. A análise dos
dados utilizou o método do Discurso do Sujeito Coletivo. Os discursos dão conta de que, nessas
situações, a prática do cuidado vem permeada de conflitos entre posicionar-se contra o aborto ou
apoiar às mulheres, e ou, manter-se na imparcialidade, deixando a responsabilidade de decisão e
ação para elas. Algumas das representações tais como: 'o aborto inseguro ser um crime; o dever da
mulher ficar com a criança ou entregá-la para adoção; a preservação da vida como princípio a ser
almejado pela formação profissional...' normalmente desencadeiam tentativas de influenciar a mulher
a não interromper a gravidez. Quando não obtém sucesso nessas tentativas, algumas enfermeiras
mesmo desejando ajudar a mulher a encontrar uma saída segura, pelos limites profissionais, apenas
a orientam a 'ir pra casa pensar, deixando claro que não é com ela (a enfermeira) a prática do aborto.
Ficando a mulher abandonada..., indo pra clandestinidade..., tendo que se virar.' Outros discursos,
trazem claramente o poder do Estado sobre as representações: 'se ocorrer o aborto pelo uso da pílula
do dia seguinte ou do DIU de cobre, por serem métodos permitidos pelo governo e pela sociedade,
seria considerado aborto legal e, também aborto permitido por Deus'. As enfermeiras participantes da
pesquisa, nos debates dos grupos focais, refletiram a respeito de seus posicionamentos profissionais,
ancorados por concepções religiosas, familiares e da formação, questionando-se: 'que 'vida'
preservar? Se a criança que não é abortada, pode ser 'abortada em vida, a criança vivendo na
miséria' e a mãe o 'inferno''. Essas reflexões levaram as enfermeiras a concluírem que, o
posicionamento imparcial, as libera de futuras responsabilidades para com as 'crianças que não
foram abortadas e vivem na condição de mortas vivas'.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0677-D.pdf

Nº de Classificação: 6458
FERTONANI, Hosanna Pattrig. Desafios de um modelo assistencial em defesa da vida, da saúde
e da segurança: o que dizem os usuários da atenção básica. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 235 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PIRES, Denise Elvira Pires de
RESUMO: As práticas assistenciais em saúde fundamentam-se no modelo biomédico, apesar das
críticas aos limites deste modelo com relação ao entendimento da complexidade da vida humana e
do processo saúde-doença. A Estratégia Saúde da Família (ESF) tem sido apontada como
fundamental para a construção de um novo modelo assistencial em saúde, incorporando novas
práticas assistenciais, com vistas à superação dos problemas decorrentes do modelo da biomedicina.
Neste modelo, o usuário e sua família são considerados no seu contexto social e cultural e o
processo saúde-doença compreendido em uma perspectiva ampla dos multideterminantes e das
multidimensionalidades do viver humano. Assim, convivem atualmente, nas unidades básicas de
saúde, dois modelos assistenciais, o modelo biomédico hegemônico e o modelo proposto pela ESF,
sendo um desafio para os trabalhadores, equipes, serviços de saúde e pesquisadores do setor, a
transformação do velho modelo em um novo modelo assistencial, que contemple as diretrizes da
ESF/SUS e princípios de defesa da vida, da saúde e da segurança. Nesse contexto, o objetivo geral
deste estudo foi identificar no relato de usuários da ESF, de dois municípios da Região Sul do Brasil
sobre as práticas assistenciais em saúde e se estas se aproximam ou se distanciam das diretrizes
desta estratégia, bem como dos princípios de defesa da vida, da saúde e da segurança. Esta
pesquisa de natureza qualitativa utilizou dados coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas e
análise documental, no período de maio a setembro de 2009. A organização dos dados e a análise
categorial temática seguiram os passos sugeridos por Bardin (2002). A interpretação dos dados foi
orientada por seis eixos de sustentação do referencial teórico desta pesquisa: conceito de saúde da
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VIII Conferência Nacional de Saúde, diretrizes da ESF, Política Nacional de Promoção da Saúde
(PNPS), defesa da vida, safety promotion e antropologia da saúde. Da análise dos dados, surgiram
dois grandes temas: o primeiro tema foi com relação às aproximações e distanciamentos das ações
assistenciais com um novo modelo assistencial e o segundo tema abordou as concepções de saúde
dos usuários e as aproximações com os pressupostos do modelo biomédico hegemônico ou com os
princípios orientadores de um novo modelo assistencial, prescritos na Estratégia Saúde e na Política
Nacional de Promoção da Saúde. Os resultados indicaram que as ações assistenciais permanecem
centradas no tratamento e reabilitação das doenças, na figura médica e no atendimento individual,
distanciando-se das diretrizes da ESF e da atenção integral. O vínculo/responsabilização tem sido
construído pelos Agentes Comunitários de Saúde, no domicílio e com pouca participação dos demais
profissionais da equipe da ESF. No que concerne, ao acesso ao serviço de saúde, os serviços
ofertados pela atenção primária foram considerados satisfatórios, mas face à necessidade de atenção
dos serviços de média e alta complexidade, essa mesma satisfação não foi obtida. No que se refere
as ações voltadas para a defesa da vida, da saúde e da segurança, identificou-se que as práticas
assistenciais não estão orientadas por estes princípios. Analisando as concepções de usuários sobre
saúde, o entendimento é de que saúde esta relacionada com qualidade de vida, com segurança, com
ausência de doenças e com autonomia para cuidar de si e para viver. Com base nestas perspectivas,
para a construção de um novo modelo assistencial em saúde em defesa da vida, da saúde e da
segurança, é fundamental a assimilação nas ações assistenciais, das diretrizes prescritas para a
ESF, bem como o olhar para as necessidades decorrentes do processo de viver humano atual.
Requer um envolvimento e responsabilização dos trabalhadores, equipes, gestores e usuários dos
serviços de saúde, no processo de luta pela efetividade dos princípios do SUS, em um contexto de
atitude ética, política e humanitária dos sujeitos envolvidos no processo.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0682-T.pdf

Nº de Classificação: 6459
REIS, Evanise Rodrigues dos. Humanização nas relações entre os profissionais de enfermagem
e usuários da estratégia saúde da família (A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 143 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MEIRELLES, Betina Hörner Schlindwein
RESUMO: Esta pesquisa teve o objetivo de compreender as relações entre os profissionais de
enfermagem e os usuários de uma equipe nas ações da Estratégia Saúde da Família, na perspectiva
da humanização, no município de Chapecó (SC). Trata-se de um estudo exploratório descritivo,
pautado na abordagem qualitativa. Fizeram parte deste estudo todos os profissionais das equipes de
enfermagem que atuam na unidade básica de saúde e pertencem às equipes da Estratégia Saúde da
Família, perfazendo dez; e cinco usuários da Estratégia de Saúde da Família atendidos durante o
período de coleta de dados. Os dados foram coletados através de observação participante e
entrevistas semiestruturadas. A análise dos dados foi realizada segundo a análise de conteúdo,
temática, proposta por Bardin (2008). O tema foi utilizado como unidade de registro. O critério de
categorização foi semântico, buscando classificar o que os elementos têm em convergência de idéias
com outros. Foram consideradas as diretrizes do Humaniza SUS como referencial teórico, o que
levou à formulação das seguintes categorias de análise: Compreendendo a humanização em saúde;
O reconhecimento das diretrizes do PNH; A humanização nas relações entre equipe de enfermagem
e usuários; e Os limites e potencialidades na humanização das relações no serviço. Quanto ao perfil
dos participantes, concluiu-se: os profissionais de enfermagem são do sexo feminino e encontravamse na faixa etária entre 26 e 50 anos, sendo três enfermeiras e a maioria era de técnicas de
enfermagem. O tempo de trabalho variou de três meses a 25 anos. Os usuários da UBS pesquisada
tinham idade variável de 23 a 57 anos, sendo dois homens e três mulheres; apenas uma era solteira.
A maioria era católica e tinha como nível de escolaridade o ensino fundamental. Todos os usuários
pesquisados residiam no bairro e freqüentavam regularmente a ULS para ações de promoção,
tratamento e recuperação da saúde. A primeira categoria, Compreendendo a humanização,
evidenciou que os participantes têm conhecimento sobre o tema, apesar de demonstrarem a
necessidade de aprofundá-lo. Esta conceitualização foi discutida sob duas vertentes: o acolhimento e
a atenção nos serviços e a produção da saúde e de sujeitos. A categoria O reconhecimento das
diretrizes do PNH foi discutida a partir da organização e otimização dos serviços como forma de
melhorar as relações (integralidade da atenção e gestão); o protagonismo dos sujeitos; e o modelo de
atenção: responsabilização e vínculo. Na terceira categoria, A humanização nas relações entre
equipe de enfermagem e usuários, realçaram-se os encontros formais e informais para troca de
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saberes, para, assim, garantir o fomento do conhecimento e uniformidade nas ações, bem como
aumentar o reconhecimento entre os profissionais, gerando maior aproximação entre eles, melhora
da autoestima e maior valorização profissional. As relações que se estabelecem são permeadas pelo
acolhimento e produção de sujeitos. Na quarta categoria, Os limites e potencialidades na
humanização das relações no serviço, emergiram situações que influenciam no trabalho humanizado.
Essas questões devem ser refletidas e aprofundadas no sentido de enobrecer as relações,
potencializando a humanização. Existe o potencial das equipes para a qualidade crescente das
relações entre todos os atores envolvidos. Pode-se concluir que as diretrizes da Política Nacional de
Humanização foram evidenciadas na realidade pesquisada, considerando que houve: a proposta da
clínica ampliada; a valorização do trabalho e do trabalhador; a defesa dos direitos do usuário; a
preocupação com mudanças no modelo de gestão e de atenção à saúde, com a possibilidade de cogestão; a preocupação com a valorização da autonomia; co-responsabilidade e protagonismo dos
sujeitos; e, ainda, o reconhecimento do acolhimento como importante ação humanizadora e de
construção das relações entre as pessoas. Há propostas de uma nova relação entre usuários e
profissionais de saúde. É importante a compreensão da importância dessas relações como
necessárias para que ambos se desenvolvam, profissionais e cliente/usuário dos serviços. A ação de
enfermagem implica um tipo especial de encontro de pessoas. Nesse sentido, a enfermagem assume
um papel importante no processo de humanização das relações nos serviços de saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0685-D.pdf

Nº de Classificação: 6460
SCORTEGAGNA, Helenice de Moura. Mundo da vida na escola como espaço para a construção
do ser saudável no processo de viver-envelhecer (O). Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 226 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GONÇALVES, Lúcia Hisako Takase
ALVAREZ, Ângela Maria
BOTH, Agostinho
RESUMO: A partir da tese de que a escola, por meio de ações educativas de cuidado, permite a
formação do sujeito para o viver-envelhecer com mais saúde e expressividade, a pesquisa intitulada:
O MUNDO DA VIDA NA ESCOLA COMO ESPAÇO PARA A CONSTRUÇÃO DO SER SAUDÁVEL
NO PROCESSO DE VIVER-ENVELHECER, objetivou refletir junto aos professores de uma escola
pública do norte do Estado do Rio Grande do Sul, as ações educativas desenvolvidas no cotidiano
escolar, sob a ótica do cuidado, para compor um discurso com vistas à promoção do aluno como
cuidador de si, dos outros e do ambiente familiar, vislumbrando saúde e maior expressividade da vida
em toda sua extensão. Essa proposta investigativa, participativa e dialógica foi conduzida à luz da
razão comunicativa concebida por Habermas, utilizando como caminho metodológico a pesquisaação, segundo Thiollent. A pesquisa desenvolveu-se em encontros mensais, nas dependências da
escola, no período de março de 2008 a outubro de 2009. A longevidade e suas inquietações solicitam
reflexão quanto aos valores e modelos vigentes, regidos pelo positivismo, na busca de que novos
caminhos sejam traçados, conduzindo a uma proposta pedagógica que vislumbre a formação de um
indivíduo capaz de olhar a si e aos outros com dignidade, quer seja na dimensão física, psicológica
ou relacional com o ambiente em que se insere. Ir ao encontro dos educadores em seu contexto
possibilitou conhecer e refletir o quanto suas ações educativas se aproximam do cuidado e o quanto
contribuem, por meio de questões éticas e estéticas, para qualificar as relações humanas,
considerando a vida que se estende; o que se encontra fortemente vinculado com as questões éticas
de saúde. Os dados emergentes foram analisados qualitativamente, buscando-se unidades de
significância que constituíram as categorias: a celeuma no discurso como reflexo do mal-estar
docente: lacuna para o cuidado; cotidiano escolar: o retrato de uma situação como fruto da distorção
comunicativa; dimensão das ações educativas de cuidado na intersubjetividade do cotidiano escolar e
o agir comunicativo na pesquisa-ação como interface entre educação e enfermagem. A mediação do
processo dialógico possibilitou que os professores, ao olharem para si e para o contexto partilhado,
se projetassem como sujeitos críticos da sua realidade, do seu contexto e do conhecimento, refletindo
quanto a possibilidade de construir novos conhecimentos e de transformar o ambiente pela
conscientização e pela (re)significação de suas práticas. A interface entre educação e enfermagem
deu visibilidade à situação de descuidado dos professores e do cotidiano escolar, revelando que o
processo da construção do discurso, norteado pelo cuidado, contribui para o aperfeiçoamento do
viver-envelhecer saudável, porque o cuidado passou a ser pensado, não como uma ação resultante
da demanda eventual, imposta cotidianamente, mas como uma ação intencional, internalizada como
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um valor, uma forma de ser e de agir refletida no ambiente. Portanto, pensar na velhice ativa e bem
sucedida requer que se pense no aprender e ensinar a viver saudável em todas as fases, assim, a
vida tem sua expressão renovada, não pautada na sua brevidade, mas na extensão que almeja.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0680-T.pdf

Nº de Classificação: 6461
FERRAZ, Lucineia. Cuidado prestado à criança pela família e comunidade indígena na
percepção dos profissionais de saúde (O). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2010. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BOEHS, Astrid Eggert
RESUMO: Este estudo teve como objetivos levantar as percepções dos profissionais das equipes de
saúde da família sobre os cuidados que a família e comunidade indígena prestam às suas crianças e
levantar as percepções dos profissionais das equipes de saúde da família sobre o cuidado
profissional na assistência às crianças indígenas. Foram utilizados alguns conceitos do referencial
teórico de Madeleine Leininger e as políticas nacionais relacionadas a saúde dos povos indígenas,
saúde da criança e atenção básica. Trata-se de um estudo descritivo de natureza qualitativa do qual
participaram nove profissionais de saúde de duas equipes da ESF atuantes em terras indígenas, no
estado de Santa Catarina. Para a coleta dos dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas.
Os dados foram analisados segundo a proposta de análise de Leininger. Os resultados apontam que
os informantes são profissionais jovens e estão há pouco tempo nas equipes, o que evidencia uma
alta rotatividade nas mesmas. Destaca-se a falta de formação específica para atender essa
população. Na percepção dos profissionais sobre os cuidados prestados as crianças, identificam que
o principal cuidador é a mãe, que conta com o apoio familiar e comunitário. O cuidado no qual há
maior concordância entre os profissionais e a população atendida é o aleitamento materno. As
crianças recebem mais cuidados nos primeiros meses de vida, entretanto, à medida que elas
crescem precisam “se virar sozinhas”. Com relação a percepções sobre as suas próprias atividades
no cuidado às crianças indígenas, destacaram-se as contradições entre o desejo de respeitar as
crenças, as práticas e a ansiedade da resolutividade dos cuidados profissionais. Foram enfatizadas
pelos informantes as dificuldades na comunicação entre trabalhador e população assistida. Os
profissionais avaliam os cuidados familiares prestados a criança indígena na perspectiva de sua
cultura profissional e demonstram dificuldades em avaliar esses cuidados na perspectiva da cultura
das famílias. Ao final, acredita-se que conhecer os sistemas de cuidado popular é uma estratégia
importante para auxiliar o sistema profissional a planejar uma assistência sensível ao modelo
transcultural do cuidado em saúde. Para tanto, a formação profissional em saúde deve considerar
que, para uma assistência congruente, faz-se necessário o (re)conhecimento e valorização das
diversidades culturais de viver e cuidar em saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0676-D.pdf

Nº de Classificação: 6462
SOUZA, Silvia Silva de. Estratégias de enfrentamento da enfermagem no cuidado ao potencial
doador de órgãos. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2010. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BORENSTEIN, Miriam Süsskind
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória, descritiva, cujo objetivo foi compreender
as estratégias de enfrentamento que os membros da equipe de enfermagem de uma UTI, utilizam
frente às situações vivenciadas ao cuidar de um potencial doador e familiar na captação de órgãos. O
contexto do estudo foi a UTI de um hospital Geral Regional do Oeste de Santa Catarina. Os sujeitos
da pesquisa foram treze técnicos de enfermagem e um enfermeiro, que trabalham na UTI desse
hospital. Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, seguindo um roteiro
pré-estabelecido. O período da coleta de dados foi de setembro a outubro de 2009. Os dados foram
analisados segundo a análise de conteúdo de Bardin,tendo como referencial teórico a Teoria de
Enfrentamento de Lazarus e Folkman. Após a análise dos dados foram identificadas as situações
geradoras de estresse, sendo: ameaça (identificação com a situação, medo da morte, dúvida sobre a
morte encefálica); prejuízo/perda(fracasso como profissional, interrupção da vida de forma precoce)
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desafio (pouco conhecimento sobre o tema,prestar cuidado ao potencial doador).Estratégias de
enfrentamento utilizadas pela equipe de enfermagem: estratégias focadas na emoção;estratégias
focadas no problema. Ainda foi observada a percepção da equipe de enfermagem quanto à doação
de órgãos. Os resultados dessa dissertação permitem afirmar: a)que a equipe de enfermagem
geralmente sofre muito durante sua atuação junto ao potencial doador e seus familiares, enfrentando
situações de estresse e procura encontrar estratégias para reduzir esse sofrimento e facilitar sua
atuação; b)a equipe de enfermagem não tem uma formação acadêmica que a capacite para o
processo de captação de órgãos; c)a doação de órgãos faz com que o ser humano reflita sobre
temas que muitas vezes são difíceis e sofridos como a morte, a perda e a necessidade de ser
solidário com o sofrimento do outro. Finalmente, há necessidade de preparar a equipe de
enfermagem para o processo do cuidado ao potencial doador e sobre a doação de órgãos.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0683-D.pdf

Nº de Classificação: 6463
MEDRANO, Carlos Alberto. Entre o céu e o inferno: a governamentalização do brincar.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 208 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BUB, Maria Bettina Camargo
RESUMO: “Entre o céu e o inferno: a governamentalização do brincar” problematiza
genealogicamente os regimes de verdade construídos com a intenção de govermentalizar o brincar
da criança a partir dos dispositivos presentes em manuais e livros de Higiene e de Puericultura
publicados no Brasil entre 1868 e 2009. A tese a partir da qual se desenvolve este trabalho é que a
partir de meados do século XIX emerge o brincar como sendo uma prática a ser governamentalizada
por ter uma função tática e estratégica em relação ao desenvolvimento e constituição da
subjetividade da criança. Esta governamentalização constrói regimes de verdade, estratégias
biopolíticas e práticas de cuidado si. Porque conhecendo o brincar é que se conhece a criança,
também ao adulto, em suma, uma forma de pensar a condição humana. Partindo da idéia de um
sujeito que se constitui entre as técnicas de dominação e tecnologias de si, agonisticamente
condenado a viver “entre” o caos e a ordem, em uma luta na qual nem se ganha nem se perde,
simplesmente se combate. Depois de analisar os documentos, a partir da metodologia descrita por
Foucault como genealogia, estamos em condições de reafirmar que o brincar é uma das operações
com as quais um sujeito cria as condições de autogoverno conforme as práticas de cultura de si.
Também que resulta difícil imaginar uma fórmula mais próxima a da Parrhesia que o próprio brincar.
Porque não há fazer de conta que se brinca, ou se é verdadeiro, francamente verdadeiro no ato de
brincar ou isso não é brincar. No intento de dominar e governar os corpos e as mentes das crianças,
foram construídos modelos higiênicos que pela via eugênica, jurídica, educacional, se encarregaram
de destituir de diversas formas, a autonomia e o direito da família para escolher o tipo e a intensidade
do vínculo pai - mãe - filho. Foi assim que descrevemos a existência de um dispositivo psicomédicopedagógico para dar conta dos saberes necessários a serem construídos em relação à criança e os
métodos de criação-educação como instrumento de governo.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0668-T.pdf

Nº de Classificação: 6464
FRANCIONI, Fabiane Ferreira. Compreendendo o processo de viver com diabetes mellitus em
uma comunidade de Florianópolis, Santa Catarina: das práticas de autoatenção ao apoio social.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 186 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Denise Maria Guerreiro Vieira da
LANGDON, Esther Jean
RESUMO: O estudo teve o objetivo de compreender o significado das práticas de autoatenção das
pessoas com Diabetes Mellitus (DM) e seus familiares em suas interações sociais. Trata-se de
pesquisa de natureza qualitativa, utilizando como referência o método etnográfico. Fizeram parte
desta pesquisa 28 pessoas com DM cadastradas no Programa de Saúde da Família, vinculadas ao
grupo de apoio às pessoas com DM e hipertensão arterial de uma Unidade Local de Saúde, numa
comunidade de Florianópolis em Santa Catarina. Familiares e profissionais de saúde também
integraram o estudo, uma vez que foram referidos pelas pessoas com DM como parte de sua rede de

131
apoio social. A coleta de dados foi realizada entre maio de 2008 e novembro de 2009, utilizando as
técnicas de entrevistas em profundidade e de observação participante, com base na integração da
pesquisadora na comunidade. As entrevistas foram gravadas sempre que possível, e as observações
foram registradas em diário de campo. O processo de análise de dados foi realizado em dois
momentos. O primeiro envolveu leituras e releituras do material (entrevistas e diário de campo) para
apreensão do conteúdo e identificação das temáticas. O segundo momento envolveu a reorganização
do material por temática efetuando a codificação dos dados; agrupamento dos códigos semelhantes;
criação de subcategorias e categorias preliminares; e interpretação dos achados para definição das
categorias. Como resultados do primeiro momento do processo de análise, emergiram três temáticas
que deram origem aos três manuscritos que compõem a tese: Práticas de auto-atenção de pessoas
com DM; Relacionamento entre pessoas com DM e profissionais da saúde; Compreendendo a rede
de apoio de pessoas com DM de uma comunidade em Florianópolis, Santa Catarina. O primeiro
artigo teve como objetivo conhecer os significados atribuídos ao viver com DM e suas práticas de
autoatenção. Possibilitou ampliar a compreensão acerca das esferas vivenciais que abarcam
diferentes práticas de autoatenção à saúde, envolvendo práticas profissionais, populares e
tradicionais como parte do processo de sociabilidade dos sujeitos. O segundo artigo teve como
objetivo conhecer como ocorrem os processos interativos entre as pessoas com DM e os
profissionais de saúde. Mostrou que a relação entre pessoas com DM e profissionais de saúde inclui
não apenas o processo biológico, mas também o social, o cultural e o político. Por meio dessas
relações, os sujeitos buscam equilíbrio em suas ações cotidianas, envolvendo tanto as práticas de
atenção à saúde quanto os demais âmbitos de suas vidas. O terceiro artigo teve como objetivo
compreender como se organiza a rede de apoio de pessoas com DM. As redes de apoio a pessoas
com DM são constituídas por familiares, amigos, profissionais de saúde e pessoas que vivem nessa
comunidade e são reconhecidas segundo as subjetividades e os significados vivenciados e
compartilhados. Compreender as redes de apoio apontou para a necessidade eminente dos
profissionais de saúde ampliarem seus conhecimentos acerca do universo dos sujeitos, respeitando
seus modos de vida, reconhecendo as diferentes práticas de atenção à saúde. Interagir com
diferentes culturas é um esforço que desencadeia uma série de implicações relacionais. A rede de
apoio é considerada essencial, influenciando positivamente na forma como as pessoas lidam com a
doença. Os três manuscritos se interconectam, uma vez que as práticas de autoatenção que as
pessoas com DM e seus familiares realizam em seus cotidianos influenciam e são influenciadas pelas
interações que essas pessoas estabelecem em suas redes sociais, especialmente com seus
familiares e profissionais de saúde. O estudo traz importante contribuição para a prática assistencial
em saúde no sentido de compreender que, contrariamente ao que nós profissionais de saúde somos
preparados para intervir, solucionar, ou controlar os problemas de saúde, a doença crônica pode não
ser o centro da vida das pessoas com DM, sendo apenas mais um aspecto de seu viver. Portanto,
tem uma conotação diferente daquela significada pelos profissionais de saúde, uma vez que as
decisões nesse setor não estão submetidas ao saber da biomedicina, mas fazem parte das
experiências pessoais e culturais das pessoas com DM. Nesse sentido, torna-se importante valorizar
os cuidados em saúde, com foco na autonomia dos sujeitos e respeito pelo seu modo de vida.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0673-T.pdf

Nº de Classificação: 6465
SCHIER, Jordelina. Hospital-dia geriátrico: subsídios para conformação desse serviço no sistema
público de saúde brasileiro. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2010. 186 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GONÇALVES, Lúcia Hisako Takase
RESUMO: O hospital dia geriátrico (HDG) é uma modalidade de serviço intermediário e
complementar para a pessoa idosa e sua família cuidadora com quadro de agravos à saúde
necessitando cuidados gerontogeriátricos, orientação terapêutica e reabilitação, com possibilidades
de voltar ao convívio diário familiar. Ainda é rara em nosso meio, embora o sistema brasileiro de
saúde preveja sua oferta em Redes Estaduais de Atenção à Saúde do Idoso e estabeleça requisitos
para organizá-lo, implantá-lo e credenciá-lo, bem como critérios para internação nesse regime
(BRASIL, 2002). Objetivo: Identificar os subsídios necessários para os cuidados adotados em HDG
descritos na literatura e presentes nos serviços brasileiros, com vistas a compô-lo no contexto de
sistema público de saúde. Método: Pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo exploratório-descritiva,
desenvolvida com duas estratégias para a coleta dos dados: revisão de literatura seguindo alguns
passos da metodologia da Colaboração Cochrane e pesquisa de campo para mapear os serviços
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públicos de HDGs existentes no Brasil. Estudo realizado entre novembro de 2008 e fevereiro de
2009. Resultados agrupados por semelhança de ideias centrais, conforme método de análise
temática. Discussão realizada à luz do marco referencial que contemplou o background sobre HDG,
as políticas públicas e de saúde da pessoa idosa e o serviço de HDG, além da concepção do serviço
público de saúde segundo Merhy como subsídio para conformá-lo. Pesquisa certificada pelo Comitê
de Ética na UFSC sob nº. 086. Resultados: Pesquisa bibliográfica realizada nas principais bases de
dados eletrônicas da saúde: Biblioteca Cochrane - Revisões sistemáticas; Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs); Medline; Cumulattive Index to Nursing and
Allied Health Literature (CINHAL); Base de dados de Enfermagem (BDENF); PubMed; e de
organismos internacionais, como PAHO e WHOLIS, além do Banco de Teses da Capes resultou em
7286 referências. Destas, 30 publicações compuseram a amostra da literatura, conforme os critérios
de inclusão e exclusão estabelecidos. O levantamento dos HDGs no Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde do MS resultou em 11 serviços cadastrados, dos quais dois foram
incluídos por estarem em funcionamento efetivo. No processo de análise dos dados foram
identificados seis temas centrais agrupados em dois eixos temáticos para discussão dos resultados.
Eixo 1: o HDG como modalidade de cuidado ao idoso (gestão do cuidado; instrumentos de avaliação
da pessoa idosa; participação do usuário) e Eixo 2: HDG como realidade factível (perfil do usuário;
organização do serviço; sistema de avaliação de efetividade). Em síntese, a literatura demonstrou
concordância entre os autores quanto à abordagem integral do usuário desse serviço, sendo
indissociável a atenção às questões sociais e de saúde. Portanto, parece constituir-se em um serviço
híbrido prestado por equipe multiprofissional com atuação interdisciplinar e promotora da
integralidade de ações cuidativas baseadas nas melhores práticas a favor do usuário protagonista
(pessoa idosa e sua família cuidadora). A revisão da literatura é expressiva quanto à factibilidade do
HDG, principalmente em alguns países europeus, especialmente no Reino Unido, mas também no
Canadá, nos USA e na Austrália. Sua organização e funcionamento estão condicionados aos
objetivos do serviço de HDG, à disponibilidade de meios organizados para o seu funcionamento e ao
sistema de avaliação de sua efetividade. Tais condicionantes sustentam o HDG como modalidade
assistencial intermediária e complementar dentro de um sistema organizado de atenção à saúde da
pessoa idosa. Conclusão: O perfil do usuário do HDG é determinante no modelo de organização e
funcionamento e na definição dos objetivos e metas condizentes com a realidade local e com os
recursos disponíveis. Os HDGs públicos no Brasil apresentam modelos distintos conforme sua
localização, objetivos e recursos que lhes são destinados: um centrado em reabilitação e o outro em
diagnóstico e terapêutica. Trata-se de uma modalidade de assistência ao idoso e família factível no
sistema público de saúde brasileiro. Os resultados desta pesquisa forneceram subsídios para uma
caixa de ferramentas baseada em tecnologias cuidativas interdependentes para a organização e
gestão do cuidado, com vistas à integralidade da atenção ao usuário.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0691-T.pdf

Nº de Classificação: 6466
ASCARI, Tania Maria. Promoção do autocuidado de idosas por meio dos referenciais de
Dorothea Orem (A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2010. 140 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Sílvia Maria Azevedo dos
RESUMO: Este trabalho teve como objetivo geral promover o autocuidado de um grupo de mulheres
idosas, de um município do interior de SC, por meio da construção de seu plano de autocuidado com
base nos referenciais teóricos de Dorothéa Orem. Trata-se de um estudo qualitativo descritivo, cuja
coleta de dados ocorreu no período de setembro a dezembro de 2009, junto a três idosas, utilizandose como estratégia metodológica a pesquisação. Para coleta de dados foram realizados cinco
encontros individuais e usadas as seguintes técnicas: entrevista semiestruturada, observação livre,
plano de autocuidado individual, acompanhamento e avaliação das ações de autocuidado. Com as
informações identificadas e por meio da relação dialógica entre mestranda e idosas, foram
construídos os três planos de autocuidado, que foram colocados em prática pelas idosas por um
período de aproximadamente 60 dias, sendo avaliados periodicamente. Os dados foram analisados
pelo método de análise temática. Como resultado da construção do plano de autocuidado, aponta-se
a confirmação de que as idosas participantes demonstraram capacidade de reflexão e engajamento
nas ações de autocuidado e são conscientemente capazes de ser protagonistas do seu próprio
processo de autocuidado, culminando com mudanças de comportamentos na busca da promoção de
sua saúde e qualidade de vida. Na análise dos dados emergiram como eixos temáticos: práticas de
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cuidado pessoal, rede de apoio e suporte, sentimentos e emoções e o conhecimento em saúde, os
quais revelaram como as idosas tomavam conta si e seu estilo de vida no cotidiano. Nesse contexto,
a enfermeira tem o papel fundamental de ser facilitadora, através de um processo dialógico, no
sentido do desenvolvimento e da conquista de melhor qualidade e bem-estar no viver dessas idosas.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0678-D.pdf

Nº de Classificação: 6467
CUNHA, Alexandre Pareto da. Participação social dos trabalhadores rurais assentados do
movimento sem terra, no Sistema Único de Saúde. Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): REIBNITZ, Kenya Schmidt
RESUMO: Este estudo teve como objetivo analisar a compreensão dos trabalhadores rurais de
assentamentos da reforma agrária sobre a sua participação social no Sistema Único de Saúde - SUS.
Trata-se de um estudo descritivo- exploratório com abordagem qualitativa, no qual o referencial
teórico foram os pressupostos de Paulo Freire. O percurso metodológico foi baseado em entrevistas
semi-estruturadas, analisadas por meio da 'análise temática' proposta por Maria Cecília Minayo.
Participaram da pesquisa oito trabalhadores rurais assentados em terras do projeto de reforma
agrária do INCRA. Foram identificadas quatro categorias: 1ª- O conhecimento do trabalhador rural de
seus direitos e deveres ante o SUS; 2ª - A percepção do trabalhador rural sobre o enfermeiro e sua
ação no incentivo à participação social no SUS; 3ª - A preocupação do poder público local em
incentivar a participação dos assentados na formulação e fiscalização das políticas de saúde; e 4ª - O
significado e a importância da participação social no SUS para o trabalhador rural. Esta pesquisa, de
formato metodológico, possibilitou a descrição das necessidades da referida comunidade e apontou a
opinião de um grupo de trabalhadores rurais que, de certa forma, é influente em seus espaços
comunitários. Os dados analisados demonstram como é ingênua a compreensão destes
trabalhadores rurais com respeito a sua participação no SUS. Por outro lado, apontam a capacidade
e a vontade deles em aprender e captar informações que os levem a transformar suas realidades, por
meio de uma atuação consciente no Conselho Municipal de Saúde. A demanda por educação em
saúde em prol da participação social aparece neste estudo. Sabemos que as mudanças que a
comunidade necessita devem, também, partir de iniciativas do poder público, por isso o diálogo entre
os atores envolvidos neste processo é essencial. Compreendemos que apesar dos trabalhadores
rurais viverem em uma situação de precariedade extrema em termos de infra-estrutura pública, eles
não deixam de buscar aprendizado e não medem esforços para chegar ao conhecimento. Tal
necessidade de informação deve ser atendida e ao mesmo tempo estimulada por profissionais da
saúde, gestores e acadêmicos. Para que o SUS seja um sistema equânime, é necessário que hajam
ambientes preparados para o diálogo entre usuários, gestores e profissionais. Os profissionais da
saúde, durante sua formação, devem ser orientados para incentivar e possibilitar a existência de tal
ambiente nos serviços de saúde. Os gestores, aqueles que não são técnicos, devem estimular a
participação dos usuários e profissionais. Já os usuários do sistema, caso não participem desta
mobilização, estarão deixando para os outros dois atores acima citados a responsabilidade da
assistência à saúde, a qual, sem dúvida, não terá a eficácia e eficiência que necessita.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0686-D.pdf

Nº de Classificação: 6468
CARVALHO, Jacira Nunes. Autonomia do cuidado vivenciada por adolescentes para um viver
saudável: o olhar da enfermagem. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2010. 228 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
SANTANA, Mary Elizabeth de
RESUMO: O constructo autonomia é um dos elementos inerentes ao desenvolvimento humano e
envolve naturalmente transformações nas relações do sujeito com os grupos e contextos dos quais
faz parte. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo compreender o significado de autonomia do
adolescente para cuidado e suas interações na perspectiva de um viver saudável. A presente tese de
doutorado encontra-se inserida na Linha de Pesquisa Administração de Enfermagem e Saúde do
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Grupo de Estudos e Pesquisas em Administração de Enfermagem e Saúde - GEPADES/UFSC.
Trata-se um estudo descritivo/qualitativo, sendo os dados coletados por meio de entrevistas e
dinâmicas interativas, tendo 27 participantes, entre estes adolescentes (16), pais (4), professores (2)
e enfermeiros (5). Utilizamos como referencial teórico-metodológico a complexidade e a Grounded
Theory TFD. Para a coleta de dados, a referência local foi a Casa Saúde da Família do Canal da
Visconde, localizada no bairro da Pedreira, na cidade de Belém/Pará. O modelo teórico formulado foi
“Entendendo a relação entre autonomia e dependência do adolescente para o cuidado na perspectiva
do viver saudável” e foi sustentado pelas categorias: Expressando a necessidade de ajuda na
construção da autonomia para o cuidado de si; Compreendendo a dependência do outro como
dimensão necessária à aquisição da autonomia do cuidado do adolescente para um viver saudável;
Reconhecendo o ambiente social como espaço para que o adolescente possa desenvolver a
autonomia do cuidado para um viver saudável; Relacionando aspectos políticos e sociais da atenção
à saúde do adolescente; Indicando a escola como parceira na aquisição da autonomia do cuidado por
adolescentes para um viver saudável; Valorizando a orientação do profissional de saúde no processo
de aquisição da autonomia do adolescente para o cuidado com vistas a viver saudável. Este modelo
confirma a tese defendida de que o adolescente promove a aquisição de sua autonomia para o
cuidado, em consonância com os diversos tipos de contextos em que se encontra, a partir do
enfrentamento das dificuldades e facilidades encontradas na própria realidade vivida, visando sempre
nessas interações à possibilidade de viver saudável. Espera-se que esse conhecimento agregado ao
fazer da enfermagem, configurado na dinamicidade/interatividade do cuidado em saúde, torne-se um
importante instrumento na construção de políticas e ações de promoção do viver saudável desses
sujeitos.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0667-T.pdf

Nº de Classificação: 6469
SOUZA, Sabrina da Silva de. Apoio às pessoas com tuberculose e redes sociais. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 258 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Denise Maria Guerreiro Vieira da
RESUMO: O presente estudo teve o objetivo de compreender os processos de apoio experienciados
pelas pessoas com tuberculose em um município prioritário no controle dessa doença em Santa
Catarina. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujo referencial metodológico adotado foi a Teoria
Fundamentada nos Dados (TFD), desenvolvida em um serviço de tuberculose de um município
prioritário no controle da tuberculose em Santa Catarina - Brasil. Os sujeitos da pesquisa foram 16
pessoas com tuberculose e sua rede de relações, que totalizou 26 pessoas. A coleta de dados
ocorreu no domicílio, no local de trabalho e nas unidades de saúde. Foram realizadas entrevistas em
profundidade e foi orientada pela seguinte questão: Fale-me sobre a tuberculose. A partir desta foram
explorados os aspectos do apoio para viver com a doença. A análise foi realizada através da
codificação aberta, axial e seletiva que determinaram a inclusão dos cinco grupos amostrais,
caracterizando com isto a amostragem teórica. Como resultado da análise, foi desenvolvida a teoria
substantiva denominada “Apoio as pessoas com tuberculose e redes sociais”, composta dos
seguintes fenômenos: Apoiando a pessoa com tuberculose; Passando pela experiência do
tratamento; A tuberculose provocando mudanças na vida; Modificando os contatos sociais;
Conhecendo as redes de apoio social às pessoas com tuberculose; e Processos interativos na rede
social de pessoas com tuberculose. O fenômeno Passando pela experiência do tratamento é
constituído por categorias que revelam a experiência da pessoa com tuberculose desde o momento
em que percebe que algo não está bem até a decisão pela realização do tratamento e é
compreendido a partir de duas categorias que envolvem: Fazendo o tratamento; e Abandonando o
tratamento. Essas categorias se interconectam no aspecto de que a imagem negativa da doença
pode influenciar na maneira como se percebe o tratamento, na decisão de fazê-lo e como levar até o
final. A rede de apoio à pessoa com tuberculose não é muito extensa, basicamente é composta de
profissionais de saúde, familiares e amigos/vizinhos. A rede parece ter densidade, pois se observa
que atende as necessidades percebidas. Apesar da compreensão de o apoio a essas pessoas ser
referido como uma rede, sua concepção é restrita no sentido de que nem todos os elos dessa rede se
intercomunicam. As mudanças provocadas pela tuberculose ocorrem ao longo do processo saúde e
doença, iniciando no diagnóstico da doença. O isolamento se impôs de maneira punitiva, pois a
pessoa passou a ser percebida como semeadora de bacilos e não como um sujeito que sofre e
cumpre um tratamento longo e difícil. Os sentimentos negativos prevalecem na pessoa com
tuberculose. A solidão está associada ao preconceito, especialmente decorrente da sensação de
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estar sendo evitada e sendo referida como uma preocupação constante. Essa situação só se modifica
quando pode contar com uma rede de apoio social, formada por familiares e profissionais de saúde. A
categoria Modificando os contatos sociais traz duas concepções que norteiam a construção da
doença. O primeiro entendimento é de que a tuberculose faz a pessoa sentir-se discriminada e ao
sentir-se assim ela se afasta do convívio social. O modelo teórico construído expressa a rede de
apoio às pessoas com tuberculose, evidenciando dinamismo, capacidade de abstração e
generalização teórica, conforme preconizado pela Teoria Fundamentada nos Dados. O modelo em
seu processo de validação comunicativa foi considerado representativo, com poder de compreensão
e de explicação de como o apoio social se inter-relaciona com outros aspectos do viver com
tuberculose, tais como o preconceito. Estudar redes de apoio às pessoas com tuberculose contribui
para o re-direcionamento de concepções teóricas e filosóficas das práticas atuais, visando à
recuperação e a manutenção da saúde na busca de uma vida com mais qualidade. O estudo, nesse
sentido, coloca-se como uma possibilidade de avançar na organização de serviços de saúde de
tuberculose, para a inclusão da compreensão dos múltiplos aspectos do viver com essa condição de
saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0671-T.pdf

Nº de Classificação: 6470
BEZ BIROLO, Ioná Vieira. Puerpério em ambiente prisional: vivência de mulheres. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 125 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RADÜNZ, Vera
RESUMO: Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, do tipo exploratório descritivo que teve
como objetivo: Compreender como as detentas vivenciam o puerpério em ambiente prisional. O
referencial teórico foi pautado nos ensinamentos de Florence Nightingale e na utilização de conceitos
de Carraro e Radünz, entre outros estudiosos da área. A pesquisa foi desenvolvida na ala feminina
de uma unidade prisional de Santa Catarina, com a participação de dez detentas com idade entre 21
e 35 anos que vivenciaram, pelo menos, duas semanas de puerpério na prisão. Para coletar os
dados, utilizaram-se observação e entrevista semiestruturada. Para adentrar no presídio, solicitou-se
autorização e apresentou-se o projeto para os responsáveis. Durante todo o período de
desenvolvimento da pesquisa, respeitaram-se os princípios éticos com fundamento na resolução do
Conselho Nacional de Saúde nº. 196 de 1996. Os dados foram analisados utilizando a técnica de
análise de conteúdo de Bardin e apresentados textualmente. Emergiram duas categorias de análise:
Encarceramento Feminino e, Facilidades e Dificuldades em Vivenciar o Puerpério em Ambiente
Prisional. Os principais resultados desta pesquisa são: as detentas são discriminadas em seu aspecto
de gênero; o serviço de saúde é precário no acompanhamento da detenta com seu filho; o ambiente
prisional não é adequado para a vivência do puerpério; as detentas puérperas não se sentem
privilegiadas devido a sua condição perante as outras detentas; e, o poder vital da detenta determina
como ela enfrenta a situação de ter uma criança sob sua responsabilidade dentro do ambiente
prisional. As relações estabelecidas mostraram-se com potencial para o fortalecimento do poder vital.
Ficou evidente no estudo que a presença de familiares e pessoas próximas proporciona segurança e
bem-estar para as detentas e as crianças, fazendo com que as detentas se sintam menos
desprezadas, mais adaptadas ao ambiente prisional e melhor preparadas para o puerpério.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0693-D.pdf

Nº de Classificação: 6471
ROVARIS, Márcia Juliane Patrícia Hertel. Recém-nascido submetido ao cateter central de
inserção periférica (CCIP): a experiência da família e as contribuições da enfermeira. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 302 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MONTICELLI, Marisa
RESUMO: Trata-se de Pesquisa Convergente-Assistencial desenvolvida no cenário neonatal, em
uma maternidade pública no sul do Brasil. Teve como objetivos compreender a experiência da família
dos recém-nascidos submetidos ao Cateter Central de Inserção Periférica (CCIP) e identificar a
maneira como a enfermeira auxilia a família, contribuindo para o bem-estar e o estar melhor, durante
o processo de implantação do CCIP. O referencial que sustentou o estudo foi a Teoria Humanística
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de Paterson e Zderad. Os participantes foram cinco famílias de recém-nascidos submetidos ao CCIP.
A coleta de dados foi realizada de fevereiro a junho de 2009, através do diálogo vivido com as
famílias e seus recém-nascidos, durante a operacionalização da Enfermagem Fenomenológica, que
englobou as etapas pré, trans e pós-inserção do cateter. As informações obtidas foram analisadas
através de sínteses e comparações. Desta análise emergiram três unidades de significado
relacionadas com o primeiro objetivo, quais sejam: 1) É preciso (sobre)viver para ser mais e estarmelhor: o ser família diante da necessidade de instalação do CCIP; 2) É preciso estar por perto, seja
do jeito que for; e 3) Participar dos cuidados contribui para atribuir significado à experiência, e três
unidades de significado relacionadas ao segundo objetivo, ou seja: 1) A enfermeira na pré-inserção
do CCIP; 2) A enfermeira na trans-inserção do CCIP; 3) A enfermeira na pósinserção do CCIP. A
experiência da família envolve um gradiente que inicia com sentimentos de perplexidade e tristeza
diante da necessidade de submissão do recém-nascido a um procedimento que é considerado
invasivo e de alta complexidade. Após, a família experimenta sentimentos que revelam conformidade
com a situação e utilizam-se da espiritualidade como instrumento de superação dos medos e
angústias. Quando se aproxima o momento da primeira inserção, reagem com surpresa e inquietude
diante do convite para participação direta no procedimento. No momento da trans-inserção, decidem
que é preciso estar por perto do recém-nascido, seja do jeito que for, pois entendem a própria
presença como um ato de cuidado. Durante a manutenção do cateter, interessam-se pelos cuidados
e, progressivamente, acabam incorporando sentimentos de segurança e controle, apesar das
complicações a que a criança está sujeita. A possibilidade de escolher as formas de participação no
cuidado ao recém-nascido faz com que a família se sinta fortalecida para ultrapassar o período difícil
e encontrar significados positivos na experiência. A enfermeira neonatal auxilia a família a ser-mais e
estar-melhor durante todo o processo, desenvolvendo o diálogo vivido como uma poderosa
ferramenta que a habilita a perceber a família por inteiro, a estar-com-a-família-semmáscaras, a
mostrar-se disponível e interessada nos movimentos de chamar/responder, a aprender a singularizar
cuidados, bem como a envolver a família no cuidado, desde a pré-inserção, até a etapa de
pósinserção do cateter. Conclui-se que tanto a família quanto a enfermeira saem fortalecidas do
processo, fazendo com que a experiência de ambos seja potencializada em direção ao estar melhor.
Além de concretizar o direito das famílias e viabilizar, na prática, a inclusão social, a Enfermagem
Fenomenológica ajuda famílias e enfermeira a encontrarem significados na experiência.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp146951.pdf

Nº de Classificação: 6472
ZEFERINO, Maria Terezinha. Mundo-vida de caminhoneiros: uma abordagem compreensiva para a
enfermagem na perspectiva de Alfred Schutz. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2010. 140 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARRARO, Telma Elisa
RESUMO: Este estudo teve por objetivo geral compreender o mundo-vida de caminhoneiros de longa
distância que praticam ações para se manterem alertas por longos percursos ao volante, numa
abordagem compreensiva para a enfermagem, na perspectiva de Alfred Schutz. E como objetivos
específicos: elaborar princípios orientadores de uma metodologia de pesquisa a partir do referencial
teórico-filosófico de Alfred Schutz; desvelar as ações praticadas pelos caminhoneiros e os motivos
que os levam a praticá-las, apresentando o tipo vivido caminhoneiro de longa distância que pratica
ações para se manter alerta por longos percursos ao volante; e analisar compreensivamente esse
tipo vivido e o significado das suas ações para ficar alerta. Assim, realizou-se uma pesquisa
fenomenológica, baseada nas questões norteadoras: Descreva a sua vida de caminhoneiro; Que
ações você pratica para se manter alerta durante os longos percursos ao volante?; Qual o significado
dessas ações para você? Foram entrevistados cinco caminhoneiros, de dezembro de 2009 a
fevereiro de 2010, tendo como local de acesso aos sujeitos a Central de Abastecimento de Santa
Catarina, São José/SC. Das descrições experienciais dos caminhoneiros, identificaram-se as
categorias da ação humana que expressam aspectos significativos da vivência, considerando os
"motivos porque" e os "motivos para", que permitiram a interpretação das ações e possibilitaram
captar a intencionalidade, ou seja, os "motivos para" desvelando o típico da ação. Assim, o
caminhoneiro típico é aquele que calcula o tempo de viagem, programa com antecedência, não perde
tempo durante o percurso, não para à toa, somente faz as paradas necessárias, dorme um pouco
quando está com sono e descansa quando se sente fatigado; para isso, ele planeja a sua viagem
antes de sair de casa, com a intenção de parar para dormir durante o percurso. Porém, se acontecer
algum imprevisto fazendo com que se atrase, terá de aumentar as suas horas ao volante. Então ele
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para, lava a "cara", toma café, continua a viagem e, se o sono persistir, para novamente, lava a cara,
toma café com Coca-Cola e prossegue. Não sendo suficiente, ele para, e toma banho para se manter
alerta, sem o uso de rebites. Mas se praticar todas essas ações e, mesmo assim, o sono chegar e ele
precisar continuar a viagem, recorre ao uso do rebite para se manter alerta, no intuito de prevenir
acidentes de trânsito e conseguir cumprir o compromisso assumido - entregar a carga no horário
programado - ou adiantar a viagem para chegar em casa mais cedo e rever a família. A visão
compreensiva embasada em Schutz possibilitou desvelar um vivido de caminhoneiros até o presente
oculto. Acredito que os resultados desta tese contribuirão para o desenvolvimento de uma política de
saúde mais abrangente que possa incluir o caminhoneiro, mediante ações humanizadas básicas e
individualizadas, levando em conta não só ações curativas, mas que se preocupe com o ser em sua
totalidade, como pessoa pertencente a um contexto socioeconômico e cultural. Entendendo que a
enfermagem possa aproximar-se do vivido dos caminhoneiros, apreendendo aspectos que se
mostrem apropriados para esse novo olhar, possibilitando incluí-los como participantes de seu
cuidado.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0687-T.pdf

Nº de Classificação: 6473
SCHNEIDER, Dulcinéia Ghizoni. Discursos profissionais e deliberação moral: análise a partir de
processos éticos de enfermagem. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2010. 171 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RAMOS, Flávia Regina Souza
RESUMO: A discussão em busca de soluções para os conflitos morais que ocorrem na prática
assistencial remete à necessidade de estudar, de identificar e caracterizar esses conflitos,
ressaltando quais são os mais freqüentes, como ocorre a deliberação moral, qual a interferência da
tomada de decisão para todos os envolvidos, desde os profissionais, a pessoa e família que está
sendo cuidada, a instituição e, especialmente, para a expressão da profissão Enfermagem na
sociedade. O presente estudo qualitativo com desenho exploratório-descritivo e documental,
desenvolvido junto ao Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, no período de junho a
outubro de 2009, teve como objetivo analisar os processos ético-profissionais de enfermagem
tramitados no Conselho Regional de Enfermagem/SC como instrumento para o exame crítico dos
discursos profissionais em seus elementos de sustentação da deliberação moral. Foram analisados
128 processos ético-profissionais de enfermagem concluídos e arquivados, referentes ao período de
1999 a 2007. A inspiração na análise do discurso em Michel Foucault como referencial teóricometodológico, pretendeu mostrar que os discursos contidos nos processos ético-profissionais são
reveladores de pensamentos, valores e decisões que a Enfermagem mobiliza ao analisar as suas
próprias experiências, os seus problemas na prática. A partir do corpus documental organizado,
procedeu-se a análise dos elementos fáticos (ocorrências/infrações, causas/motivos e desfechos)
quanto à origem das denúncias e processos éticos, aos denunciantes, aos denunciados, ao local da
infração, ao tema da denúncia, ao encaminhamento/desfecho do processo, e quanto aos artigos mais
infringidos do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. As denúncias dos processos éticos
foram organizadas em 26 temas/motivos agrupados em 08 categorias. As quatro categorias mais
freqüentes foram as iatrogenias, o exercício ilegal da profissão, as relações interprofissionais
conflitantes e a responsabilidade profissional do(a) enfermeiro(a). Ao serem analisados os elementos
de sustentação (enunciados, regras e práticas) presentes em cinco casos exemplares, selecionados
conforme a incidência das denúncias apuradas nos processos éticos, emergiu um modelo empírico
da própria análise, um Marco Analítico dos Discursos contidos nos Processos Ético-Profissionais de
Enfermagem, o qual subsidiou a construção de estratégias de um referencial de deliberação moral e
de um método para a análise de denúncias e processos éticos. As estratégias sugeridas na avaliação
da denúncia ética e nos procedimentos que envolvem a deliberação em processos éticos constituemse como uma proposição genérica, que exigirá adaptações conforme situação de denúncia ou
processo ético, coerentes com a instância (Comissão de Ética de Enfermagem ou Comissão de Ética
do Coren) ou, ainda, para aplicações práticas diversas. Desta forma, foi comprovada a tese de que os
processos éticos de enfermagem expressam elementos fáticos e de sustentação
produtivos/instrumentais ao exame crítico dos discursos profissionais em seus subsídios para a
deliberação moral.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0689-T.pdf
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Nº de Classificação: 6474
SILVA, Sílvio Éder Dias da. História de vida e representações sociais: desvelando o universo do
alcoolismo dos adolescentes. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2010. 217 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Maria Itayra
RESUMO: Este estudo tem como objetivos: descrever a história de vida dos adolescentes com
familiares alcoolistas; analisar as representações sociais dos adolescentes sobre o alcoolismo;
descrever as atitudes e comportamentos em relação à ingestão de bebidas alcoólicas e relacionar o
comportamento de ingestão de bebidas alcoólicas à história de vida e às representações sociais
sobre o alcoolismo. O referencial teórico utilizado foi a Teoria das Representações Sociais na
perspectiva de Serge Moscovici. É um estudo descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa,
utilizando o método história de vida para captar as representações sociais de adolescentes sobre o
alcoolismo. O campo de pesquisa foi o Projeto Tribos Urbanas, vinculado à Prefeitura Municipal de
Belém, que tem como objetivo atender jovens e adolescentes que se envolvem com gangues. Foram
realizadas entrevistas com 40 adolescentes de ambos os sexos no período de março a julho de 2009.
A análise dos dados resultou em três categorias, trabalhadas em forma de manuscritos. No primeiro
manuscrito, intitulado A interação do adolescente com o familiar alcoolista e a influência deste para
adição do alcoolismo, evidencia-se como a bebida alcoólica foi consumida de forma abusiva no
cotidiano dos adolescentes, além de descrever a relação destes com o familiar alcoolista e como
essa convivência foi decisiva para o desenvolvimento de representações sociais que estimulam a
prática de comportamentos favoráveis ao uso das bebidas alcoólicas. No segundo, História de vida e
o alcoolismo: representações sociais de adolescentes, é possível compreender como o alcoolismo se
inseriu na história de vida deles, destacando como o álcool passou a fazer parte do cotidiano dos
adolescentes, além de ficar notório o conhecimento do senso comum que os jovens têm sobre o
alcoolismo e o alcoolista e como este reestrutura suas práticas. No terceiro manuscrito, Atitudes e
comportamentos de adolescentes em relação à ingestão de bebidas alcoólicas, é possível observar o
consumo abusivo das bebidas alcoólicas pelos adolescentes, em forma de vinho e cerveja, em
diversas situações, além de evidenciar como o álcool é a primeira droga ao alcance dos jovens, e
como ele leva ao consumo de drogas ilícitas. Entender as representações sociais dos adolescentes
sobre o alcoolismo favoreceu compreender como a doença foi inserida no seu cotidiano. A partir daí,
pode-se desvelar o universo consensual dos adolescentes sobre a doença, assim como sua prática,
evidenciada por comportamentos e atitudes em relação à patologia.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0694-T.pdf

Nº de Classificação: 6475
SCHWEITZER, Gabriela. Protocolo de cuidados de enfermagem no ambiente aeroespacial à
adultos vítimas de trauma: uma pesquisa convergente assistencial. Florianópolis. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 148 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Eliane Regina Pereira do
RESUMO: Os procedimentos de enfermagem executados dentro de um helicóptero encontram
situações adversas como: espaço reduzido, variações de altitude e pressão, condições climáticas
instáveis e ruídos constantes. Estas situações requerem adaptações com relação ao cuidado de
enfermagem, exigindo uma padronização, a fim de resguardar a segurança do paciente e garantir
uma qualidade na assistência. Este estudo teve como objetivo elaborar em conjunto com os
enfermeiros do Grupo de Resposta Aérea às Urgências do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência do estado de Santa Catarina, um protocolo de cuidados de enfermagem no ambiente
aeroespacial à pacientes adultos vítimas de trauma. O referencial teórico utilizado foi o Prehospital
Trauma Life Support (PHTLS, 2007) e como referencial metodológico a Pesquisa Convergente
Asssitencial (PCA), proposta por Trentini e Paim (2004). O estudo foi realizado no hangar da Divisão
de Operações Aéreas da Polícia Rodoviária Federal. Os participantes foram os oito enfermeiros que
iniciaram as atividades deste serviço. A coleta de dados ocorreu em duas etapas. A primeira constou
de entrevistas semiestruturadas com todos os enfermeiros com a seguinte questão norteadora: Quais
cuidados de enfermagem são necessários para compor um protocolo assistencial específico do
ambiente aeroespacial a pacientes adultos vítimas de trauma? Os resultados das entrevistas
contemplaram três momentos de cuidados de enfermagem: antes, durante e após o vôo de
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helicóptero e foram organizados obedecendo a seqüência do ABCDE # com base nos princípios do
PHTLS. Na segunda etapa foram realizados três encontros para a elaboração do protocolo. No
primeiro encontro foram apresentados os resultados das entrevistas, discutido o protocolo do PHTLS,
iniciada a elaboração dos cuidados de enfermagem e justificativas foram criadas para cada cuidado.
O segundo encontro continuou com a elaboração de mais cuidados, justificativas, e foi neste
momento que o protocolo começou a ganhar forma. Por fim, no último encontro realizou-se a
finalização do protocolo. Os resultados da pesquisa são apresentados na forma de dois manuscritos.
O primeiro manuscrito contempla o protocolo de cuidados de enfermagem antes do vôo. O segundo
refere-se ao protocolo de cuidados de enfermagem durante e após o vôo. O processo da construção
do protocolo com a utilização da metodologia problematizadora propiciou aos enfermeiros o repensar
a prática do cuidado. A construção coletiva do protocolo propiciado pela PCA deverá ser um
facilitador para a sua implementação e espera-se que o protocolo contribua para a organização e
qualidade da assistência de enfermagem aeroespacial.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0692-D.pdf

Nº de Classificação: 6476
COSTA, Eliani. Hospital Colônia Sant'Ana: o saber/poder dos enfermeiros e as transformações
históricas (1971-1981). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2010. 299 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BORENSTEIN, Miriam Süsskind
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa sócio-histórica com abordagem qualitativa, cujo objetivo foi
historicizar as transformações ocorridas no Hospital Colônia Sant'Ana (HCS), em especial na
enfermagem, a partir do ingresso dos enfermeiros com seus saberes de 1971 e 1981. A investigação
privilegiou a história oral como fonte de consulta buscando confirmar a tese de que os enfermeiros,
com seus saberes e poderes, provocaram transformações administrativas, estruturais e nas práticas
assistenciais no HCS, em especial na enfermagem, no período compreendido entre 1971 a 1981. A
análise se pautou no referencial teórico foucaultiano sobre o saber/poder. Na coleta de dados,
realizaram-se entrevistas semiestruturadas com 16 personagens que atuaram direta ou indiretamente
no HCS no período do estudo, as quais constituíram as fontes orais. Com o intuito de subsidiar as
entrevistas realizadas e complementar os dados, foram pesquisadas outras fontes documentais como
livros, jornais, relatórios de governos, de secretários da saúde estaduais, dos diretores da instituição
e fotografias do acervo da própria instituição, dos entrevistados e do Grupo de Estudos da História do
Conhecimento da Enfermagem e Saúde (GEHCES/UFSC). Os dados foram organizados tendo por
base a análise de conteúdo, sendo obtidas as seguintes categorias: 1) O panorama político social e
de saúde em Santa Catarina e sua relação com o Hospital Colônia Sant’Ana na década de 1970; 2) O
contexto do Hospital Colônia Sant’Ana no início da década de 1970; 3) O processo de
profissionalização no Hospital Colônia Sant’Ana: o ingresso dos enfermeiros e de outros profissionais;
4) As transformações no Hospital Colônia Sant’Ana e na enfermagem de 1971 a 1981; 5) As relações
de saber/poder no Hospital Colônia Sant’Ana e na enfermagem, no período de 14 1971 a 1981. Os
resultados obtidos permitem afirmar que a tese formulada foi comprovada no decorrer do estudo, pois
evidenciou que o ingresso dos enfermeiros no HCS, foi marcado por importantes transformações na
enfermagem e na instituição, o que lhes conferiu poder. A chegada do primeiro enfermeiro no HCS
em 1971, e posteriormente de outros profissionais durante uma década, promoveu a sucessiva
atualização do saber técnico-científico, possibilitando a diversidade de transformações na
enfermagem e na instituição. Esse evento foi decorrente de um processo político e social que já vinha
ocorrendo no estado de Santa Catarina e que impulsionou a profissionalização na instituição, em
particular na enfermagem. Essa profissionalização permitiu o maior controle no gerenciamento das
práticas de enfermagem e resultou no afastamento progressivo das religiosas, que até então,
respondiam por todos os serviços lá prestados. Esse processo estabeleceu uma modificação
importante nas relações de saber/poder entre os diversos trabalhadores no HCS, em especial, os
agentes de enfermagem, cuja prática, foi historicamente centrada na figura dos médicos e das
religiosas. Essas transformações foram fundamentais e contribuíram de forma expressiva para o
progressivo desenvolvimento da assistência de enfermagem mais humanizada ao doente mental no
HCS, com reflexos na assistência em saúde mental de todo o Estado.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0695-T.pdf

Nº de Classificação: 6477

140
KLETEMBERG, Denise Faucz. Construção da enfermagem gerontológica no Brasil: 1970-1996
(A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 185
f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Maria Itayra
RESUMO: Pesquisa qualitativa, com abordagem sócio-histórica, cujo objetivo é compreender o
processo histórico de construção da especialidade em Enfermagem Gerontológica no Brasil no
período de 1970 a 1996. O critério temporal corresponde à década da criação do primeiro grupo de
pesquisa no Brasil e finda com a realização da I Jornada Brasileira de Enfermagem Geriátrica e
Gerontológica. O estudo apoia-se no referencial teórico de Eliot Freidson, para trazer os constituintes
do poder profissional dessa especialidade no país. Para a coleta de dados, foi utilizada a história oral,
com 14 enfermeiras pesquisadoras pioneiras no estudo do processo de envelhecimento, que atuaram
naquelas décadas. Após análise, as categorias elencadas foram: conhecimento, autonomia, reserva
de mercado e atividade política. Os resultados são apresentados na forma de artigos científicos. O
primeiro tem como objetivo analisar a construção do conhecimento como constituinte de poder
profissional na enfermagem gerontológica no Brasil. A compreensão histórica permitiu conhecer os
esforços para o desenvolvimento da produção científica na área, ao detalhar a criação dos grupos de
pesquisa e as dificuldades encontradas na formação profissional. O discurso das enfermeiras
pioneiras na área é o reconhecimento do saber como constituinte da aquisição da competência e
autonomia, por vezes, não percebida pela categoria como instrumento de poder profissional. O
segundo artigo busca analisar a construção da autonomia dos profissionais vinculados à enfermagem
gerontológica no Brasil, no período de 1970 a 1996. Os resultados trazem como constituintes:
conhecimento, postura profissional, aplicação da sistematização da assistência e delimitação do
papel da enfermagem na equipe multidisciplinar. Há o reconhecimento do espaço para atuação
autônoma na área, entretanto, sua concretude está em processo de construção, intrinsecamente
atrelado ao conhecimento especializado e a uma formação profissional que possibilite ações
autônomas. O terceiro artigo busca identificar as atividades políticas implementadas pela
Enfermagem Gerontológica no Brasil, para sua consolidação como especialidade no atendimento ao
idoso, no período de 1970 a 1996. Os resultados identificam como exemplos de atividades políticas a
realização das jornadas brasileiras, com objetivo de, além da socialização do saber científico, agregar
pesquisadores interessados na temática, explicitar a criação do Departamento Científico de
Enfermagem Gerontológica vinculado a ABEn e a participação efetiva da enfermagem gerontológica
na elaboração de políticas públicas no país. A especialidade tem consciência da relevância política
para sua construção, e vem empreendendo esforços para alcançar reconhecimento como área do
conhecimento na equipe multidisciplinar de atendimento ao idoso. A conclusão do estudo confirma a
tese defendida, demonstrando que a especialidade de enfermagem gerontológica no Brasil tem sua
construção pautada na produção e no domínio do conhecimento, na busca pela autonomia e na
capacidade de organização política de seus membros.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0696-T.pdf

Nº de Classificação: 6478
LIMA, Margarete Maria de. Integralidade no processo de formação do enfermeiro. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 161 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): REIBNITZ, Kenya Schmidt
RESUMO: Esta pesquisa teve por objetivo conhecer a aplicação do princípio da integralidade no
processo de formação do enfermeiro, e procurou analisar as relações pedagógicas estabelecidas,
sob a ótica dos acadêmicos de graduação em enfermagem. O estudo delineou-se como pesquisa
qualitativa de caráter exploratório-descritivo. A coleta de dados realizou-se mediante entrevista
individual semi-estruturada com 19 formandos de curso de graduação em enfermagem. A análise de
dados efetivou-se de acordo com análise proposta por Minayo. Os resultados indicaram que existe
uma intencionalidade em aplicar o princípio da integralidade durante as atividades desenvolvidas no
curso. Na assistência à saúde, a integralidade, na visão dos acadêmicos, é entendida como cuidar
dos sujeitos que necessitam de cuidados em sua totalidade, inseridos num contexto social, histórico,
político e cultural, não fragmentado em partes ou corpo doente. Contudo, apresentam a dificuldade
em aplicar a integralidade na área hospitalar, pois a única ferramenta que dispõem para aproximar-se
da realidade dos sujeitos é o diálogo, enquanto que, na atenção básica, utilizam também a visita
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domiciliar para esta aproximação. A relação pedagógica pautada na integralidade, na concepção dos
alunos, não está presente em todos os semestres ou disciplinas do curso. Os resultados demonstram
a dicotomia ainda existente entre a atenção básica e hospitalar, o que dificulta a aplicação do
princípio da integralidade junto ao sujeito que se encontra hospitalizado. A partir dos dados, inferiu-se
que o princípio da integralidade, no processo de formação do enfermeiro, deste curso, precisa ser
considerado como um princípio pedagógico e iniciar com sua aplicação na relação professor-aluno,
sendo condição fundamental para a construção da identidade profissional do futuro enfermeiro em
consonância com os princípios do SUS.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0698-D.pdf

Nº de Classificação: 6479
SCHVEITZER, Mariana Cabral. Estilos de pensamento em educação em enfermagem: uma
análise da produção científica das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 123 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BACKES, Vânia Marli Schubert
RESUMO: O presente estudo teve como objetivos caracterizar os Grupos de Pesquisa em Educação
em Enfermagem/GPEE, categorizar a produção científica destes Coletivos e analisar os Estilos de
Pensamento/EP dos GPEE das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Assim, optou-se
por construir a fundamentação teórica a partir dos pressupostos epistemológicos de Ludwik Fleck
(1986) sobre produção do conhecimento, e a partir do desenvolvimento das políticas de ensino dos
profissionais de Enfermagem. Pesquisa do tipo descritiva, exploratório-analítica, em base
documental, de natureza qualitativa. Foram considerados como objeto deste estudo os artigos
científicos dos GPEE das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, do período de 2004-2008. O
método foi dividido em duas partes, sendo a primeira referente ao objeto do estudo e sua captação a
partir do Censo de 2008 do CNPq, e a segunda considerando as etapas de organização e
sistematização dos dados a serem analisados. A identificação de um EP é um processo complexo e,
além da categorização da produção científica, nesse estudo optou-se por analisar as informações de
cada GPEE conforme definição realizada por Cutolo (2001). Os resultados foram apresentados em
formato de três artigos científicos, que juntos compõem as categorias necessárias para identificar os
EP. O primeiro caracteriza os 12 GPEE encontrados, com seus 140 pesquisadores, 120 estudantes,
22 técnicos e seus 448 artigos científicos. O segundo categoriza os temas dos artigos científicos
publicados em revistas conceito A, B1 e B2, que compreendeu 60% do total, e os relaciona com as
Linhas de Pesquisa dos GPEE. E, o terceiro identifica os três EP presentes nas regiões estudadas:
Tecnicista, Libertador e Efetivo. A Região Norte demonstrou um EP Libertador, caracterizado por uma
postura pedagógica libertadora e dialógica. A Região Centro-Oeste apresentou o EP TecnicistaLibertador, caracterizado por uma postura pedagógica intermediária, que mostra exceções à postura
pedagógica tecnicista e a crescente valorização da postura pedagógica crítica. Na Região Nordeste
apareceu o EP Tecnicista-Libertador-Efetivo, caracterizado por discutir a implantação das Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Curso em Enfermagem/DCN-ENF nos Projetos Políticos Pedagógicos
das Instituições de Ensino. Conclusão: os EP identificados se encontram em constante movimento,
mas nesse momento, identificar a pedagogia libertadora e a sua efetivação a partir das DCN-ENF é
fundamental para o desenvolvimento de uma visão ampliada de cuidado na Educação em
Enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0697-D.pdf

Nº de Classificação: 6480
BALDIN, Sonciarai Martins. Necessidades humanas e diagnósticos de enfermagem na
assistência a pessoas com HIV/Aids em UTI. Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 137 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BUB, Maria Bettina Camargo
RESUMO: Assistir pessoas com HIV/aids internadas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um
desafio para enfermeiros e enfermeiras, tal é a gravidade da condição de saúde e a complexidade da
assistência requerida. O processo de enfermagem e o diagnóstico de enfermagem como uma de
suas etapas é a ferramenta utilizada por enfermeiros e enfermeiras para direcionar o cuidado. O

142
objetivo da pesquisa foi descrever as necessidades humanas e diagnósticos de enfermagem,
características definidoras e fatores relacionados e de risco da classificação diagnóstica da NANDAInternational (NANDA-I) na assistência a pessoas com HIV/aids em UTI. Pesquisa do tipo
observacional-descritiva, de metodologia quantitativa, realizada numa UTI de Florianópolis/SC, no
período de setembro a dezembro de 2009. Amostra do tipo não-probabilística, temporal. Os sujeitos
foram 10 pessoas adultas com diagnóstico confirmado de HIV/aids internadas na UTI naquele
período. A pesquisadora elaborou os diagnósticos de enfermagem diariamente durante a
permanência dos sujeitos na UTI, a partir de informações obtidas por meio do histórico de
enfermagem, anamnese e exame físico. Os dados relacionados aos diagnósticos identificados foram
registrados num instrumento desenvolvido especialmente para este fim, a partir do modelo de
Benedet e Bub e da classificação diagnóstica da NANDA-I. Análise foi realizada por meio de
freqüências absoluta e relativa. Os resultados foram apresentados na forma de dois artigos. No artigo
1 foram descritas as necessidades humanas e os diagnósticos de enfermagem mais freqüentes na
assistência a pessoas com HIV/aids em UTI. Destacaram-se as necessidades: Integridade física,
Hidratação, Segurança física e meio ambiente, Cuidado corporal, Alimentação, Regulação térmica,
Atividade física, Oxigenação e Comunicação. Dentre os 43 diagnósticos observados, 11 ocorreram
com freqüência acima de 80% nas 61 avaliações realizadas: Proteção alterada, Risco para infecção,
10Integridade da pele prejudicada, Integridade tissular prejudicada, Risco para prejuízo da
integridade da pele, Síndrome do déficit do autocuidado, Risco para desequilíbrio dos fluídos
corporais, Risco para déficit no volume de líquidos, Desobstrução ineficaz das vias aéreas,
Incapacidade para manter respiração espontânea e Comunicação prejudicada. A partir do
conhecimento das necessidades e dos diagnósticos mais evidentes, pode-se planejar intervenções
de cuidados direcionadas a este grupo de pessoas na terapia intensiva. No artigo 2 foram descritos
os componentes dos diagnósticos de enfermagem da NANDA-I dentre os mais freqüentes
observados na assistência a pessoas com HIV/aids na UTI. Foram identificados 11 diagnósticos com
freqüência acima de 80% nos quais haviam 55 fatores relacionados e 56 características definidoras
nas pessoas nas avaliações realizadas na UTI. Foram 31 fatores de risco vinculados aos diagnósticos
mais freqüentes. A ciência dos componentes dos diagnósticos permite direcionar as intervenções de
cuidado de enfermagem para as necessidades das pessoas com HIV/aids em UTI. O diagnóstico de
enfermagem é o resultado do raciocínio e do julgamento clínico acerca da condição de saúde da
pessoa, a partir do qual é possível planejar de forma mais precisa as intervenções de
responsabilidade dos enfermeiros e enfermeiras. Ou seja, intervir preventivamente e minimizar riscos
nas pessoas com HIV/aids na UTI de acordo com as necessidades e os diagnósticos mais freqüentes
identificados.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0699-D.pdf

Nº de Classificação: 6481
BUSANELLO, Josefine. Práticas humanizadas no atendimento ao parto de adolescentes: análise
do trabalho desenvolvido em um hospital universitário do extremo sul do Brasil (As). Rio Grande.
Universidade Federal do Rio Grande. Escola de Enfermagem, 2010. 124 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KERBER, Nalú Pereira da Costa
RESUMO: Este estudo, de abordagem qualitativa e quantitativa, tem como objetivo analisar as
práticas desenvolvidas na assistência à parturiente adolescente em um Centro Obstétrico (CO) de um
Hospital Universitário do extremo sul do Brasil, com base na proposta de humanização do parto
preconizada pelo Ministério da Saúde (MS), a partir do relato dos próprios trabalhadores da saúde. O
cenário investigativo foi o CO do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Júnior, do município do
Rio Grande/RS. Utilizou o banco de dados do macroprojeto de pesquisa intitulado: Atenção
humanizada ao parto de adolescentes, ao qual está vinculado. Os dados foram coletados no período
de julho de 2008 a fevereiro de 2009, por meio de duas fontes: entrevista semiestruturada e pesquisa
documental. Foram analisados 128 prontuários das adolescentes parturientes, atendidas nesse
período no CO em estudo. Os sujeitos do estudo foram vinte e três trabalhadores atuantes no CO
deste hospital, dentre eles, 6 médicos residentes, 7 médicos preceptores, 4 enfermeiras e 6
técnicos/auxiliares de enfermagem. Na análise quantitativa, após a descrição da amostra estudada,
foram calculadas as proporções para as variáveis categóricas, segundo a categoria funcional.
Diferenças entre proporções foram testadas pelo teste estatístico de Fisher (p<0,05). A apreciação
qualitativa dos dados foi realizada por meio da análise temática. Para a discussão foi estabelecido
uma correlação com as orientações do MS acerca da proposta de parto humanizado. A partir do
relato dos trabalhadores, evidenciou-se a realização de práticas úteis na assistência ao parto, dentre
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elas, as orientações sobre formas de relaxamento no trabalho de parto, o incentivo ao vínculo
precoce entre mãe e filho e a amamentação. Porém, o direito à presença do acompanhante e o
envolvimento da parturiente na escolha do tipo de parto não vem sendo considerados. A posição de
litotomia e a padronização da tricotomia, episiotomia e amniotomia, também foram relatadas. O
registro dos prontuários foi insatisfatório, considerando o partograma, a vigilância fetal, a anamnese e
o exame físico e obstétrico da parturiente. Os fatores que dificultam a implementação das práticas
preconizadas são a não sensibilização dos trabalhadores e a falta de infraestrutura do CO.
Evidenciaram-se concepções semelhantes entre as categorias funcionais em relação à assistência
ideal no CO às adolescentes, tais como importância da adequação física do CO, da organização do
trabalho, da presença do acompanhante e das relações de respeito. Os trabalhadores da
enfermagem ressaltaram as especificidades da parturiente adolescente, destacando a importância do
direito ao acompanhante, do comportamento solidário e do respeito aos sentimentos da parturiente.
Alguns aspectos que são preconizados, não despontaram no relato dos trabalhadores: a prevenção
da mortalidade materna e neonatal, o contato precoce entre mãe e filho, a amamentação na primeira
hora de vida e o respeito à autonomia da mulher. Destaca-se a importância deste estudo, ao abordar
as práticas desenvolvidas no atendimento à parturiente adolescente, na perspectiva dos
trabalhadores da saúde, considerando que estes são os principais responsáveis pela implementação
de uma assistência humanizada.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.furg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=181

Nº de Classificação: 6482
RUIVO, Pablo Vitorio Annunziato. Representações sociais de pais adolescentes acerca do "ser
pai" na adolescência. Rio Grande. Universidade Federal do Rio Grande. Escola de Enfermagem,
2010. 88 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GOMES, Giovana Calcagno
RESUMO: Este estudo tem por objetivo conhecer as representações sociais de pais adolescentes
acerca do "ser pai" na adolescência. Trata-se de uma pesquisa qualitativa realizada no primeiro
semestre de 2010 no Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr no Rio Grande do Sul. Teve
como referencial teórico a Teoria das Representações Sociais. Foram participantes 12 pais
adolescentes com idades entre 17 e 19 anos. A coleta de dados deu-se através de entrevistas semiestruturadas e a análise pela técnica do Discurso do Sujeito Coletivo. A análise gerou representações
acerca do uso de métodos contraceptivos, das reações e sentimentos frente ao diagnóstico da
gravidez, das qualidades de um bom pai e do viver do pai adolescente a partir da paternidade. Os
principais métodos contraceptivos conhecidos e que os adolescentes possuem acesso são a pílula e
a camisinha. No entanto, percebe-se que muitos não os utilizam ou o fazem de forma inadequada.
Alguns utilizam no início da relação, mas com o tempo deixam de fazê-lo. O controle da natalidade,
ainda, é deixado por conta da mulher. Referem que a gravidez não foi planejada, aconteceu por
descuido ou acidente. Após o primeiro impacto acabam aceitando a gravidez e assumem a
responsabilidade pelos filhos. Em relação aos sentimentos do pai adolescente frente à informação da
gravidez verifica-se que no início podem apresentar-se desconfiados e descrentes da veracidade
deste diagnóstico para logo em seguida apresentarem-se preocupados, tristes e, alguns, com raiva
de si mesmos por não terem usado preservativos. Percebe-se, que com o tempo ficam felizes e
alegres com a paternidade. Quanto às qualidades de um bom pai referem que ser chefe de família,
trabalhar, ser o provedor e cuidar do filho encontram-se no núcleo central das representações destes
adolescentes. Em relação ao processo de viver do adolescente verifica-se que a maioria não se sente
preparada para o exercício da paternidade necessitando de ajuda para assumir o papel de pai. Todos
referem espelhar-se em uma figura masculina de sua família como fonte de preparo. Como principais
facilidades para o desempenho do papel de pai os adolescentes apontam o apoio da família, ter um
emprego e morar com a companheira. Como dificuldades referem a falta de emprego ou a abaixa
remuneração, o medo de não saber cuidar do filho, a interrupção do processo de escolarização e, em
um dos casos, a falta de apoio familiar. Quanto às mudanças ocorridas na vida do adolescente a
partir da paternidade referem à entrada precoce no mercado de trabalho, o aumento da
responsabilidade frente ao filho e a companheira, o afastamento das amizades, deixar de ir a festas
e, principalmente, o mudar de casa para coabitar com o filho e a companheira. Conclui-se que os
profissionais da enfermagem devem estar conscientes de seu papel de orientar e cuidar o novo pai
na missão de ser pai adolescente e criar seu filho elaborando estratégias assistenciais coerentes com
o perfil deste usuário dos serviços de saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp146598.pdf
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Nº de Classificação: 6483
SANES, Marina da Silva. Discursos possíveis da educação permanente na estratégia saúde da
família. Rio Grande. Universidade Federal do Rio Grande. Escola de Enfermagem, 2010. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CESTARI, Maria Elisabeth
RESUMO: Mudanças significativas na área da educação dos profissionais de saúde vêm ocorrendo
no Sistema Único de Saúde. O assunto torna-se relevante na medida em que a implementação da
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde coloca a área da saúde como único setor
público a estabelecer a educação permanente como processo formalizado. A necessidade de por em
prática, nos diferentes cenários de atenção, os novos conhecimentos produzidos sobre a temática é
urgente, visto que estabelece íntima relação com a organização do processo de trabalho do setor. O
objetivo deste estudo foi compreender como ocorre o processo de educação permanente em saúde,
tendo em vista a construção de uma intervenção educativa com uma equipe multiprofissional de
saúde, no âmbito da Atenção Básica. Utilizou-se como referencial teórico-filosófico os ideais de Paulo
Freire. O processo de investigação contemplou a utilização do Itinerário de Pesquisa de Paulo Freire,
sendo realizados seis círculos de cultura. Observação participante, entrevista não-estruturada e
registro de dados em diários de campo foram técnicas complementares utilizadas como forma de
entrada e conhecimento do campo. O estudo foi realizado em uma Unidade Básica de Saúde da
Família, no município do Rio Grande-RS, com dez membros que compõem a equipe multiprofissional,
no período de março a julho de 2009. Para análise do material produzido adotou-se a análise de
discurso. Os discursos evidenciaram concepções sobre educação, aprendizagem e educação
permanente em saúde e como tais discursos são praticados no cotidiano em saúde. Além disso,
revelou-se como as práticas de saúde ainda estão fortemente vinculadas às práticas escolares
tradicionais e bancárias. No entanto, já parecem emergir nos discursos outras formas de pensar e
fazer educação, com a possibilidade do diálogo, da horizontalidade das relações, da valorização dos
saberes distintos. Destacou-se o planejamento das ações, o cotidiano como gerador de temas, o
diálogo como princípio e a sistematização da prática como pressupostos indispensáveis à educação
permanente. Concluiu-se que os discursos evidenciam relações sociais marcadas pela força da
ideologia dominante, e para que outros dizeres sobre a educação dos profissionais na saúde da
família sejam possíveis é pertinente, antes de tudo, partir da experiência da práxis para a
compreensão das realidades, desmascaramento dos discursos neoliberais e ação transformadora de
si, do outro e das suas ações.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.furg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=352

Nº de Classificação: 6484
CASARIN, Sidnéia Tessmer. Planejamento familiar: ações e serviços de enfermagem/saúde. Rio
Grande. Universidade Federal do Rio Grande. Escola de Enfermagem, 2010. 169 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SIQUEIRA, Hedi Crecencia Heckler de
RESUMO: O planejamento familiar foi regulamentado oficialmente no Brasil em 1996, pela Lei 9.263
e corresponde ao direito que homens e mulheres têm de decidirem sobre quantos filhos desejam ter e
em que momento de suas vidas, cabendo ao Sistema Único de Saúde a garantia de serviços com
ações/atividades resolutivos para esse fim. Este estudo teve como objetivo conhecer as
ações/atividades e os serviços de planejamento familiar oferecidos aos usuários do Sistema Único de
Saúde da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde, do Rio Grande do Sul, e a atuação da enfermeira.
Caracterizou-se por ser do tipo exploratório, descritivo, com abordagem qualitativa. A entrevista
semiestruturada foi a técnica utilizada na coleta de dados junto às vinte e duas enfermeiras
coordenadoras das ações de enfermagem ou coordenadoras das ações de planejamento familiar nos
municípios da referida regional de saúde. Os dados foram coletados no período compreendido entre
27 de julho e 06 de outubro de 2009. Visando contemplar o objetivo do estudo e responder aos
pressupostos, utilizou-se o método da análise temática. Como resultado da análise interpretativa dos
dados, emergiu, como categoria principal: Serviço de Enfermagem no Planejamento Familiar; e como
subcategorias: Ações clínicas e de aconselhamento no planejamento familiar em saúde da mulher, do
homem e do adolescente e Ações educativas de Enfermagem no planejamento familiar. A
apresentação dos resultados consta da descrição do perfil dos sujeitos do estudo e de dois artigos
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que se originaram das subcategorias principais, por meio dos quais procurou-se responder a três
pressupostos e a dois objetivos específicos. Em relação às práticas educativas de planejamento
familiar, ficou evidenciado que as enfermeiras desempenham ações individuais e coletivas, e mesmo
que não existam grupos específicos de planejamento familiar, estas levam o tema para grupos
diversos, principalmente fora da área física da unidade de saúde (atuação extramuros), sendo que
esta foi compreendida como um ponto forte da atuação da enfermeira. Quanto à saúde do homem no
planejamento familiar, ficaram evidenciadas que poucas são as ações/atividades desenvolvidas para
essa população, uma vez que os homens apenas procuram os serviços quando já estão doentes ou
buscam pelo condon masculino. Assim, ficou confirmado que a responsabilidade sobre o controle da
fecundidade fica limitada à mulher, uma vez que os serviços estão voltados, principalmente, às
necessidades femininas. A temática planejamento familiar é muito ampla e necessita ser mais
explorada pelos enfermeiros na busca de uma assistência mais integral e resolutiva.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.furg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=261

Nº de Classificação: 6485
ROMEU, Berenice Ribeiro. Impacto de ser portador do HIV/Aids para idosos atendidos em um
Hospital do Sul do Brasil (O). Rio Grande. Universidade Federal do Rio Grande. Escola de
Enfermagem, 2010. 55 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PELZER, Marlene Teda
RESUMO: O objetivo deste estudo foi conhecer o impacto de ser portador do HIV/Aids para idosos
atendidos em um Hospital do Sul do Brasil. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva com
abordagem qualitativa. Foi realizado em um ambulatório do Hospital Dia e no serviço hospitalar para
pacientes com Aids. Os sujeitos do estudo foram seis idosos, sendo três mulheres e três homens, um
dos sujeitos encontrava-se internado e os demais em tratamento ambulatorial. A coleta dos dados
ocorreu através de um roteiro de entrevista semi-estruturada e a análise dos dados se deu por meio
da análise temática. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa. Os
resultados direcionaram a três categorias temáticas: (1) Contaminação, Desinformação e
Vulnerabilidade do Idoso em Relação ao Hiv/Aids; (2) Aspectos Negativos em Decorrência da
Doença: Preconceito, Seres Assexuados e Descartados do Processo de Trabalho e (3) Aspectos
Positivos que causaram um bom enfrentamento da doença: Apoio familiar, Religiosidade e
Facilidades no tratamento. A partir dos resultados procurou-se construir um saber compreensivo e
interpretativo que captasse o impacto da doença causado nos idosos investigados. Conclui-se que o
idoso encontra-se desinformado em relação às infecções sexualmente transmissíveis, evidenciando a
necessidade da criação de estratégias educativas pelos profissionais da saúde que possam
instrumentalizar para o seu cuidado.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.furg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=355

Nº de Classificação: 6486
ARRIECHE, Tatiane Alonso. Construção de um espaço para educação permanente em saúde:
refletindo e problematizando a assistência de enfermagem (A). Rio Grande. Universidade Federal do
Rio Grande. Escola de Enfermagem, 2010. 93 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CESTARI, Maria Elisabeth
RESUMO: Acredita-se que a educação potencializa as relações entre os sujeitos e entre estes e o
mundo, desta forma a percepção da realidade torna-se mais fidedigna e menos fantasiosa. Os
processos educativos desenvolvidos no ambiente do trabalho podem, então, permitir que os sujeitos
compreendam a realidade e assim desvelando-a. A presente investigação desenvolveu-se em uma
unidade de clínica médica de um Hospital Universitário no extremo sul do Rio Grande do Sul. A
pesquisa aprovada pelo comitê de ética da FURG foi desenvolvida com cinco enfermeiras que
integram a equipe de enfermagem deste setor. O estudo caracteriza-se por uma pesquisa qualitativa
e tem como objetivo construir um espaço de reflexão junto às enfermeiras da unidade de clínica
médica, para problematização da assistência de enfermagem prestada. A escolha pela enfermeira
aconteceu intencionalmente, por entender-se que esta é uma profissional que tem um grande perfil
educador, característico de sua formação, abrangente interação com os diversos profissionais da
equipe de saúde e ser responsável pelos serviços de enfermagem prestados. Os dados foram
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coletados em dois momentos distintos: primeiramente realizou-se uma entrevista individual, que foi a
propulsora dos temas geradores para a organização da segunda etapa da coleta de dados; logo em
seguida desenvolveram-se cinco encontros com as participantes. Adotaram-se os conceitos de Paulo
Freire como referencial teórico e metodológico para o desenvolvimento deste estudo, bem como se
buscou apoio nas diretrizes da Política de Educação Permanente em Saúde. Optou-se pela Análise
de Discurso como método utilizado para análise final dos dados que emergiram dos encontros entre
as enfermeiras. Assim foram elaboradas as seguintes categorias: A força do instituído e os deslizes
de sentidos que propiciam a mudança. A partir desta pesquisa tornou-se claro a necessidade e
importância de um processo educativo no trabalho que possa propiciar a reflexão acerca do fazer dos
profissionais da saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.furg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=353

Nº de Classificação: 6487
DIAS, Andrea Basilio. Forças da família na convivência com um de seus membros com
transtorno mental. Rio Grande. Universidade Federal do Rio Grande. Escola de Enfermagem, 2010.
93 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Mara Regina Santos
RESUMO: A reestruturação da assistência psiquiátrica no Brasil atribuiu à família papel fundamental
no processo da reinserção social da pessoa com transtorno mental. Cabe a ela cuidar do seu familiar
doente e incentivá-lo a recuperar a autonomia e a cidadania. Algumas famílias, diante das
dificuldades impostas por tal papel, podem se desorganizar, ocasionando o rompimento dos laços
familiares, o abandono, a negligência e a rejeição do familiar doente. Outras, ao contrário, mantêm as
relações de apoio e afeto entre seus membros. Esse modo de funcionamento evidencia a existência
de certas forças que as capacitam a administrar as adversidades apresentadas ao longo do processo
de reinserção do familiar com transtorno mental. O objetivo do presente estudo é identificar as forças
que capacitam às famílias das pessoas com transtorno mental a lidarem com as exigências que a
convivência diária com o referido transtorno impõe. O Referencial Teórico utilizado é a Teoria
Bioecológica do Desenvolvimento Humano, de Urie Bronfenbrenner, a qual possibilita visualizar as
interações entre as pessoas no microcontexto familiar e em outros ambientes, entendendo que as
mesmas são fundamentais no processo de reinserção social da pessoa com transtorno mental.
Metodologia: trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, desenvolvida com seis
famílias de pessoas com transtorno mental vinculados a um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).
Todas expressaram sua concordância em participar do estudo através da assinatura do termo de
consentimento livre e esclarecido. Distinguem-se por serem freqüentadoras das reuniões destinadas
ao atendimento dos familiares de usuários do CAPS e por realizarem algum tipo de atividade na
comunidade na qual estão inseridas. Os dados foram coletados entre 2009 e 2010, através de
entrevista semiestruturada e após, submetidos à Análise de Conteúdo. Os resultados, de um lado,
apontaram como forças para essas famílias o tempo compartilhado, o afeto, os saberes acumulados
na convivência com a pessoa com de transtorno mental, a igreja e o CAPS. Por outro lado,
identificou-se que o modelo de assistência psiquiátrica asilar está sendo reproduzido no
microcontexto de uma das famílias participantes do estudo, sem que tal prática seja visualizada pelos
profissionais do CAPS. Conclui-se que as forças das famílias se manifestam no microcontexto e em
outros ambientes nos quais a família interage; que elas possuem potencialidades, as quais, ao serem
mobilizadas, tornam-nas competentes para lidar com as dificuldades do cotidiano. Considera-se o
enfermeiro como profissional capaz de identificar os processos familiares pela possibilidade de
inserção no contexto das famílias; nesse sentido, torna-se capaz de ajudá-las a manter o cuidado ao
seu familiar doente e a criar um contexto favorável para a reinserção do mesmo e para a qualidade
de vida das famílias que ainda não conseguiram alcançar o cuidado esperado.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.furg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=354

Nº de Classificação: 6488
RODRIGUES, Francidalva Borges. Fatores de risco coronariano em adolescentes: prováveis
diagnósticos de enfermagem a partir de um ensaio epidemiológico. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007.
87 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): SANTORO, Deyse Conceição
RESUMO: Trata-se de um ensaio epidemiológico acerca da situação dos adolescentes frente aos
fatores de riscos para doença coronariana e sua relação com os prováveis diagnósticos de
enfermagem baseados na taxonomia II da North American Nurse Association (NANDA). Objetivamos
neste estudo identificar a presença de fatores de risco para doença coronariana em adolescentes do
ensino médio de uma instituição pública; descrever na população estudada a prevalência de fatores
de risco para doença coronariana e discutir o(s) provável(is) diagnóstico(s) de enfermagem à luz dos
fatores de risco mais prevalentes para doença coronariana apresentados pelos adolescentes.
Consiste num estudo observacional, transversal, cuja população estudada foi a de adolescentes,
estudantes do ensino médio de uma instituição de ensino público do município do Rio de Janeiro. A
amostra foi constituída arbitrariamente por 204 estudantes no período de coleta de dados, entre
outubro de 2006 a abril de 2007, na faixa etária entre 14 a 19 anos. A pesquisa foi submetida à
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery/Hospital Escola
São Francisco de Assis-UFRJ e autorizada pela Secretaria de Educação do Estado. A coleta de
dados foi realizada com a aplicação do teste de risco coronariano, que refere-se ao formulário
recomendado pela American Heart Association - AHA. O tratamento dos dados foi feito através de
programa software EpiInfo utilizando-se a planilha de Excell. Os resultados foram apresentados em
tabelas e gráficos. Podemos concluir que os fatores de risco, em especial o peso acima do ideal, a
história familiar e a inatividade física, são importantes para o desenvolvimento das doenças
cardiovasculares na vida futura dos adolescentes investigados neste estudo. Em relação aos
prováveis diagnósticos de enfermagem relacionados aos fatores de risco mais prevalentes no grupo
de adolescentes, não foi possível uma identificação precisa entre os problemas identificados e os
diagnósticos estabelecidos pela NANDA, sendo apresentados como os diagnósticos mais prováveis a
nutrição alterada: mais do que as necessidades corporais; déficit de conhecimento; manutenção da
saúde alterada e risco para desenvolvimento alterado.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/FrancidalvaBorgesRodrigues.pdf

Nº de Classificação: 6489
PINTO, Cecília Maria Izidoro. Estudo sobre atividades relacionadas a intervenções de
enfermagem para o controle da dor no cenário de terapia intensiva (Um). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2008. 154 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTORO, Deise da Conceição
SILVA, Jaqueline da
RESUMO: A dor tem sido identificada como um importante sintoma em doentes internados uma vez
que estão particularmente vulneráveis não só pela natureza de sua doença de base como pelos
procedimentos diagnósticos realizados. Em unidades de terapia intensiva doentes sofrem de dor
mesmo diante de um arsenal tecnológico em torno do leito e da grande proximidade da equipe de
enfermagem em função demanda de cuidados exigidos neste ambiente específico. Sabe-se da real
importância no tratamento da dor na unidade de terapia intensiva, pois este quadro representa um
transtorno na evolução clínica do doente, devendo sempre de forma preventiva evitá-Ia. O objeto de
estudo trata das atividades de enfermagem dirigidas ao controle da dor nos pacientes no cenário de
terapia intensiva. Estudo de abordagem quantitativa, não experimental e corte-temporal. As
atividades das intervenções "Controle da Dor" e "Administração de Analgésicos" propostas pela NIC
(Nursing Interventions Classification) foram utilizadas considerando o grau de importância e
realização. Dois grupos de questões abordaram intervenções de enfermagem diretas indiretas no
cuidado ao paciente com dor internado em unidade de terapia intensiva, que variaram segundo: (i) a
importância atribuída às atividades e (ii) freqüência de realização das mesmas. Participaram 67
enfermeiros que atuam em terapia intensiva. Os dados foram coletados no período de dezembro de
2007 a junho de 2008, em dois hospitais de grande porte, um público e um privado, localizados na
cidade do Rio de Janeiro. Os itens foram organizados em duas categorias, a saber: as relacionadas
com o cuidado direto e as relacionadas com o cuidado indireto. Dos 31 itens relacionados às
atividades de enfermagem no controle da dor e classificadas neste estudo como cuidados diretos e
cuidados indiretos, duas receberam maior destaque na atribuição de grau de importância pelos
enfermeiros de terapia intensiva e foi considerado por eles como de total importância: na categoria
cuidado indireto: Avaliar com o paciente e a equipe de cuidados de saúde a eficácia de medidas de
controle da dor que tenham sido utilizadas (53,7%) no cuidado direto: Observar indicadores não-
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verbais do desconforto, especialmente em pacientes incapazes de se comunicarem com eficiência
(70,1 %). As modalidades terapêuticas não farmacológicas consideradas importantes no estudo
foram a Massagem e a Aplicação de Calor e Frio, cujo número de respondentes também foi
expressivo entre as mais realizadas. Este mapeamento reforça a tese de que as atividades de
enfermagem realizadas no controle da dor em doentes de terapia intensiva não são coerentes entre si
e se expressam pelo grau de importância atribuído pelos enfermeiros ser mais significativo do que
realizadas no contexto da terapia intensiva.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_D/CeciliaMariaIzidoroPinto.pdf

Nº de Classificação: 6490
SILVA, Carlos Roberto Lyra da. Conceito de conforto na perspectiva de clientes e de enfermeiras
em unidades de internação hospitalar. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2008. 185 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Vilma de
RESUMO: O Objeto da tese trata do conceito de conforto na perspectiva de clientes e de enfermeiras
em unidades de internação hospitalar. Os objetivos foram: 1o conceituar o que é conforto a partir de
predicações de enfermeiras e clientes em unidades de internação hospitalar, 2º Classificar
predicações/características atribuídos(as) ao conforto de modo a contribuir para o conceito de
conforto, a partir de tesauros semânticos, 3o identificar nos predicados referenciais (como atribuídos
pelos sujeitos-objeto) a forma verbal denotativa do conforto. O estudo foi realizado na abordagem
qualitativa, a estratégia metodológica para a obtenção dos dados foi a aplicação de questionários
com perguntas abertas e fechadas. O cenário confere com as unidades de internação hospitalar de
hospitais da rede pública e privada do Município do Rio de Janeiro - RJ. O referencial teórico utilizado
foi a Teoria do Conforto de Katharine Kolcaba e a Teoria do Conceito de Ingetraut Dahlberg. Os
dados foram analisados à luz da Análise de Conteúdo de Bardin, onde as predicações foram
exaustivamente lidas e ordenadas e quadros (03 e 04). O referente à luz de Dahlberg foi o conforto,
submetido às características predicativas pelos sujeitos-objeto. A predicação mais referenciada foi o
“bem-estar”, presente em cinqüenta e oito 58% das respostas. Assim, o “bem-estar” é conferido nesta
tese como a forma-verbal/termo denotativa do conforto, culminando em um conceito concebido pelos
autores da pesquisa. A segunda categoria trata do ambiente, do corpo e dos cuidados de
enfermagem como elementos do conforto. Concluímos que é possível construir cientificamente uma
terminologia específica de enfermagem, que cuidado e conforto são termos antinômicos, pois, nem
todo cuidado é confortante ele é sim, previsível de conforto, no entanto, o conforto é resultado de um
cuidado de enfermagem ou de um autocuidado. É possível afirmar que o conforto é imprescindível ao
ambiente, aos corpos dos indivíduos (principalmente de quem cuida e é cuidado) no âmbito dos
planos que envolvem o cuidado de enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_CarlosRobertoLyraDaSilva.pdf

Nº de Classificação: 6491
MACHADO, Sabrina da Costa. Metodologia da assistência de enfermagem no pós-operatório de
cirurgia cardíaca: um estudo de caso. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2008. 152 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): STIPP, Marluci Andrade Conceição
RESUMO: As doenças cardiovasculares são as principais causas de morbi-mortalidade no Brasil,
gerando um aumento no número de internações hospitalares e de cirurgias cardíacas. O cuidado de
enfermagem prestado no pós-operatório de cirurgia cardíaca é geralmente complexo, dada a
instabilidade do quadro clínico do paciente, o que exige uma atuação precisa da equipe de
enfermagem. O presente estudo trata sobre a aplicação da metodologia da assistência de
enfermagem ao paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Os objetivos são: descrever as
necessidades do paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca, identificadas pela enfermeira;
identificar as fragilidades e potencialidades das enfermeiras no planejamento do cuidado de
enfermagem ao paciente no pós-operatório de cirurgia cardíaca; e elaborar subsídios para a
construção de uma metodologia de assistência de enfermagem aplicada ao paciente no pósoperatório de cirurgia cardíaca. Foi utilizada a abordagem qualitativa, com método de estudo de caso.
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O cenário da pesquisa foi a Unidade Cardio-Intensiva (UCI) de um Hospital Público Federal da cidade
do Rio de Janeiro. Os sujeitos do estudo foram 21 enfermeiros atuantes na Unidade, sendo adotado
como critério de inclusão a atuação destes enfermeiros no setor por mais de seis meses. Os dados
foram coletados de fevereiro a maio de 2008. As técnicas utilizadas foram a observação participante
e entrevistas sob a forma de levantamento formal. Os dados obtidos foram analisados e organizados
em três unidades temáticas, denominadas: cuidados de enfermagem no pós-operatório de cirurgia
cardíaca; potencialidades e fragilidades no planejamento da assistência de enfermagem; e subsídios
para uma metodologia de assistência de enfermagem aplicada ao paciente em pós-operatório de
cirurgia cardíaca. Os resultados apontaram para a necessidade de adoção de uma metodologia da
assistência de enfermagem no pós-operatório de cirurgia cardíaca, embasada por uma teoria que
fundamente a prática de enfermagem. As necessidades apresentadas pelo paciente e pela UCI,
identificadas pelos enfermeiros, permearam todo o estudo. Através do posicionamento, da tomada de
decisão e de uma assistência de enfermagem sistematizada, o enfermeiro torna-se essencial,
assumindo um caráter diferencial na promoção do cuidado. A fundamentação das suas ações lhe
dará maior autonomia para o desenvolvimento das atividades frente à equipe e na prestação de uma
assistência de qualidade ao paciente.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_SabrinaDaCostaMachado.pdf

Nº de Classificação: 6492
MARSICO, Erika Fonseca Camargo. Qualidade do cuidado/conforto de enfermagem na
perspectiva do cliente/paciente hospitalizado (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2008. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RÊGO, Margarethe Maria Santiago
RESUMO: Trata de um estudo sobre a qualidade do cuidado/conforto de enfermagem na perspectiva
do cliente/paciente hospitalizado. Os objetivos foram: descrever o ambiente do cuidado de
enfermagem ao cliente/paciente hospitalizado na unidade de internação clínica de um hospital
universitário, caracterizar as pistas indicativas do cuidado/conforto de enfermagem de qualidade
enunciadas pelos clientes/pacientes hospitalizados na unidade de internação clínica, analisar o
cuidado/conforto de enfermagem na perspectiva dos fundamentos teóricos da qualidade em saúde e
das concepções teóricas de Figueiredo e discutir a existência de relação entre o cuidado/conforto
promovido pela enfermagem e a melhoria contínua da qualidade no serviço de internação clínica no
hospital universitário em estudo. Adotou-se o referencial das Concepções teóricas sobre o
cuidado/conforto de Figueiredo e os fundamentos teóricos da qualidade em saúde. Os sujeitos do
estudo foram dezesseis clientes/pacientes internados em dois setores de internações clínicas de um
hospital universitário do Rio de Janeiro. Os dados das entrevistas e da observação participante foram
tratados através da análise de conteúdo de Bardin constituindo-se em duas categorias: I) O ambiente
do cuidado do cliente/paciente hospitalizado na unidade de internação clínica e II) Dimensão afetiva e
efetiva: pistas indicativas da qualidade do cuidado/conforto de enfermagem ao cliente/paciente
hospitalizado na unidade de internação clínica. Os resultados mostraram que a base para a
otimização do cuidado/conforto de qualidade de enfermagem ao cliente/paciente hospitalizado
emerge de um ambiente que garanta conforto e segurança aos clientes/pacientes e profissionais, de
elementos institucionais que promovam a efetividade do cuidado e das qualidades pessoais (técnicas
e humanas) dos profissionais de enfermagem que interagem e promovem o cuidado/conforto através
de princípios ético-científicos.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_ErikaFonsecaCamargoMarsico.pdf

Nº de Classificação: 6493
SOARES, Raquel Juliana de Oliveira. Atitudes e práticas do docente de enfermagem sobre o
cuidar de si na perspectiva da saúde do trabalhador. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio
de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2008. 168 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZEITOUNE, Regina Célia Gollner
RESUMO: O estudo teve como objeto as atitudes e práticas do professor de enfermagem no cuidar
de si, tendo como objetivos: descrever as atitudes e práticas do professor em relação ao cuidar de si;
analisar na percepção dos professores as implicações das atitudes e práticas do cuidar de si para sua
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saúde e prática docente e discutir as atitudes e práticas do professor sobre o cuidar de si para a
saúde do trabalhador. O estudo foi exploratório, de natureza qualitativa. Os sujeitos foram 33
professores das Escolas de Enfermagem das Universidades Federais do Estado do Rio de Janeiro.
Os dados foram obtidos através de uma entrevista semi-estruturada, tendo como instrumento um
roteiro com questões para obter informações sobre o conhecimento, a atitude e as práticas do cuidar
de si e dados para a caracterização dos sujeitos. Os dados foram submetidos à análise temática e
analisados à luz da concepção de autores que discutem o cuidado/cuidar/cuidar de si e a saúde do
trabalhador. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem
Anna Nery/Hospital Escola São Francisco de Assis/Universidade Federal do Rio de Janeiro. As
considerações finais mostraram que a maior parte dos sujeitos era do sexo feminino, com média de
idade de 40 a 49 anos. Todos possuíam o conhecimento acerca do cuidado, cuidar, cuidar de si e
promoção da saúde. Tinham uma atitude positiva com relação ao cuidar de si e uma prática sobre o
cuidar de si negativa. Resultados: apesar de terem um o conhecimento e atitude sobre o cuidar de si
positivos, muitos professores tiveram uma atitude negativa sobre o cuidar de si quando este foi visto
com relação ao contexto inserido. A prática negativa, gerando assim um (des)cuidar de si foi
justificada pelos fatores impeditivos para o cuidar de si. Com este comportamento constante de não
cuidar de si percebeu-se que os professores tendem ao adoecimento e que certamente isso afetará
suas atividades de vida pessoal. Portanto torna-se necessário que os professores discutam mais o
tema cuidar de si, pratiquem esse cuidado e orientem seus alunos quanto à importância do cuidar de
si.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_RaquelJulianaDeOliveiraSoares.pdf

Nº de Classificação: 6494
LOURENÇO, Maria Acácia Ernesto. Políticas de assistência à saúde materno-infantil em
Moçambique: marcos evolutivos e a inserção da enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2009. 224 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RUBIO TYRRELL, Maria Antonieta
RESUMO: A presente pesquisa está centrada nos Programas de Saúde Materno-Infantil adotados
pelo Sistema Nacional de Saúde em Moçambique independente. Objetivamos descrever os
programas adotados para a assistência a saúde materna; analisar a inserção da Enfermagem e
discutir os movimentos e as estratégias adotadas na implantação e implementação desses
programas. Como referencial teórico optamos pela abordagem de António Gramsci sobre a
hegemonia de classe que envolveu o processo de implantação e implementação dos Programas de
Saúde Materno-Infantil. O método dialético fundamentou o processo de construção das categorias e a
respectiva análise. Para a obtenção dos dados usamos uma entrevista semi-estruturada no período
de março de 2007 a maio de 2008, aplicada em 19 sujeitos entre eles: Parteiras, Enfermeiras de
Saúde Materno-Infantil, Enfermeiros e Médicos Especializados em Obstetrícia e Ginecologia.
Constatou - se que, na década 70, o Sistema Nacional de Saúde garantiu a Assistência a Saúde
Materna, na modalidade do Programa de Proteção Materno Infantil, herdado do regime colonial. Um
estilo biomédico, voltado essencialmente a assistência médica curativa. Já na década de 80, o
Sistema Nacional de Saúde adotou o Programa de Saúde Materno Infantil, posteriormente na década
90, foi inserido no Programa Nacional Integrado de Saúde Materno-Infantil e Planejamento Familiar,
Programa Alargado de Vacinação, Saúde Escolar e de Adolescente incluindo Saúde Sexual e
Reprodutiva. O impacto dos programas foi considerado positivo tanto no contexto político quanto
social. Os marcos evolutivos foram: a introdução dos Cursos Específicos de Enfermagem Saúde
Materno Infantil do nível básico ao Superior e abrangência dos serviços do Programa Nacional
Integrado que incluiu no discurso oficial a assistência da saúde integral da mulher, assim como do
adolescente no contexto de Saúde Sexual e Reprodutiva. A inserção da Enfermagem foi evidenciada
na implementação através das ações assistenciais das Parteiras, Parteiras Elementares e
Enfermeiras de Saúde Materno-Infantil de diferentes níveis de formação (básico, médio e superior) a
implantação foi de caráter hegemônico favorecendo a classe médica para decisão dos
procedimentos, elaboração dos protocolos assim como gestão dos programas.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_D/MariaAcaciaErnestoLourenco.pdf

Nº de Classificação: 6495
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AGUIAR, Daniele Fernandes de. Estratégias gerenciais do cuidado de enfermagem na unidade
coronariana: avaliação em três hospitais públicos universitários do Estado do Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2009. 152 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): STIPP, Marluci Andrade Conceição
RESUMO: Tratou-se de um estudo de caso múltiplo, com análise descritivo-exploratória e abordagem
qualitativa, que objetivou: (1) identificar as estratégias gerenciais utilizadas pelas enfermeiras líderes
do setor de Unidade Coronariana em hospitais públicos universitários; (2) analisar o gerenciamento
do cuidado de enfermagem realizado pelas enfermeiras líderes no setor de Unidade Coronariana em
hospitais públicos universitários; e (3) discutir os aspectos facilitadores e dificultadores do
gerenciamento do cuidado de enfermagem no setor de Unidade Coronariana em hospitais públicos
universitários. A coleta de dados ocorreu no período de maio a julho de 2008, com dezessete
enfermeiras líderes atuantes no setor de Unidade Coronariana de três hospitais públicos
universitários do estado do Rio de Janeiro: Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Hospital
Universitário Pedro Ernesto e Hospital Universitário Antônio Pedro. Foi utilizado um roteiro de
entrevista semiestruturada e realizada observação direta dos sujeitos. Nos resultados, foram
identificadas como estratégias gerenciais do cuidado de enfermagem: a “Organização do cuidado
direto de enfermagem”, a “Manutenção de bom relacionamento interpessoal”, a “Organização dos
recursos humanos” e a “Organização dos recursos materiais”. Verificou-se que diversos fatores
influenciavam positiva ou negativamente o gerenciamento do cuidado realizado pelas enfermeiras
líderes. Quanto aos aspectos facilitadores, evidenciaram-se o trabalho em equipe, o apoio dos
superiores na estrutura organizacional hospitalar, o uso da internet no setor, a educação permanente
da equipe, a monitorização contínua do cliente, a centralização do posto de enfermagem e o preparo
prévio para o imprevisível. Dentre os aspectos dificultadores, destacaram-se o déficit de recursos
humanos e materiais, as dificuldades decorrentes da inadequada gestão organizacional, os
problemas enfrentados por quem trabalhava em serviço noturno e até mesmo a presença de alunos
no setor. De acordo com todos os aspectos envolvidos neste estudo, foi possível entender melhor a
forma de gerenciamento destes profissionais, ao passo em que conciliavam suas atribuições
assistenciais e administrativas e, ainda, lidavam com inúmeros fatores intrínsecos e extrínsecos ao
cuidado.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_DanieleFernandesDeAguiar.pdf

Nº de Classificação: 6496
VIEIRA, Bianca Dargam Gomes. Prática profissional dos enfermeiros obstetras egressos da
especialização da Escola de Enfermagem Anna Nery: implicações para a qualidade da assistência
(A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery,
2009. 179 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOURA, Maria Aparecida Vasconcelos
RESUMO: Como proposta governamental de aumentar o quantitativo e o qualitativo de enfermeiros
obstetras na rede pública para a contribuição de um novo modelo assistencial o Ministério da Saúde
iniciou o financiamento de cursos de especialização em Enfermagem Obstétrica em todo o território
nacional, sendo a Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN) uma das responsáveis. O objeto do
estudo versa sobre a prática profissional dos egressos dos Cursos de Especialização em
Enfermagem Obstétrica (CEEO) da EEAN financiados por recursos públicos. Os objetivos são:
descrever o percurso da prática desses profissionais no Município do Rio de Janeiro; caracterizar
essa prática e analisar as implicações da mesma para a qualidade da assistência á saúde da mulher.
Trata-se de uma Pesquisa de natureza qualitativa, com método de Estudo de Caso. Participaram
vinte enfermeiros obstetras egressos dos CEEO da EEAN. Utilizamos para a análise categorias
temáticas as propostas por Minayo (2000), estabelecendo articulações com a Teoria da Cotidianidade
de Agnes Heller e outros autores que sustentaram a discussão e análise. Dos depoimentos
elaboramos a caracterização do perfil dos entrevistados, e emergiram três categorias: o percurso da
prática profissional dos enfermeiros egressos dos CEEO da EEAN; a prática profissional e as
implicações dessa prática para a qualidade da assistência à saúde da mulher. Consideramos que
para tornar a assistência obstétrica de qualidade e garantir um atendimento seguro à clientela será
necessário não só a qualificação dos profissionais, mas se faz necessário profundas transformações
na estrutura dos serviços de saúde, acompanhadas de modificações nas atitudes das equipes
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multidisciplinares, como também nas ações e reações dos enfermeiros obstetras em prol de sua
própria categoria.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_M_BiancaDargamGomesVieira.pdf

Nº de Classificação: 6497
JOSÉ, Sabrina Ayd Pereira. Câncer de mama localmente avançado: construindo um modelo de
gerência de enfermagem a partir da percepção da mulher. Rio de Janeiro. Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2009. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Joséte Luzia
RESUMO: A presente pesquisa trata da construção do modelo de gerência do cuidado de
enfermagem a mulheres com câncer de mama localmente avançado. Têm como objetivos:
compreender a percepção das clientes acerca da experiência com o câncer de mama localmente
avançado; construir o modelo de gerência do cuidado de enfermagem a partir da experiência da
mulher com câncer de mama localmente avançado. A referente pesquisa é um estudo descritivo de
natureza qualitativa, no qual foi utilizada a corrente filosófica a fenomenologia de Maurice Merleau
Ponty. Os sujeitos da pesquisa foram quinze clientes portadoras de câncer de mama localmente
avançado em tratamento oncológico, acompanhadas no ambulatório, especialmente, na sala de
curativos do hospital público federal especializado no tratamento do câncer de mama, localizado no
Rio de Janeiro. A pesquisa apresentou os seguintes critérios de inclusão: ser do sexo feminino;
participantes dos cuidados de enfermagem na sala de curativo, e apresentar em uma ou nas duas
mamas a ferida tumoral. A técnica utilizada para coleta de dados foi a lingüístico-verbal, tendo como
instrumento a entrevista aberta. Realizamos três etapas na coleta de dados: a aproximação,
observação participante e a entrevista. O estudo foi desenvolvido eticamente de acordo com a
resolução 196/96 durante outubro à dezembro de 2008. De acordo com a análise dos dados surgiram
cinco unidades de significação: a percepção em si da mama doente; expressando situação de;
explicitando o cuidado desejado para si; percebendo o relacionamento com outro em situação de
cuidado; vivendo as perspectivas e demandas de ser cuidada. Os resultados revelam a dependência
e a valorização das clientes em relação à assistência de enfermagem, devido aos sinais e sintomas
intensos pela presença da ferida tumoral, indicando que o acompanhamento e a realização dos
curativos por profissionais qualificados deverão ser freqüentes. Assim, através dos relatos
desenvolveu-se um modelo de gerência do cuidado de enfermagem fundamentado na experiência
das clientes de conviver com câncer de mama localmente avançado.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_SabrinaAydPereiraJose.pdf

Nº de Classificação: 6498
APERIBENSE, Pacita Geovana Gama de Sousa. Escola Anna Nery e a formação de enfermeiras,
assistentes sociais e nutricionistas na Universidade do Brasil nos anos 30/40 do Século XX
(A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery,
2009. 188 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARREIRA, Ieda de Alencar
RESUMO: Este estudo, de natureza histórico-social, tem como objeto a contribuição da Escola Anna
Nery (EAN) para a formação de enfermeiras, assistentes sociais e nutricionistas, nos anos 30 e 40 do
século XX, no âmbito da Universidade do Brasil (UB). O recorte temporal, de 1937 a 1949,
corresponde ao ano em que a EAN logra ingressar na UB e ao ano em que se observa o
reconhecimento social dessas três carreiras em editorial da revista Anais de Enfermagem (AE). Os
objetivos do estudo foram: descrever as circunstâncias da transferência da EAN do Departamento
Nacional de Saúde para a UB; analisar os discursos sobre a Enfermagem, o Serviço Social e a
Nutrição à época; discutir a contribuição da EAN para a formação de enfermeiras, assistentes sociais
e nutricionistas no âmbito da UB. As fontes primárias incluíram artigos, editoriais e orações proferidas
em solenidades, publicados na AE e na revista Arquivos Brasileiros de Nutrição. As fontes
secundárias incluíram artigos, teses e livros referentes ao contexto histórico-social, pertencentes ao
acervo de bibliotecas tradicionais ou virtuais e do Banco de Textos do Cedoc/EEAN. Os
procedimentos compreenderam a ordenação cronológica e temática dos textos selecionados,
contextualização, categorização e discussão, à luz do referencial teórico de Eliot Freidson e dos
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conceitos de gênero. Os resultados indicam que o regime disciplinar e pedagógico implantado na
EAN pela Missão Parsons, bem como a aproximação das suas diretoras com autoridades políticas,
religiosas, e ainda com damas da alta sociedade brasileira engajadas na luta pelos direitos civis das
mulheres, contribuiu para que a enfermagem pudesse ser percebida como uma profissão conveniente
às “moças de boa família” o que contribuiu para bem conceituar a enfermagem na opinião pública e
obter a aceitação de uma ocupação essencialmente feminina. Além disso, a EAN tinha assegurada a
autonomia do ensino, a qualificação profissional de suas formadas e a inserção da enfermeira no
mercado de trabalho. Todas estas características e circunstâncias permitiram que a EAN,
apresentasse as condições necessárias a uma inserção universitária, o que só veio a ocorrer em
1937. A exaltação às qualidades ditas femininas na figura da enfermeira se estendeu às figuras da
assistente social e da nutricionista, construindo-se uma perspectiva de gênero destas ocupações,
num processo contínuo. Neste sentido, a Enfermagem surge como profissão na sociedade brasileira
antes da Nutrição e do Serviço Social e a EAN assume um papel decisivo na profissionalização
dessas novas carreiras na UB, pois a partir da consolidação da carreira de enfermagem é que se
observa o desenvolvimento das profissões de assistente social e de nutricionista evidenciados nos
discursos autorizados à época.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

Nº de Classificação: 6499
CATRIB, Paula Regina Virginio Moraes de. Estratégias da equipe de enfermagem frente à criança
com doenças infecciosas e parasitárias: o caso de um setor especializado de um hospital geral
(As). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola
de Enfermagem Anna Nery, 2009. 216 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Isabel Cristina dos Santos
RESUMO: O objeto de estudo trata das estratégias da equipe de enfermagem frente às crianças
hospitalizadas com Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP). Os objetivos são: descrever os
cuidados prestados pela equipe de enfermagem às crianças com DIP; analisar as (im)possibilidades
da equipe de enfermagem frente às crianças hospitalizadas com DIP e discutir as estratégias da
equipe de enfermagem voltadas para o universo das crianças hospitalizadas com DIP. O referencial
teórico está vinculado aos conceitos de cultura de Geertz (1989). Trata-se de uma pesquisa
qualitativa, tipo estudo de caso. O cenário do estudo é o setor de DIP de um hospital universitário do
município do Rio de Janeiro. Os sujeitos do estudo são sete enfermeiras, sete técnicos e cinco
auxiliares de enfermagem que atuam no referido setor. Os procedimentos metodológicos são o
questionário para a caracterização dos sujeitos, a consulta aos prontuários com formulário e a
cartografia (Santos, 2002) através da dinâmica do mapa do espaço. Em relação aos cuidados
prestados pela equipe de enfermagem à criança hospitalizada com DIP, foram destacados os
aspectos psicossociais da criança relacionados com a punção venosa; a dosagem da medicação; as
medidas de precaução; os cuidados inerentes ao banho da criança; a alimentação e a hidratação da
criança; eliminações fisiológicas e a troca de roupa da criança; bem como as brincadeiras e
divertimentos durante os cuidados prestados à criança; a capacidade de observação; o cuidado
diferenciado do adulto, o cuidado especializado, a (in)adequação do setor para a criança, condutas
terapêuticas e rotinas. Constata-se também que o comportamento da equipe de enfermagem evolve
diferentes reações e sentimentos frente à criança e a sua família, tais como tristeza, piedade,
paciência, confiança, medo, solidariedade, apoio e empatia, dentre outros. A comunicação entre a
equipe de enfermagem, criança e sua família foi destacada pelas depoentes como estratégia utilizada
no que diz respeito a linguagem apropriada com a criança; choro da criança; orientação do
familiar/acompanhante quanto aos diferentes cuidados prestados à criança e orientação do
familiar/acompanhante (médico). Sobre o relacionamento da equipe de enfermagem com a criança e
sua família no setor de DIP, foram destacadas a integração da equipe de enfermagem, a presença da
família, a interação com a criança e sua família, as facilidades e dificuldades no relacionamento entre
equipe de enfermagem e familiar/acompanhante e a falta de entendimento da família acerca da
situação da criança. Conclui-se que os cuidados prestados pela equipe de enfermagem à criança
com DIP se apresentam como um desafio (im)possível, pois a equipe utiliza estratégias para resolver
tensões dessa realidade. O estudo permitiu discutir de que maneira a equipe de enfermagem cuida
das crianças hospitalizadas num setor especializado em DIP não-pediátrico e entender que, apesar
de não possuírem formação em pediatria, a equipe se compromete com o atendimento à criança
através do estabelecimento de diferentes estratégias.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_PaulaReginaVirginioMoraesDeCatrib.pdf
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Nº de Classificação: 6500
COSTA, Reginaldo Paulino da. Gerenciamento do cuidado de enfermagem na prática de um
hospital de ensino. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da
Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2009. 117 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Ilda Cecília Moreira da
RESUMO: O estudo de abordagem qualitativa foi realizado em um hospital de ensino tendo como
objetivos identificar as funções administrativas utilizadas no gerenciamento do cuidado de
enfermagem e discutir as influências das principais abordagens teóricas da administração. Os dados
obtidos a partir do depoimento de enfermeiros assistenciais, e analisados segundo o método de
análise de conteúdo, revelaram que estes profissionais adotam um estilo próprio na organização do
trabalho, mas guiados pelas funções administrativas (planejamento, organização, direção e controle)
e que estão adotando uma postura contingencial, enfatizando que não existe uma teoria
administrativa aplicável a todos os casos. Os resultados permitem afirmar que estes enfermeiros
estão adequando seus conhecimentos da ciência da administração à prática de enfermagem. O
estudo aponta para a necessidade de valorização da prática de enfermeiros assistenciais em
hospitais de ensino.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/ReginaldoPaulinoDaCosta.pdf

Nº de Classificação: 6501
VIEGAS, Rejane de Fátima Parada. Vivência de pessoas idosas alcoolistas: contribuições para a
enfermagem gerontológica. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2009. 110 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DONATO, Marilurde
DOMINGOS, Ana Maria
RESUMO: Pesquisa com abordagem qualitativa e método história de vida para investigação, tendo
como objeto de estudo o uso abusivo de bebida alcoólica por pessoas idosas, e como objetivos:
identificar as causas do uso abusivo de bebidas alcoólicas por idosos, a partir de sua história de vida;
descrever os efeitos do uso abusivo de bebida alcoólica por pessoas idosas, a partir de sua história
de vida; analisar os efeitos do uso abusivo de bebida alcoólica por pessoas idosas, a partir de sua
história de vida. Os dados foram obtidos através de entrevistas gravadas em MP3 e para seu
direcionamento foi realizada uma única pergunta feita para 22 idosos alcoolistas de um albergue
público e três grupos de Alcoólicos Anônimos. A interpretação dos dados resultou na identificação de
núcleos temáticos emergentes das falas dos entrevistados, permitindo a seleção de duas categorias
temáticas: “Os bastidores do alcoolismo na velhice - O que leva o idoso a beber abusivamente”; “O
decurso do alcoolismo na vida da pessoa idosa”. O resultado da análise revelou que: a ausência de
apoio familiar agravou o uso abusivo de álcool pelo idoso; o contexto sociocultural em que viviam os
idosos influenciou o uso excessivo de bebida alcoólica por estes; o alcoolismo nos idosos trouxe
conseqüências nefastas na esfera biológica, psicológica, familiar, social e financeira; a presença da
família foi um fator preponderante para a recuperação do idoso alcoolista. Concluiu-se que é
importante a realização de educação em saúde para a promoção e prevenção do alcoolismo entre
idosos; discussão do tema nos cursos de graduação da área de saúde; capacitação profissional dos
profissionais de saúde que trabalham em instituições públicas e em centros de convivência e
encaminhamento dos idosos para os centros de tratamento e reabilitação do alcoolismo.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

Nº de Classificação: 6502
PAULA, Danielle Galdino de. Informação em saúde no planejamento das ações de controle da
tuberculose nos Centros Municipais de Saúde da Área de Planejamento 1.0/RJ (A). Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2009. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)

155
Orientador(es): MOTTA, Maria Catarina Salvador da
RESUMO: Este estudo objetivou analisar o uso da informação em saúde no planejamento das ações
de controle da Tuberculose nos Centros Municipais de Saúde da AP 1.0 do município do Rio de
Janeiro. Estudo de Caso do tipo múltiplo, descritivo-exploratório com abordagem qualitativa realizado
nos Centros Municipais de Saúde da AP 1.0 do município do Rio de Janeiro. Os entrevistados foram
os enfermeiros que trabalham no Programa de Controle da Tuberculose dos Centros Municipais de
Saúde e os Coordenadores do Programa do Adulto da CAP 1.0/RJ. Observou-se que não ha uma
articulação efetiva entre nível central - ponta do sistema seja em reuniões ou através de outros meios,
o que desmistifica a idéia de um planejamento sistemático, continuado e Intersetorial dos
profissionais envolvidos e a construção conjunta de estratégias no combate da Tuberculose. Os
profissionais de saúde não participam das reuniões e, conseqüentemente, não expõem seus
problemas (não apenas numéricos) que ocorrem em âmbito local. No planejamento das ações de
controle da Tuberculose os Enfermeiros priorizam a tecnologia leve, leve-dura sobre a dura,
colocando suas experiências como opção tecnológica para uma mobilização pratica da informação
em saúde. Os Enfermeiros acabam por ser um elemento inerente, uma vez que tem por desafio a
busca de outro modo de operar o seu trabalho e de construir uma relação dialética entre trabalhador
e usuários do sistema de saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_DanielleGaldinoDePaula.pdf

Nº de Classificação: 6503
ARAUJO, Ivonete Alves de. Representações sociais da sexualidade/vida sexual da mulher no
climatério: subsídios para o cuidado de enfermagem (As). Rio de Janeiro. Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2009. 188 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): QUEIROZ, Ana Beatriz de Azevedo
RESUMO: Esta pesquisa trata das representações sociais da sexualidade/vida sexual no climatério
para a mulher que vive essa fase. Os objetivos delimitados foram descrever as representações
sociais das mulheres climatéricas sobre essa fase de vida; analisar as repercussões das
representações do climatério na vida sexual neste período; discutir as expectativas de cuidados
dessas mulheres frente à sua sexualidade/vida sexual. O referencial teórico-metodológico apóia-se
na Representação Social segundo Moscovici e Jodelet. Participaram do estudo 40 mulheres na faixa
etária de 45 a 65 anos, que foram divididos em dois grupos de pertença; o GA, constituído por
mulheres na perimenopausa(45 - 55 anos) e o GB, por mulheres na pósmenopausa( 56 - 65 anos).
Os dados foram colhidos em duas unidades públicas federais de atendimento à mulher no Rio de
Janeiro. Usamos para a coleta de dados a técnica projetista, a entrevista semi-estruturada e ainda um
questionário para levantamento do perfil das entrevistadas. Os dados foram tratados segundo a
análise de conteúdo temático de Bardin. Os resultados apontaram três grandes campos
representações do climatério sobre a vida sexual estruturada de acordo com cada grupo reflexivo. No
GA, emergiu dois eixos de representações: o climatério, como um momento de tranqüilidade que
possibilita a continuidade de uma vida sexual prazerosa, estando o apoio da mulher no marido e as
expectativas de cuidados, no cuidado de si. Essa representação emergiu primordialmente no grupo
das mulheres na perimenopausa. Já neste mesmo segmento, porém em outro grupo, o climatério foi
percebido como peso devido às mudanças no corpo associadas ao envelhecimento, tornando o sexo
sem vida. O apoio está na médica, às expectativas de cuidados, foi apontada no circuito reificado do
tratamento médico. O último eixo de representação emergiu no GB onde o climatério foi visto como
uma fase negativa devido aos problemas psicossociais, daí o sexo foi vivido sem tesão, e buscam o
apoio na médica e a expectativa de cuidados foi a terapia de reposição hormonal. Os resultados
revelam que o cuidado de enfermagem prestado à mulher no climatério a partir do conhecimento das
representações sociais a cerca de sua vida sexual possibilita a compreensão sobre o seu modo de
pensar, sentir e agir frente a manutenção ou não de uma vida sexual ativa.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_IvoneteAlvesDeAraujo.pdf

Nº de Classificação: 6504
FONTE, Aline Silva da. Escola de Enfermagem Anna Nery e a nova ordem no campo da
educação em enfermagem (1949-1961) (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2009. 121 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Tânia Cristina Franco
RESUMO: Com a promulgação da Lei 775/49 a Escola de Enfermagem Anna Nery perde a
prerrogativa de Escola Oficial Padrão, título este conferido com o decreto nº 20.109/31,onde todas as
escolas de enfermagem deveriam equiparar - se a Escola Oficial Padrão. Objeto: a luta simbólica
empreendida pela Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN) para assegurar sua posição de poder e
prestígio no campo da educação em enfermagem, após a promulgação da Lei 775, em 6 de agosto
de 1949. Objetivos: Descrever a configuração do campo da educação em enfermagem no contexto
da promulgação da Lei 775 / 49; analisar as estratégias empreendidas pela Escola de Enfermagem
Anna Nery diante da promulgação da Lei 775/49; discutir os resultados dessas estratégias para a
Escola de Enfermagem Anna Nery no que concerne (ao realinhamento) à sua posição no campo da
educação em enfermagem. As fontes primárias, pertencentes ao Centro de Documentação da Escola
de Enfermagem Anna Nery, foram constituídas de documentos escritos e três fotografias que foram
analisadas relativas ao tema e ao recorte temporal do estudo. Constituíram também do corpus
documental, depoimentos orais de ex-professoras e ex-alunas que atuaram na Escola de
Enfermagem Anna Nery. Entrevistei a professora Cecília Pecego Coelho e a ex-aluna Alvina Valente,
sendo assinado um termo de consentimento livre esclarecido e a cessão dos direitos da entrevista.
Como documentos orais, ainda se incluem nas fontes primárias os depoimentos das enfermeiras e
professoras da Escola Anna Nery, Waleska Paixão, Elvira de Felice Souza, Vilma de Carvalho e
Lisellote Ornelas, arquivados no acervo oral do Centro de Documentação da Escola. As fontes
secundárias inerentes à temática do estudo foram localizadas na Biblioteca Setorial da Escola de
Enfermagem Anna Nery, Biblioteca Nacional, Biblioteca da Fundação Getúlio Vargas e Banco de
Textos do Nuphebras e estão constituídas de livros, artigos, dissertações e teses. O estudo teve
como referência teórica, a princípio, os conceitos de habitus, campo, capital cultural, social e
simbólico, luta simbólica e poder simbólico do sociólogo Francês Pierre Bourdieu. Diante dessa perda
de poder oficial, Waleska Paixão, diretora da Escola de Enfermagem Anna Nery (1950-1968),
empreende estratégias no sentido de continuar liderando no campo da educação em enfermagem.
Com a lei 775/49 esta perde o poder oficial de reconhecer as escolas, mas o poder simbólico de ser a
pioneira no ensino moderno de enfermagem no Brasil provoca a chancela tanto de alunas como de
professoras, de obterem o titulo “Anna Nery”.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/AlineSilvaDaFonte.pdf

Nº de Classificação: 6505
CHRISTOVAM, Bárbara Pompeu. Gerência do cuidado de enfermagem em cenários
hospitalares: a construção de um conceito. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2009. 286 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PORTO, Isaura Setenta
OLIVEIRA, Denise Cristina de
RESUMO: Os conceitos dão forma à realidade e a justificativa para estudar sua formação encontrase na necessidade de entender o mundo em que se vive. Assim, esta tese trata da construção do
conceito gerência do cuidado de enfermagem. O conceito, como criação filosófica, é singular e deve
propiciar mudanças na prática de uma profissão, através do desenvolvimento de novos saberes, em
um sistema que está em constante transformação. Diante da necessidade de entender o significado
do fenômeno gerência do cuidado de enfermagem para a Enfermagem, a questão norteadora do
estudo é: Quais são os componentes essenciais do conceito gerência do cuidado de enfermagem no
cenário hospitalar originados na literatura? Seus objetivos são: construir o pressuposto do conceito de
gerência do cuidado de enfermagem em cenários hospitalares, a partir de base literária específica e,
analisar as implicações deste conceito para o cuidado de enfermagem e para a Enfermagem. Assim,
de maneira a atender a complexidade que envolve a proposta de desenvolvimento de um conceito,
optou-se pela utilização de uma abordagem multireferencial, adotando-se as estratégias para
construção de conceitos da Análise de Conceito, as regras de formação de conceito da Análise
Arqueológica e a análise lexical como referencial teórico-metodológico. Para operacionalizar a
pesquisa, optou-se pelo uso do programa de análise informatizada denominado Alceste, que é uma
técnica computadorizada e também uma metodologia própria para a realização de análise lexical de
conteúdo, baseada nas coocorrências. Esta é um estudo híbrido, por combinar as abordagens de
pesquisa quantitativa e qualitativa. O levantamento bibliográfico realizado entre o 2.º semestre de
2006 e o 1.º semestre de 2008 cobriu 28 anos. A amostra desta investigação foi composta por 75

157
produções nacionais sobre as temáticas administração, cuidado de enfermagem, administração em
enfermagem, administração em saúde e gerência do cuidado de enfermagem. A operacionalização
das estratégias e das regras de formação de conceito possibilitou a construção do conceito gerência
do cuidado de enfermagem em cenários hospitalares. O conceito construído apresentou em sua
natureza, a capacidade de integrar dialeticamente os aspectos relativos ao saber-fazer do cuidar e
gerenciar. A definição teórica do conceito Gerência do Cuidado de Enfermagem em Cenários
Hospitalares deu significado ao termo, no contexto inicial de construção de uma teoria, a Gerência do
Cuidado de Enfermagem em Serviços de Saúde. No entanto, para que o novo saber resultante da
construção teórica deste conceito exerça uma ruptura, uma transformação dos saberes na prática das
enfermeiras e se torne capaz de comunicar seu significado e sua aplicabilidade nos diferentes
espaços e realidades das enfermeiras nas instituições hospitalares, ainda necessita de estudos de
teorização e investigações empíricas adicionais.
Acesso remoto ao texto integral:

http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_B%C3%A1rbaraPompeuChirstovam.pdf
Nº de Classificação: 6506
DIAS, Maria Angela Moreira. Enfermeiro na Hemovigilância: sua formação e competências (O). Rio
de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2009. 163 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIANA, Ligia de Oliveira
RESUMO: A presente dissertação está inserida no Núcleo de Pesquisa Educação e Saúde em
Enfermagem (NUPESEnf) tendo por objeto a formação do enfermeiro para competências em
Hemovigilância. Seus objetivos foram discutir a formação do enfermeiro em Hemovigilância e
descrever as competências do enfermeiro em Hemovigilância. A fundamentação teórica foi calcada
na implantação do Projeto Sentinela pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), no
ensaio histórico da transfusão sanguínea ao longo dos tempos e nas reações transfusionais. É uma
pesquisa qualitativa, descritiva, multicêntrica que teve por cenário oito Hospitais Sentinela da cidade
do Rio de Janeiro. Seus sujeitos foram oito enfermeiros que trabalhavam na Gerência de Risco ou no
Serviço de Hemoterapia tendo por critério de inclusão a notificação de eventos adversos em
transfusão, sendo respeitados os aspectos éticos da Resolução 196/1996 do Conselho Nacional de
Saúde. Os sujeitos foram submetidos a entrevistas abertas, gravadas em aparelho MP4, tendo suas
respostas analisadas a partir dos conceitos de competências de Philippe Perrenoud (2000) em seu
livro “Dez Novas Competências Para Ensinar.” Emergiram do estudo cinco unidades temáticas
denominadas: a formação para o cotidiano da prática do enfermeiro em Hemovigilância, educação
permanente para a formação do enfermeiro em Hemovigilância, recursos humanos de enfermagem
em Hemovigilância, sistematização das condutas de enfermagem em Hemovigilância e sentimentos e
ressentimentos da equipe de enfermagem sobre Hemovigilância. Concluiu-se que o enfermeiro tem
formação autodidata para aquisição de conhecimentos na temática e foram descritas as
competências do enfermeiro na atuação em Hemovigilância.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_MariaAngelaMoreiraDias.pdf

Nº de Classificação: 6507
ALMEIDA, Inez Silva de. Ser-casal-adolescente-no-vivido-de-gestar-parir-e-nutrir: uma
abordagem existencial como possibilidade para a enfermagem (O). Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2009.
208 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Ivis Emília de Oliveira
RESUMO: Esta investigação buscou desvelar o sentido de gestar, parir e nutrir, tendo como objeto o
significado que o casal-adolescente atribui a esse fenômeno, a partir do próprio vivido. É um estudo
fenomenológico pautado no referencial de Martin Heidegger. O cenário de pesquisa foi a Casa de
Parto David Capistrano Filho da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e a etapa de campo
ocorreu de abril a outubro de 2008, considerando o atendimento da Resolução 196/96, do CNS. Após
a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, realizou-se a entrevista fenomenológica
com nove casais entre 15 e 20 anos, através das questões: Como foi para vocês a vivência da
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gestação, do parto e da amamentação/nutrição do bebê? O que significou isto? A análise
compreensiva, em seu primeiro momento metódico, mostrou que o casal-adolescente-grávido teve
que: passar pela dificuldade de contar para o companheiro, para os pais, para a família, enfrentando
sentimentos de pânico, susto, choque, medo e conformação; pensando em não aceitar, não querer a
gestação e até abortar; tendo que contar com a ajuda de todo mundo, com o apoio e a aceitação da
família; também passando pelo sofrimento e pela dor do parto que todos dizem que é normal; tendo
acompanhantes como um direito na hora do parto, sendo que em algumas vezes o companheiro
pode presenciar o parto e esse sofrimento. O pai ficou surpreso e feliz de ver o filho/a assim, juntos,
vivenciaram as emoções, tensões, preocupações e ansiedades do nascimento do bebê; aprenderam
que amamentar leva tempo, é difícil, dói, o peito pode rachar, tem que ser até os seis meses, para
poder introduzir outros alimentos; significaram que ser pai e mãe é uma experiência nova, meio
estranha, meio assustadora, que dá nervoso e no início apavora, mas que pode ser boa de modo que
com o passar do tempo fazem planos colocando o bebê em primeiro lugar. A hermenêutica, segundo
momento do método, desvelou o temor do ser-casal-adolescente que, ao se descobrir “grávido”, teve
medo de contar e se sentiu em risco ao ter que revelar a notícia porque temia a reação e a perda do
apoio dos pais; embora regido pelo falatório que expõe aquilo que todos pensam que sabem sobre o
parto e a amamentação, projeta-se como ser-de-possibilidades enfrentando a responsabilidade de
cuidar do filho. Assim, compreende-se que o cuidado ao ser-casal-adolescente tem como indicativo
uma possibilidade de mudança do paradigma biomédico, agregando os aspectos existenciais das
vivências e do vivido na construção de tecnologias assistenciais que o ajudem a enfrentar o temor,
reduzir o falatório e assumir suas possibilidades. Esta compreensão pode nortear o movimento do
ser-enfermeiro focalizando um cuidado ao ser-casal-adolescente como ser-no-mundo, numa
dimensão existencial, mediado pela empatia, subjetividade e singularidade.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_InezSilvaDeAlmeida.pdf

Nº de Classificação: 6508
MOLINARO, Laura Cristina. Enfermagem e a avaliação dos parâmetros oxi-hemodinâmicos
diante da aspiração traqueal de pacientes com ventilação mecânica (A). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2009. 79 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTORO, Deyse Conceição
RESUMO: Trata-se de um estudo de natureza quantitativa descritiva. Tem como objeto de
investigação os parâmetros oxi-hemodinâmicos apresentados pelos pacientes em ventilação
mecânica durante a aspiração traqueal realizada pelo enfermeiro e sua equipe. Seus objetivos foram
descrever a relação entre a aspiração traqueal e a variação de parâmetros oxi-hemodinâmicos em
pacientes em prótese ventilatória invasiva, de acordo com a avaliação da equipe de enfermagem e,
analisar o grau de importância atribuído pela equipe de enfermagem aos parâmetros oxihemodinâmicos antes e depois da realização da aspiração traqueal. O cenário do estudo foi uma UTI
de um hospital geral privado do município do Rio de Janeiro. A coleta de dados ocorreu no período de
julho a agosto de 2009, realizada em 02 momentos, preenchimento de um formulário com escala
Likert, contendo 5 (cinco) itens correspondentes ao entendimento da equipe de enfermagem quanto a
sua responsabilidade e aspectos clínicos relacionados ao contexto assistencial que envolve o
procedimento de aspiração traqueal do paciente em prótese ventilatória, aos quais foram atribuídos
grau de importância, variando entre: “nunca”, às vezes” ou “sempre”. A segunda etapa constou do
registro dos parâmetros oxi-hemodinâmicos do paciente avaliados no momento do procedimento de
aspiração traqueal, a saber: ritmo e freqüência cardíaca (FC), pressão arterial (PA) e saturação de
oxigênio por oximetria de pulso (STO2) realizado pela equipe de enfermagem. A análise dos dados
foi realizada mediante a elaboração de gráficos referentes às ocorrências, destacando-se o ritmo e a
freqüência cardíaca como parâmetros de maior alteração tanto na aspiração traqueal realizada por
sistema aberto quanto por sistema fechado. O estudo nos sugere ressaltar a necessidade de reflexão
entre os enfermeiros e equipe o conceito de que, durante a técnica de aspiração traqueal, as
alterações oxi-hemodinâmicas são ocorrências freqüentes e que o enfermeiro, como responsável
pelo cuidar do paciente de alta complexidade, deve estar atento a estas possibilidades e nortear sua
equipe para o cuidado sistematizado.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_LauraCristinaMolinaro.pdf

Nº de Classificação: 6509
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GHELMAN, Liane Gack. Cotidiano do adolescente portador de diabetes: um estudo na
perspectiva fenomenológica (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2009. 134 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PAZ, Elisabete Pimenta Araújo
RESUMO: Estudo sobre o cotidiano de adolescentes com diabetes, desenvolvido no referencial
filosófico e metodológico da fenomenologia. Os objetivos foram compreender o significado ser
adolescente com diabetes Tipo 1 e desvelar o sentido do cuidado no cotidiano de adolescentes com
diabetes. Participaram 15 jovens adultos com idade entre 20 e 24 anos e para conhecer a vivência de
adolescer com diabetes utilizou-se a entrevista como técnica de obtenção dos depoimentos. A análise
dos mesmos foi elaborada a partir da hermenêutica fenomenológica de Heidegger. Obtiveram-se
cinco Unidades de Significado a partir da compreensão dos jovens sobre a sua vivência sendo
diabéticos na adolescência: o impacto do diagnóstico é de difícil aceitação; a revolta por ter de viver
de modo controlado; o temor da descoberta de serem diabéticos; a ameaça das crises
hipoglicêmicas; a condição de ser diabético alcança a família e os amigos, que se preocupam em
mantê-lo em boas condições de saúde. A análise existencial mostrou que os adolescentes estão
inautênticamente ocupados em tarefas de cuidado com a manutenção da normoglicemia, que fogem
de ser diferente dos não diabéticos e, portanto vivem de modo inautêntico aquilo que não são. O
estudo desvelou que os adolescentes não temem o futuro, porque como temporalidade, estão na
maior parte do tempo vivendo o seu presente. O estudo também apontou que os profissionais de
saúde precisam ouvir os adolescentes nas suas necessidades, pois eles têm condições na
facticidade de sua condição, de assumirem o cuidado como ação de proteção e consideração com
suas vidas. Ao ouvirem podem superar o movimento unidirecionado prescritivo que fecha o
profissional para o ser do adolescente com diabetes, e criar condições para a compreensão do outro,
que se dá mediante ao diálogo.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_D/LianeGackGhelman.pdf

Nº de Classificação: 6510
MORAES, Juliana Rezende Montenegro Medeiros de. (Des)articulação da rede social de crianças
com necessidades especiais de saúde na dialética da (in)visibilidade do cuidar de enfermagem
(A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2009. 205 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CABRAL, Ivone Evangelista
RESUMO: O cuidar de crianças com necessidades especiais de saúde (CRIANES) é desenvolvido
por pessoas e em lugares sociais diferentes, portanto é um cuidado inserido como parte da totalidade
da rede social que precisa ser desvelado. Nesse sentido investigou-se a inserção da enfermagem na
rede social das CRIANES para: delinear o lugar do cuidar em saúde e o cuidar familial na rede
social de CRIANES;analisar o lugar do cuidado de enfermagem; discutir os modos de
(des)articulação do cuidado de Enfermagem com o cuidado familial; explicar a (in)visibilidade dos
cuidados de Enfermagem. A pesquisa qualitativa foi desenvolvida pelo método criativo sensível
(dinâmica de criatividade e sensibilidade Mapa Falante), a análise documental e a entrevista semiestruturada. Foram voluntários da pesquisa, seis profissionais de saúde hospitalar, 12 familiares,
sete profissionais do Programa Médico de Família (PMF) de Niterói- RJ. Foram três os cenários da
pesquisa: um hospital da rede SUS de Niterói, uma unidade do PMF e o domicilio das famílias. O
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do HESFA/EEAN (Protocolo no 003/2008). Os
dados foram analisados segundo os preceitos teóricos e as ferramentas da Análise Critica do
Discurso de Fairclough. Os resultados apontaram: a prática discursiva dos participantes da pesquisa
desvelou uma matriz social do cuidado marcada por duas práticas: a do cuidado de enfermagem e do
cuidado familial. Os locais demarcados na rede social foram hospitais, como ponto inicial, o
Programa Médico de Família, como ponto intermediário, a escola foi o ponto colateral, as instituições
religiosas e ONGS, os pontos de apoio; as instituições de reabilitação foram o ponto final. A rede
social se configura como uma malha densa pelo papel central e articulador dos familiares na
interação com o hospital, em defesa dos direitos das CRIANES. O cuidado de enfermagem é
centrado na demanda de cuidado tecnológico e visível no hospital. Os cuidados de enfermagem
habituais modificados e medicamentosos foram os que adquiriram visibilidade no domicilio pois
foram os resignificados pelas mães.
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Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_JulianaRMMedeirosDeMoraes.pdf

Nº de Classificação: 6511
CARDOSO, Soraya Bactuli. Perspectiva da enfermagem acerca da abordagem assistencial: o
caso da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Instituto Fernandes Figueira/Fiocruz. Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2009. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Isabel Cristina dos Santos
SOUZA, Tania Vignuda de
RESUMO: O presente estudo tem como objeto a abordagem assistencial adotada pela equipe de
enfermagem à criança na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP). Os objetivos são:
caracterizar a assistência de enfermagem prestada à criança pela equipe de enfermagem na UTIP;
analisar a abordagem de assistência adotada pela equipe de enfermagem; discutir as implicações da
abordagem adotada pela equipe de enfermagem para a criança na UTIP. O referencial teórico está
baseado no estudo de Elsen & Patrício (2005). Trata-se de uma pesquisa qualitativa, tipo estudo de
caso. O cenário foi uma UTIP de uma instituição pública materno-infantil do Município do Rio de
Janeiro. Os sujeitos foram treze profissionais da equipe de enfermagem que atuam na UTIP. Os
procedimentos metodológicos foram um formulário para caracterização dos sujeitos, entrevista não
diretiva em grupo e observação participante com diário de campo. Constata-se uma dualidade da
equipe de enfermagem em relação à presença da família na UTIP e a inserção da família é dificultada
pela falta de acomodação para as famílias, bem como pela disputa de autoridade entre as equipes de
saúde e de segurança da instituição. A hegemonia médica e falta de autonomia da equipe de
enfermagem estão presentes na unidade, bem como uma (des)confiança por parte da equipe médica
em relação a equipe de enfermagem no tocante à assistência prestada à criança.O cuidado prestado
à criança ocorre de forma mecanizada, ou seja, a equipe de enfermagem não avalia as necessidades
das crianças em determinados momentos, não valoriza os cuidados simples como o conforto da
criança e não lê o prontuário da criança em busca de informações. A equipe de enfermagem prefere
cuidar de crianças graves e intubadas, evidenciando uma dificuldade de comunicação com a criança.
Essa dificuldade também é estendida à família, principalmente quando se trata das limitações
pessoais do profissional em situações de conflito, iminência de morte, morte, parada
cardiorrespiratória, cirurgia e procedimentos. Conclui-se que, na unidade, cenário do estudo, a
assistência à criança é centrada na patologia. Cabe aos profissionais de saúde, em destaque os de
enfermagem, refletir sobre essa assistência prestada, trazendo uma assistência centrada na criança
e sua família.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_SorayaBactuliCardoso.pdf

Nº de Classificação: 6512
SANTOS, Felipe Kaezer dos. Enfrentamento do cliente portador de doença renal crônica
mediante o início da diálise peritoneal: reflexões para o cuidado de enfermagem (O). Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2009. 254 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VALADARES, Glaucia Valente
RESUMO: A presente dissertação de mestrado inserida no Núcleo de Fundamentos do Cuidado de
Enfermagem (NUCLEARTE) da EEAN tem como objeto: o significado do enfrentamento do cliente
portador de doença renal crônica mediante o início da diálise peritoneal. Para tanto, foram traçados
os seguintes objetivos: Caracterizar a vivência do cliente portador de doença renal crônica mediante o
início da diálise peritoneal, considerando suas manifestações, atitudes, comportamentos, sentimentos
e práticas; discutir, a partir da vivência desse cliente, como se dá o enfrentamento; e por fim, propor
um modelo teórico substantivo que articule os achados com o cuidado de enfermagem à luz do
interacionismo simbólico. Como referencial teórico foi utilizado: Interacionismo Simbólico, dada à
importância ao valor do significado do fenômeno na investigação. A abordagem metodológica
escolhida foi à pesquisa qualitativa sob orientação dos conceitos da Teoria Fundamentada nos Dados
(TFD). O cenário do estudo foi um Hospital Universitário do Rio de Janeiro. Os participantes da
pesquisa foram os clientes que fazem parte do programa de diálise peritoneal desse hospital, num
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total de oito. Os dados foram colhidos por meio de uma entrevista semi-estruturada em profundidade
a fim de proporcionar uma imersão no universo do cliente entrevistado, captando manifestações nãoverbais, dentre outros aspectos. Também foi empregada a observação assistemática com registro em
diário de campo. Os depoimentos coletados foram analisados considerando os procedimentos
próprios da TFD: codificação aberta, codificação axial e codificação seletiva, para posterior
elaboração da categoria central, cerne do estudo. A partir da conjunção dos fenômenos relacionados
ao objeto de estudo: causa, contexto, fatores intervenientes, estratégias de ação/ interação e
conseqüências, foi possível distinguir a categoria central. Assim, temos como categoria central:
ENFRENTANDO A DIÁLISE PERITONEAL A PARTIR DO MOVIMENTO DE ADAPTAÇÃO
INTERATIVA DO PRÓPRIO UNIVERSO SIMBÓLICO.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/FelipeKaezerDosSantos.pdf

Nº de Classificação: 6513
PACHECO, Sandra Teixeira de Araújo. Saber local das famílias no manejo da alimentação do
bebê de baixo peso: implicações para a prática social da enfermagem (O). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2009. 193 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CABRAL, Ivone Evangelista
RESUMO: Problemática: Os bebês de baixo peso, ao nascer, possuem demandas de cuidados
habituais modificados relacionados à nutrição que implicam a necessidade do manejo monitorado da
alimentação. Quando em casa, a alimentação do bebê de baixo peso é uma tarefa desafiadora para a
família por causa dos constantes ajustes das demandas metabólicas do crescimento e do
desenvolvimento acelerado. Objeto de estudo: as práticas culturais dos familiares no manejo da
alimentação do bebê de baixo peso. Objetivos: descrever a prática discursiva dos familiares no
manejo da alimentação do bebê de baixo peso, desvelar a prática social derivante dessa prática
discursiva e interpretar os modos de articulação dessa prática social com as práticas culturais
influenciadoras da tomada de decisão das famílias à luz do saber local. Descrição metodológica: a
pesquisa qualitativa foi desenvolvida segundo método criativo sensível, sendo implementadas
dinâmicas de criatividade e sensibilidade. Mapa Falante e Corpo Saber no domicílio de seis grupos
de familiares cuidadores, que totalizaram 25 participantes. A análise crítica do discurso (ACD) de
Fairclough foi aplicada à interpretação e à explicação dos materiais empíricos emergentes do
trabalho de campo. Resultados: A prática discursiva dos familiares cuidadores indicou três contextos
de constituição dos saberes e das práticas dos familiares no manejo da alimentação do bebê:
hospitalar, domiciliar e societal. No hospitalar, a ordem de discurso institucional foi pautada na
unicidade do dizer profissional, apontando a amamentação como prática social exclusiva. No
domiciliar, a diversidade de vozes dos familiares apontou duas práticas sociais: a da amamentação
e a da alimentação do bebê. Ambas as práticas constituíram o saber local dos grupos familiares
materializado sob a forma de teia de crenças culturais por saberes transmitidos intergeracionalmente,
seja no espaço de interação social da família, seja na ressignificação das vozes dos profissionais de
saúde. No societal, a diversidade de vozes indicou práticas sociais semelhantes àquelas do
contexto domiciliar. A prática clínica dos profissionais de saúde favoreceu o início da amamentação
exclusiva; porém, a manutenção da mesma dependeu da motivação da família para negociar
experiências bem sucedidas. Os profissionais de saúde precisam incluir a família como alvo das
intervenções clínicas e educativas. Conhecer as práticas culturais de alimentação das famílias é o
ponto de partida para a negociação de novas práticas alimentares.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_SandraTeixeiraDeAraujoPacheco.pdf

Nº de Classificação: 6514
BERGOLD, Leila Brito. Encontros musicais: uma estratégia de cuidado de enfermagem junto a
sistemas familiares no contexto da quimioterapia. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2009. 240 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVIM, Neide Aparecida Titonelli
RESUMO: Este estudo discutiu a implementação da estratégia de cuidado Encontros Musicais (EM)
junto a clientes em tratamento de quimioterapia e seus familiares. Os EM caracterizaram-se como
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estratégia grupal multifamiliar no contexto da quimioterapia que promoveu o cuidado expressivo
através de músicas, narrativas e dialogicidade. É importante desenvolver estratégias terapêuticas
voltadas para os clientes e familiares, visto que todos os envolvidos são afetados negativamente pelo
adoecimento e tratamento do câncer. Os objetivos do estudo foram: avaliar os encontros musicais
como estratégia de cuidado desenvolvida junto a sistemas familiares que (con)vivem com o câncer;
analisar a pertinência dos encontros musicais na perspectiva dos sistemas familiares deles
participantes; discutir limites e possibilidades dessa estratégia no contexto da quimioterapia. A
fundamentação teórica teve abordagem transdisciplinar fundamentada
no Paradigma da
Complexidade de Morin, buscando aproximar a enfermagem e a musicoterapia. O Caritas Processes
de Jean Watson sustentou o desenvolvimento de um ambiente de reconstituição no espaço da
quimioterapia, apoiado pela música como recurso terapêutico, com base na relação entre
identificação musical e contexto cultural de Even Ruud. A pesquisa qualitativa foi desenvolvida
segundo a metodologia da Pesquisa Convergente-Assistencial, sendo utilizadas como técnicas de
produção de dados: entrevistas; discussão grupal e observação nos grupos de convergência. O
cenário foi um hospital militar na cidade do Rio de Janeiro. Foram realizados 8 EM com a duração de
1 hora cada. Participaram 27 sujeitos, sendo 17 clientes em tratamento de quimioterapia e 10
familiares. Aplicou-se a análise de discurso francesa sobre os dados produzidos. Essa pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. A implementação dos EM foi influenciada pela instabilidade relativa aos
múltiplos fatores que se inter-relacionam no contexto da quimioterapia que se configuraram como
limites, mas também como possibilidades da estratégia ao promoveram mudanças benéficas para o
processo terapêutico. Os resultados apontam que a música promoveu relaxamento, descontração,
conforto espiritual, alteração positiva do humor e mudança de atitude. As narrativas e o diálogo grupal
estimularam o compartilhamento de problemas e idéias, desenvolvendo afinidades, interação e apoio
entre os participantes. A hipótese do estudo foi ampliada, uma vez que o recurso musical utilizado foi
além do estímulo às narrativas e ao diálogo nos grupos de convergência, e possibilitou conforto,
acolhimento e interação entre os sujeitos do cuidado. Os EM constituíram-se como estratégia de
cuidado grupal, sustentados na intencionalidade de cuidar da enfermeira/facilitadora e na atitude
positiva dos participantes, protagonistas do processo terapêutico implementado, que transformaram
o contexto da quimioterapia em um ambiente de reconstituição que resultou em crescimento e
potencialização dos clientes e familiares no enfrentamento das diferentes situações que permeiam a
(con)vivência com o câncer.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_D/LeilaBritoBergold.pdf

Nº de Classificação: 6515
BARBOSA, Thais Silva Corrêa. Cursos de especialização em enfermagem - Faculdade de
Enfermagem Luiza de Marillac - Faculdades São Camilo/RJ (2001-2007). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2009. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA FILHO, Antonio José de
RESUMO: Trata-se de um estudo de caso qualitativo de natureza histórico social, que tem como
objeto de estudo a expansão dos cursos de especialização em enfermagem na Faculdade de
Enfermagem Luiza de Marillac - Faculdades São Camilo/RJ (FELM). Os objetivos constituem-se em
descrever as circunstâncias
que determinaram a oferta dos cursos de especialização em
enfermagem; analisar a oferta dos cursos de especialização em enfermagem na Faculdade de
Enfermagem Luiza de Marillac - Faculdades São Camilo/RJ e discutir a relação entre a oferta dos
cursos de especialização em enfermagem pela Faculdade de Enfermagem Luiza de Marillac Faculdades São Camilo/RJ e as políticas de saúde e educacionais entre os anos de 2001 a 2007. A
análise dos dados foi amparada pelo conceito de capital humano. O recorte temporal compreende o
período entre 2001 e 2007, ocasião em que vigorou a Resolução nº 1/2001, que regulamentou as
normas gerais de funcionamento dos cursos de pós-graduação Stricto sensu e Lato sensu. A coleta
de dados consistiu na aplicação de um formulário à FELM, contendo tabelas referentes à criação e
funcionamento dos cursos de especialização em enfermagem no período delimitado; também foram
entrevistados os representantes de entidades de classe na enfermagem. No período estudado, foram
criados pela FELM 56 cursos de especialização em enfermagem em diferentes cidades da região
Sudeste e Centro-Oeste do país, são eles: Condutas de Enfermagem no Paciente Crítico (21;37%),
Enfermagem do Trabalho (13;23%), Saúde Pública (10;18%), Enfermagem Gerencial (4;7%),
Enfermagem em Nefrologia (3;5%), Enfermagem Neonatal (2;4%), Enfermagem em Centro Cirúrgico
(2;4%) e Enfermagem em Cardiologia (1;2%). Observa-se a maior oferta dos cursos de Condutas de
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Enfermagem no Paciente Crítico, Enfermagem do Trabalho e Saúde Pública. Dentre as
circunstâncias relacionadas à expansão dos cursos de especialização em enfermagem destacam-se,
quanto à saúde: a Lei nº 8.080/1990, que legalmente criou o SUS e que também contempla a política
de formação de recursos humanos na área; as políticas de estruturação da atenção básica e as
relacionadas à saúde dos trabalhadores e de segurança no trabalho; e o constante avanço científico
e tecnológico na área da saúde. Quanto à educação: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de
1996, que incluiu a pós-graduação como modalidade de ensino superior, ministrada com objetivos de
promover o aperfeiçoamento profissional e prestar serviços especializados à comunidade; e quanto
ao mercado de trabalho, cuja exigência constante por maiores níveis de escolaridade acaba por
influenciar diretamente na geração de uma grande demanda de profissionais aos cursos de
especialização, como tentativa de elevar a empregabilidade. Vale dizer que a criação de cursos de
especialização em enfermagem ocorre, principalmente, em consonância com as políticas de
educação e saúde e de acordo com as exigências ditadas pelo mercado de trabalho.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/ThaisSilvaCorreaBarbosa.pdf

Nº de Classificação: 6516
ROCHA, Cristiane Rodrigues da. Competência técnica dos profissionais de enfermagem na
assistência ao parto e nascimento fisiológicos no Município do Rio de Janeiro (A). Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2009. 191 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RUBIO TYRRELL, Maria Antonieta
RESUMO: Esta pesquisa teve como objeto de estudo a competência técnica da enfermagem no
atendimento à mulher no trabalho de parto e parto fisiológicos, em maternidades públicas municipais
do Município do Rio de Janeiro. Aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal
de Saúde do Rio de Janeiro (Parecer nº 216A/2008). A problematização abrangeu duas dimensões
básicas: 1) alta mortalidade materna que no Rio de Janeiro, em 2005, assinalou 46,1 óbitos por
100.000 nascidos vivos e 2) qualificação e a competência dos recursos humanos de enfermagem,
para a assistência prestada à mulher no parto. Os objetivos foram: mapear a qualificação e o tempo
de atuação; identificar as atividades assistenciais realizadas e analisar as competências essenciais e
adicionais dos profissionais de enfermagem que atuam na assistência à mulher no trabalho de parto
e parto. O método utilizado na pesquisa foi de natureza quantitativa, um estudo transversal de
caráter exploratório. Os cenários foram sete maternidades municipais públicas localizadas no
Município do Rio de Janeiro. Foram entrevistados 191 profissionais de enfermagem. Os programas
para trabalhar os dados foram Visual FoxPro, SPSS e Excel. Foram utilizados testes estatísticos
como o qui-quadrado e a razão de chances. Os resultados demonstram que os auxiliares e
enfermeiros possuem maturidade pessoal e profissional, os enfermeiros em sua maioria possuem
especialização em enfermagem obstétrica (82,1%) e os auxiliares (20,9%) possuem a graduação em
enfermagem. Alguns conhecimentos e habilidades precisam ainda ser apreendidos pela equipe de
enfermagem. Todas as habilidades básicas definidas pela Confederação Internacional das Parteiras
(ICM) devem ser de domínio do profissional que assiste à mulher no parto fisiológico, mas somente
21,4% dos enfermeiros e 0,7% dos auxiliares conhecem e possuem treinamento de todos os
conhecimentos e habilidades básicas. Somente 25% dos enfermeiros e nenhum auxiliar realizam
todas as habilidades básicas. E 14,3% dos enfermeiros e nenhum auxiliar possuem o conhecimento,
o treinamento e a realização de todas as habilidades. Os anos de estudo, a renda familiar, a carga
horária laboral semanal, o número de partos fisiológicos assistidos, e o número de partos assistidos
em situação de emergência apresentaram associação significativa com o conhecimento, a habilidade
e a atitude, provavelmente porque permite uma maior quantidade de experiências práticas que
fortalecerão estas três áreas da competência profissional de assistir à mulher no parto. O tempo de
atuação na assistência ao parto fisiológico teve associação significativa com a habilidade e com a
atitude, quanto maior o tempo de atuação profissional, mais oportunidades de experiências
repetitivas e inovadoras que promoverão o seu treinamento e sua confiança em realizar os
procedimentos. Foi observada associação significativa da variável conhecimento com a atitude e da
variável habilidade com a atitude.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_D/CristianeRodriguesDaRocha.pdf

Nº de Classificação: 6517
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SANTOS, Inês Maria Meneses dos. Maternagem de mulheres com filho pré-termo: bases para
assistência de enfermagem neonatal (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2009. 244 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Rosângela da Silva
RESUMO: Esta investigação traz como temática a maternagem. A escolha baseou-se na minha
experiência profissional assistencial e docente cuidando de crianças hospitalizadas acompanhadas
de suas mães em diferentes cenários e na minha vivência pessoal. O objeto de estudo foi ?a
maternagem da mulher que teve filho pré-termo hospitalizado em Unidade Neonatal?. Os objetivos
foram: 1) Compreender a experiência vivenciada da maternagem da mulher que teve filho pré-termo
hospitalizado em Unidade Neonatal; 2) Discutir a experiência vivenciada da maternagem em relação
à assistência de enfermagem recebida na Unidade Neonatal. Os referenciais teóricos foram as
Teorias do Desenvolvimento Emocional Primitivo de Donald Winnicott e do Cuidado Cultural de
Madeleine Leininger. O método foi a História de Vida. As depoentes foram 23 mulheres que tiveram
filho pré-termo hospitalizado em unidade neonatal. O cenário do estudo foi o ambulatório de follow-up
de um Hospital Maternidade do Município do Rio de Janeiro. A pergunta norteadora da entrevista foi:
?Fale o que você considera importante a respeito da sua vida que tenha relação com a sua
experiência como mãe durante a hospitalização de seu filho pré-termo na Unidade Neonatal?. O
processo analítico empregado foi a análise temática. Emergiram duas categorias: 1ª) Os Alicerces da
Maternagem - do desejo à maternidade; 2ª) O Cuidado Materno ao Pré-Termo da Unidade Neonatal
ao Lar e a Existência Humana. A análise revelou as diferentes motivações que resultaram na vinda
dos filhos e o desejo consciente, ou não, pela maternidade. Vinte e duas mulheres entrevistadas
vivenciaram o parto prematuro, uma adotou um bebê. Os depoimentos demonstraram que o cuidado
profissional da enfermagem foi facilitador para o cuidado da mãe para com o bebê. A enfermagem
ajudou no primeiro contato mãe-filho seja no centro obstétrico ou na unidade neonatal. Apresentou
esse pré-termo e o ambiente da UTI à mãe e aos familiares, ensinou uma nova forma de cuidar de
um bebê que nasceu prematuro para que a mãe/família assumisse os cuidados no lar, elaborando
uma nova forma de maternar. O cuidado de enfermagem, sob este ponto de vista, funcionou como
facilitador da maternagem.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_D/InesMariaMenesesDosSantos.pdf

Nº de Classificação: 6518
GOIS, Jakcilane Rosendo de. Modelo de assistência à criança em unidades de internação
pediátrica: perspectiva da enfermeira pediatra. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2009. 140 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Isabel Cristina dos Santos
RESUMO: O estudo tem como objeto os modelos de assistência à criança adotados nas unidades de
internação pediátrica. Os objetivos são: descrever as características da assistência prestada à
criança nas unidades de internação pediátrica; analisar os modelos assistenciais adotados nas
unidades de internação pediátrica; e discutir as implicações para a assistência de enfermagem à
criança frente aos modelos de assistência adotados nas unidades de internação pediátrica. O
referencial teórico está vinculado ao estudo de Elsen & Patrício (2005). O estudo é de natureza
qualitativa. Os sujeitos são nove enfermeiras que fizeram o Curso de Especialização em Enfermagem
Pediátrica na Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro nos
últimos nove cursos (1997-2007) e que atuam em unidades de internação pediátrica de hospitais das
redes públicas e privadas do Município do Rio de Janeiro. Para identificar estas enfermeiras foi
desenvolvido um estudo exploratório. Os procedimentos metodológicos são o formulário para a
caracterização do grupo de enfermeiras e a entrevista não-diretiva em grupo. Os dados foram
analisados através da análise temática. Com base na análise, constata-se que as características das
unidades de internação pediátrica da rede pública indicam o modelo de assistência centrado na
criança, enquanto na rede privada, o centrado na patologia. A tomada de decisão está centrada no
médico em apenas uma das instituições, pertencente à rede privada. Na rede pública, são oferecidos
mais recursos para o atendimento das necessidades recreacionais e de lazer da criança. Em apenas
uma unidade de internação a assistência de enfermagem proposta tem como foco a criança, a família
e a comunidade. Conclui-se que os conhecimentos das enfermeiras pediatras, muitas vezes, ficam
apenas no plano das idéias, não conseguindo, por força da estrutura organizacional, implementar
uma assistência com maior amplitude. As ações de enfermagem (des)vinculadas do modelo vigente
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na unidade de internação expressam os possíveis reflexos dos conhecimentos adquiridos na
formação da enfermeira pediatra, uma vez que estes conhecimentos propiciam uma leitura crítica da
própria prática, com vistas à transformação da realidade assistencial e das condições de saúde que
podem ser oferecidas à criança e sua família.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/JakcilaneRosendoDeGois.pdf

Nº de Classificação: 6519
SOARES, Janaína da Rocha. Prevenção da recaída: motivos do alcoolista. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2009. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DONATO, Marilurde
RESUMO: A pesquisa teve como objeto de estudo os motivos que levam o alcoolista a buscar a
prevenção da recaída do alcoolismo e como objetivos: identificar os motivos que levam o alcoolista a
buscar a prevenção da recaída do alcoolismo; analisar os motivos alegados pelos alcoolistas na
busca da prevenção da recaída do alcoolismo; discutir as possibilidades de intervenção da equipe
multiprofissional a fim de auxiliar na prevenção da recaída do alcoolismo. Tratou-se de um estudo
descritivo, de abordagem qualitativa, utilizando-se da técnica de análise temática para tratamento dos
dados. Foram organizados grupos focais visando a obtenção de dados, em reuniões realizadas na
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ) e no Centro de Ensino,
Pesquisa e Referência em Alcoologia e Adictologia (CEPRAL/HESFA/UFRJ) onde realizavam
tratamento trinta e um alcoolistas, cujos depoimentos foram gravados em MP3 no período de julho a
setembro de 2009, com anuência dos depoentes, respeitando a Resolução n° 196/96. A pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil
do Rio de Janeiro sob protocolo nº 25/09 e pelo CEP da Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN) /
HESFA / UFRJ sob protocolo nº 031/2007. Os depoimentos obtidos constituíram-se em fontes
primárias de dados. A análise e discussão dos resultados identificaram núcleos temáticos
emergentes das falas dos participantes, permitindo a seleção de três categorias: “A Família”; “As
Seqüelas ou agravos à saúde” e “Tratamento do Alcoolismo”. O resultado da análise revelou que os
principais motivos para prevenir a recaída foram: violência intrafamiliar, medo do mau exemplo aos
filhos, seqüelas ou agravos à saúde e o tratamento do alcoolismo. Concluiu-se que a prevenção da
recaída deve ser considerada de acordo com as peculiaridades de cada alcoolista; os sentimentos
de medo, vergonha, frustração e sensação de impotência perante ao alcoolismo constituíram-se em
fatores significantes à busca pela prevenção da recaída; é necessário elaborar programas de
capacitação para os profissionais, treinar profissionais para acompanhamento das famílias, inclusão
da temática em disciplinas nos diferentes níveis de formação; acompanhamento dos filhos dos
alcoolistas e divulgação dos problemas relacionados ao tema, com a realização de palestras visando
a prevenção da recaída.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/JanainaDaRochaSoares.pdf

Nº de Classificação: 6520
SOUZA, Rosa Maria Nascimento. Trabalho no centro cirúrgico e as funções psicofisiológicas
dos trabalhadores de enfermagem (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2009. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZEITOUNE, Regina Célia Gollner
RESUMO: O presente estudo teve como objeto o trabalho da enfermagem e as funções
psicofisiológicas desta equipe em centro cirúrgico. Entende-se por funções psicofisiológicas o
conjunto das funções psíquicas e fisiológicas do ser humano. Fundamentada nos princípios da saúde
do trabalhador, adquiridos no curso de especialização de enfermagem do trabalho, a autora começou
a avaliar a atividade do trabalhador e posteriormente no setor fechado do hospital de forma mais
apurada. Vale ressaltar que o Centro Cirúrgico é um local onde oferece muitos riscos a saúde do
trabalhador: químicos, físicos, biológicos, ergonômicos, risco de acidente incluindo os psicossociais.
Foram traçados os seguintes objetivos: caracterizar, com base na percepção dos trabalhadores de
enfermagem, a organização e as condições de trabalho no centro cirúrgico; descrever, na percepção
dos sujeitos do estudo, funções psicofisiológicas dos trabalhadores de enfermagem de um centro
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cirúrgico; analisar funções psicofisiológicas destes trabalhadores quanto às implicações para a sua
saúde.Os sujeitos do estudo foram 50 trabalhadores da equipe de enfermagem - enfermeiros,
auxiliares e técnicos de enfermagem. O instrumento de coleta de dados foi um formulário com
questões que caracterizava a clientela, permitindo graduar suas funções psicofisiológicas e avaliava a
organização e as condições de trabalho. O levantamento ocorreu durante o plantão do profissional de
forma que não interferisse na rotina de trabalho no centro cirúrgico. O tratamento dos dados foi
realizado com distribuição de freqüência absoluta e percentual e discutidos a partir da base teórica
inserida no presente estudo. A pesquisa atendeu aos princípios básicos da bioética presentes na
Resolução 196/96 CNS/MS, que são pautados na autonomia, beneficência, não maleficência e
justiça. A partir dos resultados da presente investigação foi possível concluir que quanto à
organização de trabalho, a remuneração, o treinamento para realização de tarefas, a
responsabilidade excessiva, o esforço físico e a longa jornada de trabalho foram considerados
elementos críticos. Já nas condições de trabalho os entrevistaram avaliaram como principais fatores
problemáticos o risco de acidentes, poluição ambiental e a presença de poeira. As principais
alterações nas funções psicofisiológicas de acordo com a amostra do estudo foram ansiedade e
irritação, na função psíquica e na parte fisiológica as principais queixas foram quanto à presença de
edema em membros inferiores, pressão alta, alergia respiratória, dores abdominais.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/RosaMariaNascimentoSouza.pdf

Nº de Classificação: 6521
MELO, Maria Carmen Simões Cardoso de. Mulheres em risco familiar para o câncer de mama:
uma hermenêutica da prevenção secundária. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2009. 172 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Ivis Emília de Oliveira
RESUMO: A magnitude do câncer de mama, primeira causa de morte por câncer entre mulheres
brasileiras, impõe que sejam valorizados os significados quanto ao saber e ao agir frente à doença e
sua detecção precoce. A relação entre a prevenção secundária e a constatação em fase inicial da
doença favorecendo os resultados terapêuticos, tem sido mundialmente discutida pela ciência. A
elaboração de diretrizes assistenciais, na perspectiva multidisciplinar, inclui ações que podem ser
planejadas, orientadas e desenvolvidas pelo enfermeiro. O Consenso para o Controle do Câncer de
Mama indica as medidas preventivas e estabelece, pela ocorrência prévia da doença em familiares
de primeiro grau, condutas diferenciadas para um grupo de mulheres classificado como em risco
familiar, que foram as participantes deste estudo. Com o olhar direcionado à dimensão existencial,
buscou-se dar voz e expressão a este ser-mulher para, a partir do seu quem, de como vive
cotidianamente e de seus significados, desvelar o sentido da prevenção secundária. A pesquisa de
natureza qualitativa, norteada pela fenomenologia e fundada no pensamento teórico e metodológico
de Martin Heidegger, foi aprovada sob o Nº: 016/2008 pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Juiz de Fora e foi desenvolvida em instituição especializada em oncologia
sediada neste município. Pautada na portaria 196/96 do CNS, quinze mulheres em tratamento para
câncer de mama informaram a composição de seu núcleo familiar feminino indicando à participação,
suas familiares que constituíram o grupo de treze mulheres entrevistadas mediante relação empática
e redução de pressupostos. A compreensão vaga e mediana permitiu elaborar o fio condutor de
análise e construir o conceito de ser-mulher-pertencente-ao-grupo-de-risco-familiar-para-o-câncerdemama. A hermenêutica deste conceito abriu possibilidades à compreensão interpretativa dos
movimentos deste ser-aí que, na cotidianidade, mostrou facetas de sua dimensão existencial, sendo
regida pelo falatório e pelo temor, modos próprios de ser referentes à impropriedade, impessoalidade
e inautenticidade. Assim desvelou-se que estas mulheres sabem do risco familiar e temem também
adoecer. Entretanto, dominadas pela ambigüidade em que, “na maioria das vezes e quase sempre”
nada se decide propriamente porque “tudo parece compreendido quando ainda não foi ou já o foi
quando parece que ainda não”, ainda carecem de melhor compreender as atividades de prevenção
secundária. Este sentido abre possibilidades à construção de um cuidado singular, integral e humano,
que privilegia o vivido do ser-mulher-pertencente-ao-grupo-de-risco-familiar-para-ocâncer- de-mama,
em seu movimento existencial de in-compreensões e indagações. Considera-se que cada uma delas
merece ser, atentivamente, ouvida pelos profissionais de saúde no que concerne às ações de
prevenção secundária do câncer de mama.
Acesso remoto ao texto integral:

http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_MariaCarmenSim%C3%B5esCardosoDeMelo.pdf
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Nº de Classificação: 6522
BARREIRO FILHO, Renato Dias. Paciente submetido à ventilação mecânica: a relação entre o
cuidar do enfermeiro e a mecânica respiratória (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2007. 92 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTIAGO, Luiz Carlos
RESUMO: Estudo descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa e elaboração de categorias
usando como referência a análise do discurso, que tem como objetivo, discutir a relação entre a
conduta clínica do enfermeiro e os fatores que interferem na mecânica respiratória junto aos
pacientes adultos submetidos à ventilação mecânica invasiva com pressão positiva, e apresentar uma
reflexão crítico-associativa relativa ao cuidado em ventilação mecânica e seus efeitos na mecânica
respiratória. A população acessível foi composta de 26 enfermeiros com mais de um ano de atuação
em terapia intensiva. Os resultados obtidos mostraram duas categorias: os elementos essenciais para
a construção do julgamento clínico do enfermeiro no cuidado com o paciente em ventilação mecânica
e o cuidado do enfermeiro ao paciente em ventilação mecânica: da relação interpessoal à tecnologia
dura. Na primeira categoria emerge o processo educacional de formação profissional e o processo de
enfermagem de uma forma não - sistematizada, fortalecendo nossa afirmação de que se a
intervenção existe, houve um julgamento clínico que levou a um diagnóstico e que busca um
resultado, ambos presentes na construção do julgamento clínico. A segunda categoria foi construída
através dos diversos níveis tecnológicos, onde surgiu desde a relação interpessoal, tecnologia leve, à
tecnologia dura com a utilização de equipamentos e materiais, todos guardando estreita relação com
a mecânica respiratória e a ventilação mecânica no cuidado do enfermeiro. Concluímos que as
relações entre a conduta clínica do enfermeiro e a mecânica respiratória estão presentes em todos os
elementos que construíram as categorias e com ligação direta na estabilização da equação do
movimento respiratório.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp136943.pdf

Nº de Classificação: 6523
BITTENCOURT, Ailse Rodrigues. Representações do enfermeiro em oncologia: expressões da
resiliência (As). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Célia Antunes Chrysóstomo de
SÓRIA, Denise Assis Corrêa
RESUMO: Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, descritiva, com enfoque metodológico nas
representações sociais, que insere o conceito de resiliência nas discussões da enfermagem em
oncologia. Tem como objeto de investigação a resiliência do enfermeiro na assistência em Oncologia.
Seus objetivos foram identificar os enfermeiros resilientes na assistência de enfermagem em
oncologia; identificar os fatores de risco e de proteção presentes no cotidiano dos enfermeiros na
assistência ao paciente oncológico e discutir como se expressa a resiliência entre os enfermeiros que
atuam na assistência ao paciente oncológico. O cenário do estudo foi à área de internação clínica e
cirúrgica de um hospital público da rede federal de saúde do município do Rio de Janeiro,
especializado em oncologia. Os dados foram coletados no período de junho a setembro de 2008,
através de dinâmica de criatividade e sensibilidade, utilizando a técnica de recorte-colagem, além da
aplicação da Escala de Resiliência (Pesce, 2005), tendo como atores sociais trinta enfermeiros. A
análise temática dos dados foi realizada mediante a construção de três categorias. A resiliência foi
expressa através da identificação dos fatores de risco e de proteção na assistência de enfermagem
em oncologia. Os fatores de risco são minorados pelo expressivo número de fatores de proteção
identificados neste estudo. O estudo nos sugere que a resiliência expressa nesses enfermeiros é
constituída dos fatores de proteção, entendidos neste estudo como “A Interação”, existentes numa
dada realidade inóspita, identificada neste estudo por “A Fragilidade Relacionada à Doença” e por
último da existência de uma “Vulnerabilidade” essencial, componente mesma, na base conceitual da
resiliência. Ressaltamos que a adoção de estratégias intervencionistas na gestão dos enfermeiros,
com vista à minimização dos fatores de risco e otimização dos fatores de proteção, irá contribuir para
a promoção da resiliência e conseqüente melhoria na qualidade de vida desses profissionais e do
cuidado de enfermagem em oncologia.
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Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp131029.pdf

Nº de Classificação: 6524
SILVA, Aparecida da Glória Gonçalves da. Qualidade de vida na perspectiva da pessoa idosa que
pratica dança sênior: subsídios para a prática de enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem
Alfredo Pinto, 2009. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Célia Antunes Crysóstomo de
RESUMO: Este estudo teve como temática a influencia da dança sênior na qualidade de vida da
pessoa idosa. Na atenção à saúde da pessoa idosa, a atitude ética do enfermeiro de compromisso
com a vida, se reflete na busca do desenvolvimento pessoal e autonomia de seu cliente. Questionouse: Como a pessoa idosa descreve sua qualidade de vida e qual a influencia da dança sênior nesta
percepção? Os objetivos foram: Traçar o perfil das pessoas idosas que praticam dança sênior;
Identificar a percepção da pessoa idosa sobre sua qualidade de vida e Analisar a influencia da
dança sênior nesta percepção. Estudo descritivo e exploratório, utilizou a abordagem qualitativa e
análise temática.Como procedimento, foi aplicado um roteiro de entrevista semi-estruturada, com
trinta idosos de ambos os sexos. Os resultados obtidos revelaram que, as pessoas idosas que
praticam dança sênior caracterizam-se, por apresentarem a idade mais avançada , sendo composta
em sua maioria pelo sexo feminino, com nível de escolaridade de educação básica , vivendo em coresidência com seus filhos e que utilizam sua renda mensal para ajudar no orçamento familiar. Da
classificação temática emergiram as seguintes unidades: A percepção da ambivalência na velhice;
A comunicação terapêutica do corpo e da mente em movimento e o Toque promotor da saúde e
qualidade de vida da pessoa idosa. Considerando a interdependência da multidimensional idade da
percepção subjetiva da pessoa idosa sobre sua qualidade de vida e a partir dos depoimentos do
grupo entrevistado foram reconhecidos diferentes tipos de posturas diante da velhice, além do
temor a dependência e o uso de estratégias de comunicação terapêutica. Conclui-se que, a dança
sênior para a pessoa idosa, transcende a musicalidade de suas coreografias. Constitui-se um recurso
de comunicação terapêutica aliado a o cuidado de enfermagem. Pois articula aspectos associados
ao significado da vida para a pessoa idosa, sua realização, vontade de viver, valores e crenças. Além
de um mecanismo de enfrentamento. Assim, a prática da dança sênior revelou a possibilidade de
superação dos estereótipos negativos da velhice, acolhimento e estabelecimento do vínculo
terapêutico
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Dissertacoes%
202009/DISSERTA%C7%C3O%5B1%5D%20DOCUMENTO%20UNIRIO%201.pdf
Nº de Classificação: 6525
SILVA, Ricardo Menezes da. Escola profissional de enfermeiros e enfermeiras: a contribuição
para o ensino de enfermagem no Brasil. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2009. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOREIRA, Almerinda
RESUMO: Trata-se de um estudo histórico-social que discute o processo de formação de ensino da
Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras (EPEE) a partir da revisão de seus currículos no
período de 1921 a 1929, tendo como objeto a análise das estruturas curriculares implementadas pela
EPEE durante o período em questão, entendidas como elementos que contribuíram para
profissionalização da Enfermagem no Brasil e refletem as relações de saber/poder entre Medicina e
Enfermagem existentes na referida Escola. Dessa maneira, os objetivos da pesquisa foram identificar
e analisar os conteúdos programáticos das matérias estabelecidas a partir das mudanças da
estrutura curricular da EPEE no período de 1921 a 1929 e avaliar as estruturas curriculares
implementadas pela Escola nesse mesmo período. O estudo teve como suporte teórico-metodológico
a análise das questões curriculares, bem como o estudo das publicações de Moreira (2002; 2005),
Porto e Amorim (2008) e Moreira e Silva (1994) e Elias (1987). Como principais resultados a pesquisa
evidenciou, por meio da verificação dos conteúdos das disciplinas aplicadas no curso da EPEE no
período de 1921 a 1929, que a escola passou por um aprimoramento na época, aperfeiçoando e
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aprofundando os conhecimentos ministrados nas matérias da grade curricular, assim como se
atualizando em relação às diversas transformações sociais e profissionais que se processaram na
década de 1920. O poderio médico se fez presente ao longo desses anos, impondo-se e
estabelecendo uma relação profissional entre a Medicina/docente e a Enfermagem/discente marcada
pelo poder da primeira e a conseqüente subordinação da última. Verificou-se que as modificações
curriculares de 1921, 1926 e 1927 vinculavam-se a determinações de Ministros da Justiça e Negócios
Interiores diferentes (Alfredo Pinto, Afonso Penna e Augusto Viana) que, em seus respectivos
mandatos, foram modificando pouco a pouco a estrutura curricular da EPEE, principalmente em sua
grade de matérias. Todavia, a análise dessas mudanças curriculares demonstrou que, ainda que
fossem sutis alterações, acabaram por ampliar o conhecimento e o conteúdo do curso de
Enfermagem da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Dissertacoes%
202009/_Disserta%E7%E3o%20final%20Ricardo.pdf
Nº de Classificação: 6526
ANTUNES, Joice Cristina Pereira. Cuidado tecnológico de enfermagem no alívio da dor do
prematuro: (sucção não nutritiva e CPAP nasal) (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Maria Aparecida de Luca
RESUMO: Trata-se de um estudo experimental, prospectivo e de abordagem quantitativa, que
objetivou: Identificar os sinais fisiológicos e comportamentais observados na instalação do CPAP
nasal utilizando a sucção não nutritiva, e; Analisar a relação existente entre a sucção não nutritiva e o
manejo da dor durante a instalação do CPAP nasal nos RNPTs, a partir da Escala de NIPS (Escala
de Dor Neonatal). Foi desenvolvido na UTI neonatal do Instituto Fernandes Figueira, no período de
março à junho de 2009. A população-alvo foi composta por 20 recém-nascidos prematuros (RNPTs)
que foram submetidos à instalação ou reinstalação do CPAP nasal. Esses RNPTs que compuseram a
população alvo, foram observados a cada primeira instalação ou reinstalação do CPAP nasal durante
o período diurno, totalizando 30 procedimentos, os quais foram alocados aleatoriamente em dois
grupos: grupo experimental, no qual, durante a instalação do CPAP nasal, foi estabelecida a sucção
não nutritiva, e, no controle, no qual não foi oferecida a sucção não nutritiva. A coleta de dados foi
realizada a partir da observação sistemática e não participativa das variáveis comportamentais
(expressão facial, choro, movimentação de braços e pernas) e fisiológica (padrão respiratório)
apresentadas pelos RNPTs, a partir da Escala de NIPS, durante a instalação do CPAP nasal, na
presença ou não da sucção não nutritiva. Os dados coletados através do instrumento foram lançados
em um banco de dados específico, utilizando o Epi Info 3.4.3.® Os resultados da Escala de NIPS
apontaram que 100% dos prematuros do grupo experimental não sentiram dor, enquanto que 100%
dos prematuros do grupo controle, experenciaram essa sensação. Concluiu-se que a mudança de
paradigma com relação à identificação e ao alívio da dor, em especial, aquela relacionada à
instalação do CPAP nasal, deve, e precisa, ser revista sob um enfoque científico, crítico e reflexivo,
considerando toda a complexidade de que se reveste, para que possamos proporcionar um cuidado,
na sua mais ampla acepção, e não apenas, reproduzir uma técnica de enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp132539.pdf

Nº de Classificação: 6527
SILVA, Carla Reis Moreira da. Enfermeiros no processo de manutenção de potenciais doadores
de órgãos para transplante. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2009. 89 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Enedina
RESUMO: O objeto da dissertação trata da atuação do enfermeiro no processo de manutenção de
potenciais doadores de órgãos para transplante. Os objetivos foram: 1) descrever a atuação do
enfermeiro no processo de manutenção de órgãos para transplante; 2) caracterizar o conhecimento
do enfermeiro sobre as diretrizes para o conceito de morte encefálica; 3) Identificar o conhecimento
do enfermeiro sobre os aspectos legais do processo de doação de órgãos para transplante. O estudo
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foi realizado na abordagem qualitativa, a estratégia metodológica para a obtenção dos dados foi à
realização de entrevistas. O cenário confere com hospital militar localizado no município do Rio de
Janeiro - RJ. Os dados foram analisados à luz da Análise de Conteúdo de Bardin, onde as entrevistas
foram exaustivamente lidas e categorizadas. A primeira categoria denota sobre o conceito de morte
encefálica e o seu diagnóstico. Na segunda categoria trata das fases do processo de manutenção do
potencial doador de órgãos. A terceira categoria trata dos aspectos legais relacionados ao processo
da doação dos órgãos. A quarta categoria trata dos conflitos vivenciados pelas enfermeiras durante
o processo de doação de órgãos. Concluímos que os enfermeiros têm conhecimento do conceito de
morte encefálica e o seu diagnóstico, como os aspectos legais do processo de doação de órgãos e
de todas as fases da manutenção desse potencial doador de órgãos para transplante.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp131036.pdf

Nº de Classificação: 6528
SILVA, Fabiano Júlio. Intensidades e freqüências das situações problema enfrentadas pelos
enfermeiros quando cuidam. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
SILVA, Carlos Roberto Lyra da
RESUMO: O estudo proposto busca investigar enfrentamentos vividos no cotidiano da prática de
enfermeiros na área hospitalar e apresenta como objeto de estudo freqüência e intensidade dos
enfrentamentos vividos pelos enfermeiros no trabalho de cuidar. As questões norteadoras sugeridas
para a análise foi. Que problemas são enfrentados pelos enfermeiros no cotidiano de cuidar a partir
da intensidade e freqüência que eles acontecem? Como os enfermeiros resolvem ou não os
problemas? Definimos como objetivos:- Identificar a freqüência e intensidade dos problemas
destacados pelos enfermeiros no cotidiano de cuidar. ? Discutir apontando as implicações das
resoluções ou não dos problemas identificados. Optamos por uma metodologia hibrida entendida
como qualitativa de característica descritiva; como método principal sob apoio de uma organização
quantitativa dos dados numéricos representados pela freqüência e intensidade. Os sujeitos foram
enfermeiros; onde o critério de inclusão são enfermeiros que atuam em unidades hospitalares; os
excluídos são enfermeiros que não atuam em áreas hospitalares. Cenário proposto: foi instituições
hospitalares públicas e particulares da cidade de Volta Redonda-RJ. O instrumento e estratégia: A
pesquisa se desenvolverá em dois momentos: O primeiro momento; um check list onde foi marcado a
opção relacionada à situação enfrentada e sua escala freqüência e intensidade. (Apêndice I). O
segundo momento foi à entrevista sob perguntas abertas. (Apêndice II). Conclusão: Assumimos uma
posição analisadora frente às resposta dos enfermeiros e concluímos que o cuidado de enfermagem
acontece no meio de tantas dificuldades e enfrentamentos; sendo os mais críticos os de estrutura e
de ambiente; que demonstraram maior freqüência de aparição com intensidades variadas sendo que
a intensidade média foi em vezes a mais discutida; por fim os enfermeiros informam que em alguns
momentos do estudo resolvem as situações na maioria das vezes ou solicitam também ajuda dos
superiores ou daqueles que detêm maior conhecimento.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp125015.pdf

Nº de Classificação: 6529
MACHADO, Daniel Aragão. Registros de enfermagem: a mensagem sobre o cuidado contida na
linguagem escrita. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde, 2010. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
RESUMO: Esta investigação foi motivada por diversas pesquisas já realizadas por estes autores,
onde, a partir da análise dos dados obtidos, chegamos a conclusões surpreendentes, ou ao menos
não esperadas, que foi identificar que os registros eram limitados à qualidade, quantidade e essência.
Pressupomos que os enfermeiros, através da linguagem escrita, transmitem mensagens para os
membros da equipe de saúde, com isso, informam em documentos, qual o estado de saúde do
cliente. À medida que aprofundávamos nossas reflexões, notamos que estes utilizam uma linguagem
muito particular, tal como, uma mensagem cifrada somente entendido por aqueles que compartilham
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o mesmo espaço de cuidar. Sendo assim definimos o objeto como: O conteúdo da linguagem escrita
dos enfermeiros e as mensagens contidas nela sobre os clientes cuidados em UTI. Partindo deste,
definimos os objetivos: Descrever quais são as mensagens dos enfermeiros que estão contidas na
linguagem escrita acerca dos clientes cuidados; identificar qual é o conteúdo das mensagens
contidas na linguagem escrita sobre clientes cuidados em UTI; e analisar o que foi identificado como
conteúdo das mensagens. Trata-se de um estudo observacional, onde escolhemos o método quantiqualitativo e da análise de conteúdo com a pretensão de descrever, caracterizar e analisar o
conteúdo e a mensagem contidos nos registros sobre o cuidado de enfermagem. O estudo foi
realizado em três Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de grande porte da cidade do
Rio de Janeiro, sendo ele uma instituição privada. Após a coleta e análise do material, definimos as
categorias como: CATEGORIA 01: O comum, autorizado e decifrável nos registros como linguagem e
mensagem do cuidado. Trata do que os enfermeiros observam e o que relatam a partir disto.
CATEGORIA 02: O incomum, não autorizado e indecifrável nos registros como linguagem e
mensagem do cuidado. Refere-se a uma linguagem cifrada, encontrada nos textos. CATEGORIA 03:
O registro sobre os cuidados e condutas como linguagem e mensagem dos enfermeiros. Refere-se a
como os enfermeiros trabalham com as condutas para o cuidado. Concluímos que os enfermeiros
não registram situações fundamentais que envolvem condutas de cuidar e não deixam transparecer
uma organização processual nos registros que fazem. Os registros mostram-se reduzidos,
incompletos e cifrados, denunciam uma realidade que tem sido comum nos diversos espaços onde
clientes e enfermeiros se encontram. Notamos que houve uma certa homogeneidade no que
interessa registrar que não espelhada o sujeito, mas a doença. As condutas para as implementações
da terapêutica se voltam para a área biomédica e não para diagnósticos e intervenções de
enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Dissertacoes%
202010/DISSERTA%C7%C3O%20DANIEL%20ARAG%C3O%20MACHADO.pdf
Nº de Classificação: 6530
LAMAS, Alinny Rodrigues. Fatores de risco modificáveis para a doença arterial coronariana
prevalentes nos trabalhadores de enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2010. 74 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Enedina
LYRA, Roberto Carlos
RESUMO: Os trabalhadores de enfermagem no processo de trabalho lidam com situações
intervenientes, por exemplo, o estresse, conflitos, falta de tempo para o autocuidado, que os
predispõem a hábitos de vida não saudáveis, que na maioria das vezes, favorecem ao
desenvolvimento de fatores de risco modificáveis para a doença arterial coronariana e, conseqüente,
aparecimento da doença. A doença arterial coronariana é a mais comum das doenças
cardiovasculares, tendo como principais fatores de risco modificáveis, que são suscetíveis ao
tratamento ou mudanças no estilo de vida: estresse, obesidade, tabagismo, sedentarismo,
alcoolismo, dentre outros. Este estudo objetivou descrever a prevalência dos fatores de risco
modificáveis para a doença arterial coronariana em trabalhadores de enfermagem das unidades de
internação hospitalar pertencentes à rede pública e privada do município do Rio de Janeiro. Pesquisa
quantitativa com complementação de dados qualitativos, cuja amostra foi composta de 68
trabalhadores de enfermagem. A estatística freqüencial simples foi aplicada aos dados quantitativos,
e a análise de conteúdo, tipo temática, aos dados qualitativos. Os resultados apontaram o estresse
(69,1%), hábitos alimentares (57%) e o sedentarismo (53%) como os fatores de risco modificáveis
mais prevalentes entre os trabalhadores de enfermagem; além, da prevalência de outros fatores que
demandam mudanças de estilo de vida: redução do peso, freqüência de pré-obesidade e obesidade
de 36,7% e 7,5%, respectivamente; conscientização da necessidade de restrição de álcool, por
38,2% ter relatado seu consumo; realização de exercícios físicos regularmente, considerando
importante número de sedentários (53%) e, adesão de uma política antitabagista, 17,6% declararam
usuários ou ex-usuários do tabaco. Dos dados qualitativos, emergiram duas categorias: o estilo de
vida, entendido pelos trabalhadores de enfermagem como fator de risco coronariano, relacionando-o
as formas pouco saudáveis de viver atreladas à atividade laboral; e o ambiente de trabalho,
considerado como favorável ao desenvolvimento de fator(es) de risco modificáveis para a doença
arterial coronariana, uma vez que influencia no modo de viver de cada trabalhador de enfermagem,
refletindo na qualidade de vida e produtividade no trabalho. Esses resultados assinalam a importância
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da identificação e quantificação dos diferentes fatores de risco para doença arterial coronariana, no
desenvolvimento de ações preventivas para esta doença. O conhecimento dos fatores de risco,
associado à construção de hábitos saudáveis na melhoria da qualidade de vida, certamente trará
benefícios não só para os trabalhadores de enfermagem, como também à clientela e à sociedade, na
medida em que poderá servir como agente educador, promovendo a saúde e prevenindo doenças.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp133262.pdf

Nº de Classificação: 6531
BARRETO, Cristina Alencar. Desvelando a cultura assistencial no trabalho de parto e parto:
relatos de vida das mulheres. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2010. 117 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Leila Rangel da
RESUMO: O interesse em desenvolver este estudo baseou-se na minha experiência como
enfermeira obstétrica, ao atender às mulheres durante o ciclo gravídico-puerperal em algumas
maternidades municipais do Rio de Janeiro, onde observei que o comportamento da parturiente com
seus valores, crenças e modos de vida interferem na condução do trabalho de parto e parto. O
objetivo do estudo foi discutir as influências dos fatores sócio-culturais sobre a vivência do trabalho de
parto e parto a partir da história de vida das mulheres. O referencial teórico foi a
multirreferencialidade. Utilizou-se o método História de Vida e o cenário foi uma maternidade
municipal situada na zona norte do Rio de Janeiro. O estudo obedeceu os preceitos éticos da
pesquisa, Resolução 196/96 do CNS. As depoentes foram 10 mulheres internadas no sistema de
alojamento conjunto. A coleta de dados foi no período de janeiro a março de 2009, utilizando a
entrevista aberta com solicitação única: Fale-me sobre a sua experiência com o seu trabalho de parto
e parto. A análise resultou em uma categoria temática: Desvelando a cultura assistencial no trabalho
de parto e parto: relatos de vida das mulheres. E duas subcategorias: O descumprimento das
políticas públicas de saúde na atenção ao trabalho de parto, parto e nascimento; e Violência
Institucional: a realidade no trabalho de parto e parto revelada pelas mulheres. Em todas as
categorias algumas formas de violência estiveram presentes, quer seja a violência na sua forma mais
sutil ou a revelada na fala das mulheres ocorrida na maternidade. Os depoimentos demonstraram a
importância de prestarmos um cuidado adequado à cultura respeitando as necessidades de cada
mulher. Faz-se necessário uma assistência integrada às políticas públicas de saúde vigentes no
Brasil, visando um atendimento integral à mulher.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp148111.pdf

Nº de Classificação: 6532
KNUPP, Virginia Maria de Azevedo Oliveira. Fatores de risco associados à mortalidade neonatal a
partir de uma coorte nascidos vivos no Município do Rio de Janeiro em 2005. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2010.
122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELO, Enirtes Caetano Prates
RESUMO: A mortalidade neonatal é um importante indicador da qualidade da assistência prestada
durante a gestação, o parto e pós-parto, sendo um desafio reduzir as taxas vigentes, concentradas
principalmente nas regiões mais pobres do país. Este estudo objetivou: Aprofundar o conhecimento
dos fatores de risco associados ao óbito neonatal e contribuir para a elaboração das políticas
públicas. Descrever e analisar o perfil da mortalidade neonatal no Município do Rio de Janeiro;
Identificar os fatores de risco para a mortalidade neonatal; Estimar o efeito da associação entre
variáveis biológicas, sociais e relacionadas à assistência à saúde e ao óbito neonatal na mesma
população; Classificar os óbitos neonatais segundo padrão de evitabilidade. Trata-se de um estudo
do tipo coorte não concorrente dos nascimentos e dos óbitos neonatais no Município do Rio de
Janeiro. Foram utilizados dados contidos nos Sistemas de Informações sobre Nascidos Vivos e sobre
Mortalidade. A análise do óbito neonatal foi realizada segundo os fatores de risco biológicos, sociais e
relacionadas à assistência. Foi utilizada a técnica de linkage entre os bancos de dados de
nascimentos e óbitos para identificar os nascidos vivos que foram a óbito no período neonatal.
Inicialmente todas as variáveis independentes foram testadas em relação à variável dependente
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(óbito), aquelas com p-valor < 0,05 permaneceram no modelo final. A regressão logística foi utilizada
como procedimento de análise multivariada para controlar as possíveis variáveis de confusão. Foi
calculado o coeficiente de mortalidade neonatal geral e para todos os fatores estudados. O SINASC
processou 85.038 Declarações de Nascidos Vivos. Do total de óbitos registrados, 1.118 foram
identificados no relacionamento probabilístico (linkage) e na busca manual, dos quais 779 (69,7%)
correspondiam ao período neonatal e 339 (30,3%) ao período pós-neonatal. O coeficiente de
mortalidade neonatal foi de 9,2 óbitos por 1000 nascidos vivos. Dos fatores estudados, seis
permaneceram como fator de risco após ajuste no modelo final (peso, malformação, idade
gestacional, apgar no primeiro e no quinto minuto e estado civil). As autoridades sanitárias podem
usar os achados para subsidiar a elaboração das políticas públicas com o objetivo de organizar os
serviços de saúde através das reais necessidades de uma dada população.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Dissertacoes%
202010/Virginia_M_A_O_Knupp.pdf
Nº de Classificação: 6533
RIBEIRO, Iara Chaves. Óbito neonatal com associação de complicações infecciosas: o
enfermeiro pesquisando os riscos inerentes (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto,
2010. 89 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): AGUIAR, Beatriz Gerbassi Costa
RESUMO: Este estudo tem por objeto a investigação da infecção hospitalar associada ao óbito
neonatal de prematuro internado na UTIN. Formulados os seguintes objetivos: 1) Identificar os óbitos
dos recém-nascidos prematuros com associação da infecção hospitalar, ocorridos no período de
Junho de 2006 a Junho de 2009, em uma UTIN de um hospital universitário da rede estadual,
localizado na cidade do Rio de Janeiro-RJ; 2) Analisar os fatores de riscos intrínsecos e extrínsecos
predisponentes à infecção hospitalar na ocorrência desses óbitos neonatais; 3) Verificar a associação
das complicações infecciosas aos óbitos. A pesquisa teve uma abordagem quantitativa na qual os
dados foram coletados nos prontuários dos recém-nascidos que foram a óbito. O estudo teve como
cenário a UTIN de um hospital universitário da rede estadual de saúde no Município do Rio de
Janeiro-RJ. O marco referencial pautou em conformidade com autores que tinham como foco de seus
estudos o óbito neonatal e a infecção hospitalar. Os resultados encontrados foram analisados de
acordo com os fatores de risco intrínsecos e extrínsecos predisponentes a infecção hospitalar aos
recém-nascidos. Dos 29 recém-nascidos internados na UTIN e que foram a óbito, 48,3% tinham peso
inferior a 750g; 55,2% dos óbitos no sexo feminino e 44,8% no sexo masculino e 62% bolsa rota no
ato. 65,5% utilizaram NPT; 20,7 % utilizaram cateter vesical; 82,8% cateter central; 79,3% utilizaram
ventilação mecânica e 82,8% utilizaram antimicrobianos, por tempo igual ou superior a 3 dias. O
estudo sugere que conhecer os fatores de risco para a infecção hospitalar na UTIN em recémnascidos que foram ao óbito nos 28 dias de vida, é determinante em todo o processo de internação
dessas crianças sendo esses importantes na concretização de indicadores na avaliação do perfil da
mortalidade infantil e neonatal. Na pesquisa, observa-se uma alta taxa de infecção hospitalar como
um fator de associação ao óbito neonatal, entretanto, não podendo indicá-la como causa mortis.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Dissertacoes%
202010/DISSERTA%C7%C3O%20IARA.pdf
Nº de Classificação: 6534
SENNA, Kátia Marie Simões e. Conhecimentos, atitudes e práticas dos profissionais de saúde
relacionados à higiene de mãos. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2010. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELO, Enirtes Caetano Prates
RESUMO: A higienização das mãos é amplamente conhecida entre os profissionais de saúde como
uma medida de prevenção de infecção hospitalar, porém, este conhecimento não é sempre traduzido
em atitudes e práticas. Este estudo analisou a associação entre os conhecimentos, atitudes e práticas
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(CAP) dos enfermeiros e médicos sobre a higiene das mãos como medida de prevenção de infecção
hospitalar. Trata-se de estudo seccional desenvolvido através de inquérito CAP utilizando-se
questionário auto-administrado de perguntas relacionadas a fatores sócio-demográficos e higiene das
mãos. A participação no estudo por livre adesão obteve amostra de 250 profissionais de saúde,
médicos e enfermeiros, de dois hospitais no Rio de Janeiro, um público e outro privado. A adesão ao
estudo foi maior por parte dos enfermeiros e unidades de terapia intensiva. Idade média de 35,6
anos, com predomínio de mulheres e de experiência profissional maior que 5 anos. Nos dois hospitais
mais de 90% dos profissionais revelaram uma atitude positiva em relação ao papel da higiene de
mãos na prevenção da transmissão da infecção hospitalar. Não houve associação entre as variáveis
sócio-demográficas e a adequação do conhecimento. Observado que 86,7% dos profissionais no
hospital A apresentaram um conhecimento adequado, 55,6% deles mostraram uma atitude
adequada, e apenas 45,1% uma prática adequada. No hospital B 87,9% apresentaram um
conhecimento adequado, 66,4% uma atitude adequada e apenas 58,9% uma prática adequada.
Verificou-se que há uma associação significativa entre o conhecimento, atitude e a prática com
relação à higiene de mãos. Entre aqueles que apresentaram conhecimento inadequado, encontrou-se
uma chance em torno de 3 vezes maior para uma atitude inadequada, em ambos hospitais (OR: 2,45
/ IC 0,9-6,6 no hospital A e OR: 3,77/ IC 1,1-12,5). O conhecimento inadequado mostrou chance em
torno de 2,6 vezes (OR: 2,6 IC: 0,9-7,7) para uma prática inadequada, apenas no hospital A. Os
resultados apontam para novas estratégias de intervenção capazes de motivar os profissionais de
saúde a maior adesão à medida de higiene de mãos.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Dissertacoes%
202010/DISSERTA%C7%C3O_KATIA_SENNA.pdf
Nº de Classificação: 6535
GOMES, Delmar Teixeira. Perfil epidemiológico dos portadores de hepatite C e a
vulnerabilidade da população: potencialidades para a enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2010. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TOCANTINS, Florence Romijn
SOUZA, Fabiana Barbosa de Assumpção
RESUMO: Devido à alta estimativa da incidência de infectividade pelo vírus da hepatite C, no Brasil e
no estado de Minas Gerais, o presente trabalho tem como objetivo pesquisar o perfil epidemiológico
do portador vírus da hepatite C (HCV) e a vulnerabilidade da população em relação ao vírus da
hepatite C, bem como a participação do enfermeiro na prevenção desta. Trata-se de um estudo do
tipo transversal. O estudo foi desenvolvido na cidade de Juiz de Fora, no Centro de Referência em
Hepatologia do Hospital Universitário. A população de estudo foi composta por usuários do serviço de
saúde HU/CAS/UFJF, diagnosticados como portadores do HCV, que são acompanhados pelo Centro
de Referência em Hepatologia, residentes na cidade de Juiz de Fora. A idade foi delimitada na faixa
etária de 18 a 60 anos. Foram analisados os prontuários de 260 portadores do HCV. Realizou-se a
análise univariada das variáveis, utilizou-se também uma análise de conteúdo, conforme as
concepções de Bardin. Constatou-se que a faixa etária de 41 a 60 anos de idade tem uma incidência
alta. O sexo masculino apresenta um risco epidemiológico maior, com história de uso de drogas
injetáveis, inaláveis e álcool; em suas relações sexuais, não faz uso do preservativo, e uma boa parte
dos portadores recebeu hemotransfusão até a década de 90. Com base no perfil epidemiológico e
nas características gerais das dimensões de vida dos portadores, o enfermeiro pode identificar
vulnerabilidades em nível social, programático ou individual, para propor ações de saúde, que visem
a satisfazer as necessidades sociais e de saúde da população. O enfermeiro possui potencialidades
para a produção científica, deve primar pela integralidade do cuidado e elaborar um plano de
assistência, baseado na sistematização da assistência de enfermagem, conforme a realidade
individual do portador ou de grupos da população, na atenção básica, reconhecendo também as
possibilidades da assistência de enfermagem aos portadores do HCV, em serviços de média e de alta
complexidade.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Dissertacoes%
202010/DISSERTA%C7%C3O%20DELMAR.pdf
Nº de Classificação: 6536
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AYRES, Lílian Fernandes Arial. Enfermeiras visitadoras da Cruz Vermelha Brasileira e do
Departamento Nacional de Saúde Pública no início do Século XX (As). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2010.
162 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): AMORIM, Wellington Mendonça de
PORTO, Fernando
RESUMO: Trata-se de um estudo histórico-social que tem como objeto as estratégias de luta
simbólica para a formação de agentes com vistas às atividades de visitação domiciliar entre os
Cursos de Enfermeiras Visitadoras da Cruz Vermelha Brasileira e do Departamento Nacional de
Saúde Pública no Rio de Janeiro (DF), com repercussão no Departamento de Saúde e Assistência do
estado de Pernambuco, num período compreendido entre 1920 e 1926. Os objetivos traçados foram:
identificar as circunstâncias políticas, econômicas e sanitárias no campo da saúde pública que
ensejaram a criação dos Cursos de Enfermeiras Visitadoras desenvolvidos pela Cruz Vermelha
Brasileira, Departamento Nacional de Saúde Pública no Rio de Janeiro (DF) com repercussão no
Departamento de Saúde e Assistência de Pernambuco; analisar os aspectos das propostas
formadoras desenvolvidas por dois sanitaristas e uma enfermeira de saúde pública em três
instituições na Cruz Vermelha Brasileira, Departamento Nacional de Saúde Pública e Departamento
de Saúde e Assistência de Pernambuco; e discutir as estratégias de luta simbólica dos Cursos de
Enfermeiras Visitadoras desenvolvidos pela Cruz Vermelha Brasileira, pelo Departamento Nacional
de Saúde Pública e Departamento de Saúde e Assistência de Pernambuco no desenvolvimento da
enfermagem da saúde pública. As fontes utilizadas foram documentos escritos como relatórios,
decretos, atas e livros e iconografias publicadas nesses documentos. As fontes encontram-se
localizados em acervos da cidade do Rio de Janeiro e Recife. Adotamos como referencial teórico o
pensamento do sociólogo Pierre Bourdieu, evidenciando uma luta simbólica no campo da saúde
pública entre sanitaristas Amaury de Medeiros, José Paranhos de Fontenelle e a enfermeira de saúde
pública Mrs. Ethel Parsons em espaços institucionais distintos, para quem ficaria com a
responsabilidade da autoridade e competência científica da formação das enfermeiras visitadoras e o
seu processo de trabalho.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Dissertacoes%
202010/Disserta%E7%E3o%20L%EDlian%20Ayres.pdf
Nº de Classificação: 6537
SOUZA, Sílvia Moreira Barela de. Participação da figura paterna na internação do filho da
unidade neonatal: contribuições para o cuidado de enfermagem (A). Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2010. 75 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Leila Rangel da
RESUMO: Estudo de natureza qualitativa tendo como objeto “a participação paterna diante da
internação do filho na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN)” e como objetivos: conhecer a
participação do pai durante a internação do filho na UTIN, a partir da história de vida do casal e
analisar a participação do pai durante a internação do filho na UTIN a partir da visão do casal. A
pesquisa teve como cenário um hospital de caráter privado, localizado na zona norte da cidade do
Rio de Janeiro. Os sujeitos do estudo foram 11 casais (pai e mãe), totalizando 22 depoentes,
respeitando a Resolução 196/96 do CNS. Foi empregado o método história de vida. A pergunta
norteadora da entrevista para o pai: “Fale o que você considera importante na sua vida e que tenha
relação com a sua vivência como pai”, e para mãe: “Fale o que você considera importante na sua
vida - sua vivência neste momento de internação do seu filho na UTIN - em relação à participação do
pai”. O processo analítico empregado foi à análise temática resultando em uma categoria analítica:
Ser pai: do processo gestacional ao inesperado pelo nascimento do filho UTI neonatal, com duas
subcategorias: “Desejo (in) consciente da paternidade” e o “ser pai na Unidade Neonatal”. Constatouse que os pais vivenciaram todo o processo permeado pela ambivalência de sentimentos onde o
medo e a esperança predominaram como experiência marcante e transformadora. Sentiram-se
capacitados para cuidar da criança e reconheceram obstáculos socioculturais para desempenhar seu
papel.
Acesso remoto ao texto integral:
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http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Dissertacoes%
202010/disserta%E7...pdf%20silvia.pdf
Nº de Classificação: 6538
CARVALHO, Luzimar Aparecida da Silva Borba Paim de. Cotidiano dos profissionais de
enfermagem no Hospital Sanatório Alcides Carneiro em Petrópolis (1977-1979) (O). Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da
Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2010. 78 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOREIRA, Almerinda
RESUMO: Estudo de natureza histórico-social, que utiliza a história oral temática como método para
coleta de dados e cujo objeto de estudo refere-se ao cotidiano dos profissionais de enfermagem no
Hospital Sanatório Alcides Carneiro do IPASE (Instituto de Previdência a Assistência dos Servidores
do Estado) em Petrópolis, no período de 1977 a 1979. Os objetivos da pesquisa foram: descrever o
modelo de tratamento sanatorial para a tuberculose em Petrópolis no referido período analisando a
atuação cotidiana dos profissionais de enfermagem mediante os cuidados prestados aos pacientes
institucionalizados com tuberculose no sanatório do IPASE. As fontes primárias se constituíram de
depoimentos orais de profissionais de enfermagem que vivenciaram a temática histórica em tela,
além de relatórios, documentos emitidos e recebidos e livros de ordens e ocorrências. Os resultados
da pesquisa evidenciaram que o Sanatório Alcides Carneiro pautava seu tratamento na climatoterapia
e no tratamento higiênico dietético de alto padrão, aos servidores públicos do IPASE com tuberculose
desde 1945, sendo também palco de inovações como cirurgias e medicamentos resistindo até o ano
de 1979 ao tratamento exclusivo para pacientes com tuberculose. O ano de 1979 foi o momento de
grandes transformações para a reorganização do tratamento no cenário deste estudo, que deixa de
ser sanatorial e passa a ser ambulatorial, o INAMPS substituindo o IPASE e outros Institutos
Previdenciários e a enfermagem reestruturando suas práticas administrativas e assistenciais para o
atendimento aos pacientes de um hospital geral.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Dissertacoes%
202010/DISSERTA%C7%C3O%20pronta%20em%20PDF%20set.pdf
Nº de Classificação: 6539
VIANA, Ádane Domingues. Processo de trabalho em saúde no centro cirúrgico: implicações para
a enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2010. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TONINI, Teresa
RESUMO: Trata-se do processo de trabalho em saúde no Centro Cirúrgico (CC), especialmente o
das enfermeiras por entender que, na busca de atender o cliente nas suas necessidades de saúde,
criam e participam de formas próprias de fazer o seu trabalho, driblando questões do cotidiano que
possam representar entraves, “ruídos” no seu processo de cuidar. Objetivou-se: descrever o processo
e trabalho em saúde no CC; discutir sobre os ruídos interferentes no processo de trabalho em saúde
no CC; e, discutir a rede de relações estabelecida entre a enfermeira do CC e os profissionais
envolvidos intra e extra serviço. Optou-se por pesquisa avaliativa, adotando metodologia não
convencional, adaptada aos estudos qualitativos. Como ferramentas de análise, utilizou-se a
“trajetória sentinela” e o “fluxograma analisador” para organização e análise de dados coletados em
documentos que representassem a memória escrita, possibilitando mostrar o percurso trilhado e as
necessidades empreendidas pelo cliente, durante seu período de internação. O cenário foi CC de
uma instituição pública do Rio de Janeiro. Selecionou-se, como caso “sentinela”, um cliente acima de
21 anos, com mais de uma indicação ou marcação cirúrgica em um mesmo período de internação.
Identificou-se trinta pontos ruidosos referentes a questões de registro, processo de cuidar, rede de
contratualidade e arquivamento. Há problemas de tecnologias de procedimentos e rotinas aliados a
desvios de rotas da função das enfermeiras e demais profissionais; à inadequada articulação e
integração entre os profissionais e à fragilidade do vínculo com o cliente. A carência e incipiência de
registros surgem como maior categoria dos ruídos, implicando na comunicação entre as equipes, na
continuidade da assistência, como fonte de dados para esta e demais pesquisas, além de

177
instrumento legal de defesa para cliente e instituição. Encontra-se, então, um cliente fragmentado e
uma política institucional médico e procedimento-centrado. Entretanto, há presença constante da
equipe de enfermagem, que, pontualmente, oferta atos e ações pouco resolutivos para a organização
e manutenção do processo de trabalho e atendimento às situações-problema apresentadas.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Dissertacoes%
202010/Disserta%E7...doc2%20-%20%C1DANE.pdf
Nº de Classificação: 6540
GUIMARÃES, Elaine da Costa. Apoio social e prematuridade em puérperas de baixa renda. Rio
de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da
Saúde, 2010. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELO, Enirtes Caetano Prates
RESUMO: Atualmente o apoio social é apontado como um fator capaz de proteger a saúde ou tornar
os indivíduos menos suscetíveis a doenças. A ocorrência da prematuridade está envolvida em uma
série de questões, dentre elas, destacamos o apoio social. O objetivo deste estudo foi investigar a
associação entre apoio social e prematuridade entre puérperas de baixa renda. Trata-se de um
estudo caso-controle realizado com 336 mulheres que se encontravam internadas em um hospital
maternidade do município do Rio de Janeiro, dentre elas 108 eram casos e 228 controles. Para medir
o apoio social foi utilizada a escala do Medical Outcomes Study traduzida e adaptada para o
português. Trabalhou-se com o modelo de apoio com quatro dimensões: material, afetivo, emocionalinformativo e interação social positiva. A população desta pesquisa eram puérperas que tinham idade
entre 14 e 45 anos (mediana: 24 e desvio-padrão: 6,66); 49,8% moravam em aglomerados
subnormais (favelas); 75,9% moravam com o companheiro. Ao avaliar cada dimensão do apoio social
entre o grupo de casos e controles, observou-se que somente o apoio material apresentou
significância estatística com p-valor= 0,08. As associações estimadas das dimensões do apoio
afetivo, emocional-informativo e de interação social não foram estatisticamente significativas. Na
análise multivariada foi observado que as co-variáveis gestação múltipla, Fez pré-natal,
prematuridade anterior, número de consultas e parto Cesário apresentaram risco para prematuridade
(OR= 7,68; OR= 3,01; OR= 3,99; OR= 4,75; OR= 2,42); enquanto o apoio material, embora tenha
apresentado um sobrerisco para a prematuridade (OR= 1,89), esta associação não foi
estatisticamente significativa. Neste estudo apesar de não observarmos associação direta do apoio
social com a prematuridade, verificamos que algumas variáveis apresentavam modificações de
comportamento ao serem analisadas com as dimensões do apoio social, sugerindo efeito mediador
entre o apoio social e a prematuridade.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Dissertacoes%
202010/Tese_Apoio_social_e_Prematuridade%20-%20ELAINE.doc2010%5B1%5D.pdf
Nº de Classificação: 6541
CARMO, Claudia Maria Alexandre do. Despertar de uma especialidade: a enfermeira na história da
neonatologia do Instituto Fernandes Figueira: 1985-1998 (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2010. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOREIRA, Almerinda
RESUMO: Trata-se de um estudo de cunho histórico-social e de abordagem qualitativa que objetivou:
Analisar a rede que compôs o contexto histórico da trajetória de construção do conhecimento
especializado das enfermeiras neonatalologistas do Instituto Fernandes Figueira - IFF e; Discutir a
translação de interesses que envolveu esta trajetória. Seu recorte temporal compreende o ano de
1985 à 1998 definindo como marco inicial a realização do primeiro curso de treinamento para
enfermeiras no departamento de neonatologia e como marco final do estudo a criação do Curso de
Especialização em Enfermagem Neonatal do IFF. Para desenvolver o estudo seguimos a premissa
da análise de conteúdo, do tipo temático, proposta por Bardin, tendo como fontes documentos,
memorandos, ofícios, artigos, literatura e teses, que possibilitaram a percepção dos acontecimentos,
clareando o panorama no qual está inserido o objeto deste estudo. Para a análise e compreensão do
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estudo utilizamos os fundamentos da Teoria Ator Rede de Bruino Latour. Resultado: A trajetória da
construção do conhecimento especializado da enfermagem neonatal do Instituto Fernandes Figueira
é composta por uma rede de atores heterogêneos, onde elementos políticos, econômicos, sociais,
técnicos, institucionais e profissionais são justapostos e então “traduzidos” em articulações que
contribuíram para o crescimento profissional do enfermeiro, dinamizando o conhecimento específico e
desencadeando mudanças na sua forma de ver e atuar no cuidado. Concluiu-se que as condições
históricas das décadas de 1980 e 1990 impuseram a enfermagem mudanças significativas no seu
processo de trabalho e qualificação profissional. O fenômeno da especialização representou para
este grupo de enfermeiras a afirmação de seu status profissional, sua inserção política na Instituição
e o seu reconhecimento social. Os resultados da pesquisa apontam para a simultaneidade das
influencias externalistas e internalistas do processo de especialização determinando que não apenas
o domínio do conhecimento leva ao sucesso profissional, há que se considerar a soberania do social
nas análises históricas das profissões.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Dissertacoes%
202010/tese%20%20fim%20claudia.doc1.pdf
Nº de Classificação: 6542
SILVA, Flávio Rangel da. Cuidado de enfermagem na complexidade humana: um estudo sobre a
espiritualidade no controverso discurso de (des)humanização. Rio de Janeiro. Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2010. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Roberto Carlos Lyra da
RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi verificar o quanto os profissionais de enfermagem tem se
preocupado com a dimensão espiritual de seus clientes no cuidado de enfermagem em unidades
cardiológicas, se eles a reconhecem como dimensão humana a ser considerada durante a
assistência e como essa preocupação se manifesta no cotidiano do cuidado. Acreditamos que o
atendimento a essas necessidades é tão importante quanto o atendimento das de ordem
psicobiológicas e psicossociais. A fim de ampliar as possibilidades de investigação do tema,
aplicamos uma abordagem multimétodos, no qual o método qualitativo foi complementado por dados
quantitativos, permitindo maior aprofundamento da análise e discussão dos dados produzidos. Nos
apoiamos na multireferencialidade, construindo um referencial teórico à posteriori, trabalhando com a
multiplicidade de teóricos das diferentes áreas de conhecimento, considerando que a espiritualidade
humana é um objeto cuja análise depende de uma transdiciplinalidade. Participaram do estudo 28
profissionais entre enfermeiros e auxiliares de enfermagem que atuam em diferentes unidades de
internação em um hospital público federal, referência em cardiologia localizado na cidade do Rio de
Janeiro. Os dados foram produzidos a partir de uma entrevista gravada em mídia digital, transcritas.
Emergiram duas categorias: A espiritualidade na perspectiva energética: momentos em que a
dimensão espiritual dos clientes torna-se elemento importante para o cuidado prestado pelos
profissionais de enfermagem e o cuidado com a dimensão espiritual no controverso discurso de
desumanização, nas quais foi possível constatar que muito embora os profissionais de enfermagem
tenham se mostrado preocupados com a espiritualidade humana, percebe-se ainda o quanto ainda é
confundida com a idéia de religião. Não obstante, foi possível observar também nas falas que, em
que pese o fato da espiritualidade ter sido considerado como uma dimensão que carece de cuidados,
deixar de pensar nela durante a assistência não inviabiliza o entendimento de que o cuidado é uma
ação humana, sendo descabida, portanto, a idéia de desumanização. Entretanto, concluímos, ao final
desse estudo, que devemos nos despir de preconceitos que possam se constituir em barreiras para
pensarmos na espiritualidade em nosso cotidiano de cuidar e ensinar e a cuidar. Temos convicção
que o momento é oportuno para essas mudanças, e que só depende de nós.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Dissertacoes%
202010/CUIDADO%20DE%20ENFERMAGEM%20NA%20COMPLEXIDADE%20HUMANA%20%20fl%E1vio%20Final.pdf
Nº de Classificação: 6543
SOUZA, Raquel Costa Rodrigues de. Ouvidoria como instrumento de avaliação e melhoria da
qualidade dos cuidados de enfermagem (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do

179
Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto,
2010. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Enedina
RESUMO: No contexto político atual, a ouvidoria constitui-se num instrumento para a melhoria dos
serviços prestados, pois favorece a avaliação e o aprimoramento das atividades da organização. A
sua característica principal é a de ser canal de comunicação entre a população e a instituição de
saúde. Através das manifestações, os usuários revelam o seu nível de satisfação em relação ao
serviço ofertado. Os dados obtidos representam rica fonte de informações e expressam o que os
consumidores precisam. Neste estudo objetivou-se caracterizar as demandas dos usuários junto ao
serviço de ouvidoria acerca da assistência de enfermagem; verificar como a equipe de enfermagem
desenvolve a prática avaliativa dos cuidados realizados, a partir das notificações advindas dos
usuários em ouvidoria; identificar o impacto do tratamento dessas demandas pelos gerentes de
enfermagem na atuação dos profissionais de enfermagem; e discutir as implicações do processo de
tratamento das demandas dos usuários para a melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem.
O método de estudo situou-se no modelo de Pesquisa Convergente Assistencial, com abordagem
qualitativa e quantitativa. A pesquisa foi realizada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia,
no Rio de Janeiro. Para a coleta de dados foram analisados 3.895 processos de demandas com
registro na ouvidoria no ano de 2009 e entrevistados 31 profissionais de enfermagem. Para a análise
dos dados qualitativos utilizamos a análise de conteúdo, e aos dados quantitativos foi aplicada
estatística freqüencial simples. Os resultados revelam que ainda é pequeno o número de
manifestações específicas para a enfermagem, constituindo um total de 101 registros. Percebe-se
que parte das demandas apresentadas à ouvidoria são atribuídas a falhas da equipe de enfermagem,
porém não o são. Embora a enfermagem esteja presente em todos os cuidados diretos aos usuários,
não pode assumir responsabilidades que não lhe competem. Os entrevistados apontam que é
fundamental a manutenção de uma sistemática e permanente avaliação, que possibilite verificar se
estão sendo alcançados os resultados pretendidos. As falas denotam que o impacto do tratamento
das demandas dos usuários em relação à prática de enfermagem depende muito do modo como é
conduzido esse processo. Quando essa discussão é positiva, os profissionais tornam-se agentes de
transformação da realidade, através da mudança de comportamentos e atitudes na forma de cuidar.
Porém, quando a situação é abordada de forma inadequada, criam-se sentimentos e atitudes
negativas. Verifica-se que a ouvidoria tem grande valor para o aprimoramento da atuação de
enfermagem, possibilitando a avaliação da prática de suas atividades de acordo com as reais
necessidades dos usuários. A participação do enfermeiro nesse contexto é essencial, e deve servir
de base para o planejamento estratégico e desenvolvimento de ações sustentáveis para a otimização
da qualidade dos cuidados de enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp154744.pdf

Nº de Classificação: 6544
BRUNELLO, Maria Eugênia Firmino. Distribuição espacial e áreas de risco para o co-infecção
TB/HIV no Município de Ribeirão Preto-SP (2006). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 63 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): VILLA, Tereza Cristina Scatena
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo identificar áreas de risco para a co-infecção
HIV/TB no município de Ribeirão Preto através da distribuição espacial dos casos notificados
em 2006. Trata-se de um estudo de caráter ecológico em que a unidade de observação é um
conjunto de indivíduos do município de Ribeirão Preto-SP. A população do estudo foi
constituída por 48 casos novos de co-infecção HIV/TB notificados e residentes em Ribeirão
Preto no ano de 2006. As informações sobre os doentes de TB co-infectados foram coletadas do
sistema de notificação TB-WEB. Outra fonte de informação utilizada foi a base de dados dos setores
censitários do município disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
referentes ao censo demográfico do ano 2000. Para caracterização dos doentes foram
selecionadas variáveis sócio-demográficas (sexo, data de nascimento, escolaridade e endereço
do doente) e clínico-epidemiológicas (tipo de caso, forma clínica, tipo de tratamento,
encerramento de caso e local de atendimento). Para caracterizar os setores censitários foram
selecionadas variáveis relacionadas a: renda média dos responsáveis pelos domicílios, média
de anos de instrução das pessoas responsáveis pelos domicílios, renda média das mulheres chefes
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de família, média de anos de instrução das mulheres chefes de família, proporção de pessoas
analfabetas, proporção de mulheres analfabetas, porcentagem de domicílios com 5 ou mais
moradores. Os casos novos de co-infecção selecionadas foram então georreferenciados
utilizando-se o software ArcGIS 9.1, da Esri. A Unidade espacial de análise considerada foi a
de setor censitário e a análise estatística realizada foi a de componentes principais. Após o
cálculo dos fatores socioeconômicos, foi escolhido o responsável pela maior variação (83%)
que foi chamado de fator socioeconômico. Dos setores que permaneceram para análise (633),
estes foram ordenados de forma decrescente e divididos em tercis. Assim, os tercis foram
classificados em 3 faixas socioeconômicas: superior (condições socioeconômicas mais favoráveis),
intermediária e inferior (condições socioeconômicas desfavoráveis). Em 2006, no período da
coleta, 190 casos de TB estavam notificados no TB-WEB, sendo 58 (30,5%) casos de coinfecção. Foram considerados para este estudo 48 casos novos de co-infecção. Os resultados
mostraram que: 68,7% dos casos eram do sexo masculino, faixa etária de 20 a 39 anos
(47,9%), 4 a 7 anos de escolaridade (58,3%), forma clínica pulmonar (75%), sob o tratamento
supervisionado (48%), 48% foram curados e 31% em tratamento no HCFMRP-USP. A distribuição
espacial mostrou uma concentração dos casos de co-infecção nas regiões oeste e norte do
município (58,3%) e 52,1% dos casos localizam-se na faixa socioeconômica inferior, seguido
da faixa intermediária. O estudo evidenciou a forte ligação entre o aparecimento da TB e
aspectos sociais entre os casos de AIDS. O conhecimento de alguns determinantes sociais e
mesmo a desigualdade que permeia um espaço geográfico pode favorecer um planejamento mais
adequado de ações para controle dessas doenças.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-09032010-164708/publico/MariaEugeniaFirminoBrunello.pdf

Nº de Classificação: 6545
VERAS, Vívian Saraiva. Avaliação do controle metabólico de pessoas com diabetes mellitus
cadastradas em um Programa de Automonitorização da Glicemia Capilar no domicílio. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 138 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): ZANETTI, Maria Lúcia
RESUMO: Estudo retrospectivo, realizado em quatro Unidades Básicas de Saúde, em uma cidade do
interior do Estado de São Paulo, em 2009. O objetivo foi avaliar a glicemia capilar e o controle
metabólico das pessoas com diabetes mellitus (DM) cadastradas no Programa de Automonitorização
da Glicemia Capilar no domicílio, em quatro Unidades Básicas de Saúde do Distrito Oeste da
Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto-SP. A amostra foi constituída por 97 usuários com
DM, no período de novembro de 2005 a dezembro de 2008. Para a coleta de dados, foram utilizados
dois formulários contendo as variáveis demográficas, clínicas, relacionadas ao Programa e ao
controle metabólico. Os dados foram obtidos mediante consulta às planilhas de perfil glicêmico e ao
prontuário de saúde. Para a análise, utilizaram-se estatística descritiva e os testes de Shapiro-Wilk,
teste de Levene, teste de Wilcoxon, teste de Mann-Whitney e teste de Kruskal-Wallis. Os resultados
mostraram que a maioria dos sujeitos era do sexo feminino (73,2%), com um predomínio da faixa
etária de 60 a 69 anos. O tempo de participação no Programa variou de 5 a 42 meses, mediana de 33
meses. A média do número de medidas de glicemia capilar no domicílio ao longo de um mês, no
início do Programa, foi de 34,08 medidas e após, no mínimo, seis meses teve discreta redução para
33,61 medidas. O percentual de medidas realizado foi de aproximadamente 65,15% no início e
64,89% após seis meses de participação no programa de AMGC. No que diz respeito à glicemia
capilar no domicílio, observou-se que houve uma melhora nas glicemias de jejum, depois do almoço e
durante a madrugada (p<0,05). Em relação ao número de hipoglicemias, nota-se uma discreta
melhora na média após, no mínimo, seis meses de participação no Programa (0,49 / ± 1,09). A
porcentagem de hipoglicemia no início da participação foi de 2,28% episódios (± 5,26%) e, no
mínimo, seis meses de participação no Programa foi de 1,68% episódio (± 3,80%). No início da
participação no Programa, os episódios de hiperglicemia foram de 36,65% episódios (± 27,88%), com
mediana de 32,22% e, no mínimo, seis meses de participação no Programa foi de 30,80% episódios
(± 29,15%), com mediana de 23,08%. Ao investigar o número de medidas de glicemia capilar no
domicílio em relação ao sexo, obteve-se que, no início da participação no Programa, as mulheres
realizavam uma média de 36,27 ± 17,53 medidas de glicemia capilar ao longo de um mês, enquanto
os homens 28,12 ± 14,60, portanto, estatisticamente significativo (p = 0,029). Após, no mínimo, seis
meses de participação no Programa, os homens realizaram um número maior de medidas ao longo
de um mês (35,61 / ± 22,43). Por outro lado, constatou-se redução de medidas de glicemia capilar
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das mulheres (28,15 / ± 14,85), quando comparado o início, e, no mínimo, seis meses de participação
no Programa, não sendo estatisticamente significativo (p = 0,141). Recomenda-se ao Programa de
Automonitorização da Glicemia Capilar no domicílio um Programa de Educação em diabetes mellitus
visando à obtenção de resultados efetivos quanto ao controle glicêmico e metabólico dos usuários
com DM.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-09032010-164159/publico/VivianSaraivaVeras.pdf
Nº de Classificação: 6546
SANTOS, Danielle Maria de Souza Serio dos. Adaptação cultural e validação do DISABKIDS Cystic Fibrosis Module® para mensuração da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde de
crianças e adolescentes brasileiros: Fase I. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 148 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): SANTOS, Claudia Benedita dos
RESUMO: A Fibrose Cística (FC) é uma condição crônica genética que pode acometer diversos
órgãos. A complexidade dos aspectos presentes na vida de pessoas com FC desafia pesquisadores
e profissionais de saúde a cuidar e avaliar sua saúde de maneira ampla. Pesquisas sobre Qualidade
de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) se propõem a investigar e avaliar o impacto de enfermidades e
seu tratamento na vida das pessoas. O projeto DISABKIDS, desenvolvido simultaneamente em sete
países europeus, disponibiliza instrumentos, para mensuração da QVRS de crianças e adolescentes
com condições crônicas, dentre estes, um instrumento específico para a FC. Esse estudo
metodológico, quantitativo, teve como objetivo realizar a etapa piloto referente a adaptação e
validação cultural para o Brasil do DISABKIDS - Cystic Fibrosis Module®. Após a tradução e
retrotradução os dados foram coletados junto a crianças e adolescentes de 8 a 18 anos e seus pais
ou cuidadores. A coleta de dados foi realizada de janeiro a outubro de 2009, compondo uma amostra
composta de 128 participantes em 4 estados do Brasil. Os resultados encontrados foram muito
satisfatórios, demonstrando que o instrumento foi bem aceito e compreendido pelos participantes e,
dentro os dez itens, apenas um foi adaptado culturalmente. Em relação às propriedades
psicométricas iniciais o instrumento apresentou consistência interna aceitável, com valores sempre
acima de 0,70 e não maiores que 0,85 para crianças e adolescentes e seus pais ou cuidadores em
ambas dimensões, validade convergente muito satisfatória, para as duas dimensões, impacto e
tratamento, em ambas as versões self e proxy, com valores de ajuste sempre acima de 75% e
concordância substancial entre as respostas self e proxy tanto para a dimensão impacto como para a
dimensão tratamento, com valor igual a 0,65.Os resultados encontrados apontam que o DISABKIDSCFM® poderá se constituir um instrumento válido e confiável, podendo ser inserido na rotina de
seguimento de pessoas com FC.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-09032010-164502/publico/DanielleMariadeSouzaSeriodosSantos.pdf

Nº de Classificação: 6547
ALVES, Renato Igor da Silva. Avaliação de parâmetros limnológicos, parasitas, bactérias e
metais pesados em água superficial no córrego Ribeirão Preto, Ribeirão Preto-SP. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): SEGURA-MUÑOZ, Susana Inés
RESUMO: A água é elemento fundamental para a vida. Seus múltiplos usos são indispensáveis a um
largo espectro das atividades humanas, entre as que se destacam, o abastecimento público e
industrial, a irrigação agrícola, a produção de energia elétrica e as atividades de lazer e recreação.
Sabe-se que o Brasil ainda tem uma situação privilegiada com relação à quantidade e à qualidade de
água, porém seu uso não tem se dado de maneira responsável e muitas vezes resulta no
comprometimento dessa qualidade. O presente estudo visa avaliar parâmetros limnológicos,
parasitológicos e bacteriológicos, assim como as concentrações de Cd, Pb, Cu, Cr, Mn Hg e Zn da
água superficial do córrego Ribeirão Preto. As leituras de pH, Temperatura, Oxigênio Dissolvido,
Condutividade e Transparência foram realizadas no local de coleta, com equipamentos específicos
(PHmetro, Medidor de Oxigênio Dissolvido, Condutivímetro e Disco de Secchi, portáteis e
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devidamente calibrados). As análises parasitológicas (Método de Sedimentação e sua quantificação
realizada na Câmara de Sedgwick-Rafter) e bacteriológicas (Técnica de Tubos Múltiplos com
Substrato Definido) foram realizadas no Laboratório de Ecotoxicologia e Parasitologia Ambiental
(LEPA) da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto / USP, e as análises de metais pesados
(Espectrofotometria de Absorção Atômica) no Laboratório de Pediatria - Setor de Metais do Hospital
das Clínicas de Ribeirão Preto / FMRP / USP. Os resultados mostraram que o nível de oxigênio
dissolvido apresentou valores inferiores dos estabelecidos na Resolução CONAMA Nº 357/2005. A
leitura da condutividade apresentou valores acima dos que a CETESB considera como de ambientes
impactados. A análise parasitológica evidenciou a presença de larvas de nematóide e dois cistos de
Entamoeba coli. A análise bacteriológica apresentou valores maiores, para coliformes totais e E. coli,
que os estabelecidos na Resolução CONAMA Nº 357/2005 para córregos categorizados como classe
3. Os metais pesados, no geral, apresentaram concentrações de acordo com os estabelecidos na
Resolução CONAMA Nº 357/2005 para a classe 3. O córrego Ribeirão Preto está localizado em área
urbana e sob forte influência de ação antrópica. Os resultados encontrados fornecem dados sobre a
qualidade de suas águas e evidencia a necessidade de proteger esse curso de água de fontes
pontuais de contaminação, recomendando-se a continuidade de seu monitoramento.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-09032010-163045/publico/RenatoIgordaSilvaAlves.pdf
Nº de Classificação: 6548
SANTOS, Janaina Luiza dos. Revisão documental da literatura científica sobre educação para a
morte a docentes e discentes de enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 63 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): BUENO, Sonia Maria Villela
RESUMO: A Morte, ao menos na grande maioria das culturas do Ocidente, seja por questões
pessoais, sociais, e/ou religiosos não se apresenta como tema preferido dos cidadãos, tampouco
costuma ser tratada com naturalidade. Mas, se é assim, como se apresentam aqueles que todos os
dias, por força do seu ofício, precisam conviver e enfrentar a questão da Morte? Qual o significado
que ela assume para esses profissionais? Seriam essas pessoas diferentes das demais? Elas não se
importariam com a Morte, do mesmo modo que a maioria das pessoas? Não seriam seres humanos?
Por tantas interrogações, objetivamos então, levantar dados da literatura científica identificando como
a temática morte vem sendo abordada na formação acadêmica de Enfermagem. A metodologia
utilizada foi à qualitativa, com um estudo exploratório documental, caracterizando-se na pesquisa
bibliográfica. As bases de dados acessadas foram MEDLINE, LILACS, BIREME, SCIELO, BDENF e a
Biblioteca Central de Ribeirão Preto-USP, durante um período de cinco anos (2005, 2006, 2007,
2008, 2009). Utilizamos como palavras chave: “Educação a Morte e o morrer e Docente e discente de
Enfermagem, Morte e o morrer” As buscas se deram no período de julho a outubro de 2009. Foram
encontrados 12 artigos em periódicos com qualis A1, A2 e B1, B2. Ainda encontramos quatro
capítulos de dois livros diferentes, abordando a temática da morte na formação acadêmica dos alunos
de graduação em enfermagem. Emergiram então, três categorias para revisão de literatura dos livros
e três categorias para revisão de literatura dos artigos respectivamente: 1 A morte e a tentativa de
conceituá-la; 2 A tanatologia e a Universidade; 3 A formação acadêmica dos Enfermeiros sobre a
temática morte-morrer; e; 1 Os discentes de enfermagem e o convívio com a morte; 2 O docente em
enfermagem convivendo com a morte e as habilidades para ensinar; 3 A formação acadêmica dando
suporte para visão crítico-reflexiva sobre a temática morte-morrer. Consideramos, portanto, que
apesar de estarem havendo investimentos, esses ainda são ínfimos, em relação à necessidade da
formação dos acadêmicos de enfermagem e que esses investimentos sejam publicados com maior
freqüência para toda comunidade, e que haja uma mudança de conduta neste sentido, na formação
do futuro enfermeiro, e que novos estudos possam aprofundar o conhecimento na temática morte e
morrer assim, trazendo efetivas mudanças para a realidade atual.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-09032010-170211/publico/JanainaLuizadosSantos.pdf
Nº de Classificação: 6549
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LANDIM, Camila Aparecida Pinheiro. Competência de pessoas com diabetes mellitus para o
autocuidado em um programa educativo multiprofissional (A). Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 152 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): TEIXEIRA, Carla Regina de Souza
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo, prospectivo e comparativo, do tipo antes e depois,
abordagem quantitativa. Objetivo geral: comparar a competência de pessoas com diabetes mellitus
(DM) para o autocuidado antes e após a participação em um programa educativo multiprofissional. O
estudo foi realizado no Centro de Pesquisa e Extensão Universitária do interior paulista com 43
pessoas com DM. A coleta de dados ocorreu em março 2009, Tempo 1 (T1), a junho 2009, Tempo 2
(T2), através de entrevista semi-estruturada, norteada por dois instrumentos de coleta de dados,
incluindo a “Escala para Identificação da Competência do portador de DM para o Autocuidado”. Na
análise dos dados utilizou-se o programa SPSS 15.0 onde foi proposto o modelo de efeitos mistos,
com distribuição normal, média 0 e variância s2. O nível de significância estatístico adotado foi de 5%
(p<0.05). Das 43 (100%) pessoas entrevistadas, 67.4% foram do sexo feminino, 86.0% procedente de
Ribeirão Preto, 83.7% brancas, 65.2% casadas, 46.5% aposentadas, 60.5% católicas, 41.9% viviam
com até 2 pessoas, 25.6% tinham até o primeiro grau incompleto, 44.1% possuíam renda familiar
entre 3 à 4 salários mínimos, e 32.6% encontravam-se na faixa etária entre 60 à 69 anos. Em relação
aos parâmetros clínicos: 97.7% tinham o DM tipo 2, 46.5% com tempo de diagnóstico [ 5 anos, 79.0%
declararam que não fumam, 88.3% que não ingerem bebida alcoólica; 51.2% que não seguem dieta;
72.0% que não realizam atividade física, 76.7% utilizam somente antidiabético oral, 76.8% tinham
hipertensão arterial e 23.3% retinopatia. Com relação à Pressão arterial sistólica (PAS) e Pressão
arterial diastólica (PAD), a média foi de 130 mmHg ± 13.58 e 81 mmHg ± 10.47 no T1, e 123 mmHg ±
14.26 e 76 mmHg ± 8.90 no T2. Na glicemia capilar pósprandial, a média foi de 181 mg/dL ± 81.74 no
T1 e 157 mg/dL ± 64.54 no T2. Para o peso e IMC, a média foi 77.7 kg ± 16.70 e 30.2 kg/m2 ± 5.57
no T1, e, 76.1 kg ± 17.29 e 29.4 kg/m2 ± 5.66 no T2. Quanto a competência física para o
autocuidado, no T1 a média foi de 15.07 ± 1.01 e no T2 foi 18.10 ± 1.43. Na competência cognitiva
para o autocuidado, no T1 a média foi de 21.35 ± 4.28 e no T2 foi de 33.26 ± 3.68. Na competência
emocional e motivacional para o autocuidado, a média foi de 34.51 ± 4.50 no T1 e 37.98 ± 3.80 no T2.
Na análise estatística, as diferenças entre as médias do T1 em comparação ao T2 foram
estatisticamente significantes na PAS (p=0.03), PAD (p=0.01), competência cognitiva (p<0.01) e
competência emocional e motivacional (p<0.01). Conclui-se que a participação de pessoas com DM
em um programa educativo multidisciplinar favorece a melhora da competência para o autocuidado,
mesmo em curto período obteve-se mudanças significativas podendo ser uma ferramenta valiosa
para o alcance dos benefícios esperados.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-09032010-163258/publico/CamilaAparecidaPinheiroLandim.pdf

Nº de Classificação: 6550
PHILBERT, Larissa Angélica da Silva. Investigação da formação dos estudantes do curso de
Licenciatura em Enfermagem para temática sexualidade humana. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 86 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): BUENO, Sonia Maria Villela
RESUMO: Este estudo visa investigar a formação dos estudantes do curso de Licenciatura em
Enfermagem para a temática Sexualidade Humana, que é uma dimensão essencialmente humana e
de interesse social cujas significações e vivências, são determinadas pela subjetividade, pela
natureza e pelos diferentes momentos históricos, religiosos, econômicos, políticos, sociais e afetivos,
expressando-se de forma ímpar em cada sujeito. A abordagem metodológica de investigação
desenvolveu-se por meio de uma pesquisa qualitativa, de cunho humanista, apropriando-se de um
estudo descritivo-exploratório, mediatizada pela metodologia da pesquisa-ação. Para a coleta dos
dados foi utilizado como instrumento, um questionário semi-estruturado e um diário de campo,
servindo como forma de registro da observação participante. A análise e interpretação dos dados
foram feitos através da análise temática, preconizada por Paulo Freire, buscando os temas geradores
que favoreceram a elaboração de categorias. Para que ações educativas em saúde, com foco na
sexualidade humana possam ter bons resultados, é imprescindível que os profissionais da saúde
estejam preparados, instrumentalizados e que tenham habilidades comportamentais éticas para
lidarem com esse tema, de maneira natural e não somente focado na técnica, na informação ou na
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tríade saúde-doença-prevenção. Assim, a temática em apreço, instituída em nosso meio social,
educacional e da saúde, pode propiciar um ambiente oportuno para o diálogo, de forma aberta e
horizontalizada, livre de preconceito, tabu, mito, crendice e sobremaneira de discriminação enfim,
contribuindo para uma melhor qualidade de vida das pessoas.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-09032010-163520/publico/LarissaAngelicadaSilvaPhilbert.pdf

Nº de Classificação: 6551
MANETTI, Marcela Luísa. Estudo de aspectos profissionais e psicossociais no trabalho e da
depressão em enfermeiros atuantes em ambientes hospitalar. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 234 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MARZIALE, Maria Helan Palucci
RESUMO: O trabalho em Enfermagem tem sido objeto de inúmeras pesquisas, sobretudo pela
possibilidade de adoecimento físico e mental dos trabalhadores devido a peculiaridades do processo
e das condições de trabalho oferecidas pelas instituições de saúde. As hipóteses testadas foram: H1 Os aspectos profissionais (carga horária, setor e turno de atuação), psicossociais do ambiente laboral
(demanda psicológica e física, controle, apoio social e insegurança), o tipo de trabalho e a exposição
ao estresse ocupacional são fatores associados ao aumento de depressão nos enfermeiros, após o
controle das demais variáveis; H2 - A adição do apoio social influencia a relação entre demanda
psicológica e controle no trabalho e a depressão nos enfermeiros, após o controle das demais
variáveis. O objetivo foi avaliar os aspectos profissionais e psicossociais do trabalho em ambiente
hospitalar e a presença de depressão em enfermeiros. Trata-se de um estudo observacional,
descritivo e correlacional, tipo corte transversal do qual participaram 292 enfermeiros de um hospital
universitário do interior do Estado de São Paulo. A coleta de dados foi realizada, no período de março
a maio de 2009, por meio da aplicação de três instrumentos: Formulário de Identificação do
Trabalhador, Questionários do Conteúdo do Trabalho (JCQ) e Inventário de Depressão de Beck - I
(BDI-I). Os instrumentos escalares obtiveram de forma geral valores substanciais ou quase perfeitos.
O BDI-I obteve alfa de Cronbach 0,83. As dimensões do JCQ obtiveram coeficiente alfa: demanda
psicológica 0,72; controle 0,76 e sub-dimensões uso de habilidades 0,69 e autoridade decisória 0,59;
demanda física 0,81; apoio social 0,79 e sub-dimensões apoio social dos supervisores 0,82 e apoio
social dos colegas 0,71; e insegurança no trabalho 0,20. Quanto à caracterização dos participantes, a
maioria era do sexo feminino (91,10%), casados (49,32%), com idade média de 38,6 anos. 45,21%
revelaram ter apresentado mudança significativa em sua vida no último ano e 22,22% dessas
mudanças eram relativas ao trabalho. Os trabalhadores eram servidores públicos (81,2%), ocupavam
cargo de enfermeiro (70,89%), com tempo médio de atuação no hospital de 11,13 (DP±8,77) anos e
carga horária de trabalho semanal média de 42,81h (DP±13,62). Quanto aos aspectos psicossociais
no trabalho, as prevalências e médias das dimensões foram: alta demanda psicológica - 49,66% e
32,71 (DP±5,90); baixo controle no trabalho - 50,34% e 68,10 (DP±10,22); baixo uso de habilidades 50,00% e 34,87 (DP±5,42); baixa autoridade decisória - 82,19% e 33,23 (DP±6,35); alta demanda
física - 48,97% e 11,67 (DP±2,71); baixa insegurança - 81,16% e 5,05 (DP±2,44); baixo apoio social
no trabalho - 82,88% e 22,41 (DP±3,43); baixo apoio do supervisor - 88,36% e 10,92 (DP±2,52); baixo
apoio dos colegas - 84,93% e 11,49 (DP±1,58). Dentre os participantes, os tipos de trabalho
vivenciados foram: alta exigência (23,63%), trabalho ativo (26,03%), trabalho passivo (26,71%) e
baixa exigência (23,63%). Quanto à exposição ao estresse ocupacional os enfermeiros distribuíramse entre exposição intermediária (52,74%), maior exposição (23,63%) e sem exposição (23,63%).
Entre os enfermeiros 9% apresentaram presença de sintomas indicativos de depressão, classificados
como depressão leve (5,14%) e depressão moderada (3,77%), com escore médio de 7,24 (DP±5,77).
A hipótese 1 foi parcialmente confirmada e dentre os aspectos relacionados a depressão propostos
no modelo final estão: demanda psicológica, controle, apoio social, demanda física, trabalho em alta
exigência, maior exposição ao estresse ocupacional, carga horária de trabalho e unidade clínica,
cirúrgica e ambulatorial. A hipótese 2 foi parcialmente confirmada e o apoio social demonstrou
influenciar a medida da demanda psicológica e da sub-dimensão uso de habilidades. Dessa forma, as
condições de trabalho vivenciadas pelos enfermeiros no ambiente hospitalar implicam em depressão
e, possivelmente, em outras conseqüências para a saúde desses profissionais.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 6552
PEREIRA, Vanda Cristina Galvão. Pesquisa-ação com graduandos em enfermagem sobre as
tensões do cotidiano acadêmico. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 155 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sônia Maria Villela
RESUMO: Na presente investigação, trabalhamos a Educação para a Saúde, resgatando o cotidiano
do universitário, tendo em vista o comprometimento que esse enfrenta em relação a uma série de
situações que acometem sua vida na academia. Por exemplo, dispêndio de tempo para sua formação
teórico-prática; adaptação sociocultural, econômica e emocional, associados a outras circunstâncias
vivenciadas nesse período. Então, propomo-nos a pesquisar as dificuldades sobre essas questões e
trabalhar ações/intervenções educativas para alívio das tensões, resgatando a interface da educação
na saúde/enfermagem. Isto, por si, justifica a relevância desse estudo, já que se faz necessário
preparar esse recurso humano como pessoa que também carece de cuidado. Estes referenciais,
relacionados aos desgastes físicos, psico-sociais e espirituais, são relevantes e merecem atenção
tanto para o aluno quanto para o profissional da área, por terem que cuidar diretamente da pessoa,
no processo contínuo saúde-doença. Essa questão demanda um trabalho ético, sério e responsável,
com considerável nível de expectativas e cobranças, para lidar com a promoção, prevenção e
recuperação da saúde, como também, com o sofrimento, a dor e a morte. Conseqüentemente, isto
leva a uma série de agravos à saúde do acadêmico e, portanto, do enfermeiro(a). Assim, objetivamos
levantar os problemas dos alunos de graduação em enfermagem frente aos seus anseios, medos,
estresses, expectativas e dificuldades, tanto no nível físico quanto mental, referente à sua vida; e,
verificar as implicações disso na sua atuação profissional futura, desenvolvendo ação educativa
conjunta, na tentativa de resolução desses problemas. Para isto, usamos referencial teórico
metodológico de Freire desenvolvendo uma pesquisa qualitativa, humanista, mediatizada pela
metodologia da pesquisa-ação. Utilizamos como técnicas a entrevista e a observação participante. Na
coleta, usamos como instrumento questionário e diário de campo. Assim, pesquisamos 50 alunos de
enfermagem, maioria mulher, solteira e católica, média de idade, 35 anos, dependentes
financeiramente. A análise dos dados efetivou-se por categorização. Resultados - muitos dos alunos
pesquisados caracterizam-se com inúmeros problemas, relacionados principalmente, à falta de
tempo, revelando uma série de comprometimentos como: sono excessivo, falta de lazer,
desconcentração, etc. Quanto à enfermagem, maioria afirma fazer o curso por opção, relacionando
sentimentos de “gostar”, com as ações de “cuidar”, confirmando assim o caráter vocacionado que
eles tem da profissão. Finalmente, desenvolvemos programa educativo visando orientação e
preparação de agentes multiplicadores para lidar com essas questões. Com isto, esperamos trazer
contribuições de áreas afins para a enfermagem, no alívio das tensões e do desgaste dos alunos,
possibilitando formas alternativas de enfrentamento destas situações.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-09032010-164906/publico/VandaCristinaGalvaoPereira.pdf

Nº de Classificação: 6553
MENOSSI, Maria José. Cuidado do adolescente com câncer: a perspectiva do pensamento
complexo (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2010. 187 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): LIMA, Regina Aparecida Garcia de
RESUMO: O adolescente, ao se deparar com o adoecimento pelo câncer, se vê diante de um grande
desafio que desencadeia grandes transformações em sua vida. As limitações impostas pela doença
alteram a rotina dos adolescentes que se vêem forçados a se submeter a um tratamento agressivo e
doloroso e a se adaptar às restrições tanto de atividades quanto de relacionamentos. O objetivo da
presente investigação é compreender como se configura o cuidado do adolescente com câncer,
articulando as perspectivas dos adolescentes, familiares e da equipe de saúde, no contexto de um
hospital de nível terciário de atenção, e apontar elementos que se aproximam e se distanciam de um
cuidado que considere a complexidade humana. Foi utilizada a abordagem metodológica qualitativa,
com fundamentação nas idéias acerca do pensamento complexo, tratado por Edgar Morin, pensador
francês, que defende a necessidade de um modo de pensar multidimensional, em consonância com a
complexidade da realidade. Participaram do estudo 12 adolescentes (com idade entre 12 e 18 anos),
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14 familiares (dois pais, nove mães e três irmãos) além de 37 profissionais (15 médicos, quatro
alunos do sexto ano de medicina, seis enfermeiras, cinco auxiliares de enfermagem, uma técnica de
enfermagem, duas assistentes sociais, dois psicólogos, uma terapeuta ocupacional e duas
nutricionistas). A entrevista e a observação foram utilizadas para a coleta de dados. A análise
compreensiva dos dados foi desenvolvida buscando preservar a sua característica multidimensional,
mediante a articulação dos diferentes sujeitos, considerando as distintas perspectivas, envolvidas no
contexto do estudo, bem como o conjunto e suas relações, reconhecendo a complexidade do todo.
Foram construídas três temáticas, inter-relacionando os dados empíricos com o referencial teórico
proposto: a dialógica racionalidade-afetividade, a dialógica vida-morte e a dialógica indivíduo-equipeinstituição no cuidado do adolescente com câncer. Considerando a questão do cuidado do
adolescente com câncer como um fenômeno complexo que envolve múltiplas dimensões (indivíduos
em um momento peculiar de seu desenvolvimento, com demandas específicas, inseridos em uma
unidade familiar e social, vivenciando uma doença grave que os aproxima cotidianamente de uma
equipe de profissionais com diferentes formações e diversos enfoques no cuidado), cabe construir
práticas de cuidar condizentes com a complexidade da condição humana. Deste modo, cabe integrar
a racionalidade técnica com a realidade vivida que comporta também a afetividade, a religiosidade, a
angústia existencial e a possibilidade da criação, algumas das condições próprias do sujeito humano.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-09032010-165150/publico/MariaJoseMenossi.pdf
Nº de Classificação: 6554
VASTERS, Gabriela Pereira. Trajetória dos adolescentes usuários de drogas de um serviço
especializado: do primeiro uso ao tratamento. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 139 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): PILLON, Sandra Cristina
RESUMO: O uso de drogas na adolescência é uma questão debatida nas diferentes esferas da
sociedade devido aos prejuízos que ocasionados precocemente. No tratamento especializado, essa
questão torna-se ainda mais complexa e desafiadora frente aos fatores intrínsecos e extrínsecos do
adolescente. O estudo tem como objetivo conhecer a trajetória dos adolescentes em um tratamento
para uso de drogas, desde a primeira experimentação às percepções sobre o tratamento. Baseandose na pesquisa qualitativa, buscou-se a compreensão dos atos e comportamentos dos sujeitos ao
priorizar o ponto de vista dos mesmos. A coleta de dados ocorreu por meio de um roteiro
semiestruturado de entrevista. Os adolescentes sujeitos do estudo pertenciam ou já haviam
abandonado o Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas II em Ribeirão Preto-SP.
Analisaram-se os dados por meio da categorização temática do conteúdo. Quatorze adolescentes
foram sujeitos do estudo, sendo oito participantes do tratamento e seis que o haviam abandonado,
predominante do sexo masculino com idade entre 14 e 19 anos. A maioria apresentou-se abaixo do
ano escolar adequado às suas idades. A maconha foi a droga mais utilizada. Os adolescentes que
abandonaram o tratamento fizeram maior experimentação de outras drogas em relação aos que
estavam em tratamento. A rede de relações composta por outros usuários de drogas mostrou-se
muito influente ao uso da droga, à experimentação, como fator que aumentava vontade/ intensidade
do uso e como motivo para o abandono do tratamento. Outro aspecto citado foi a má utilização do
tempo livre e as atividades de lazer que favoreceram a aproximação com as drogas. A droga esteve
relacionada como um escape dos conflitos e próprios sentimentos. Quanto ao tratamento
especializado, muitos adolescentes o iniciaram por encaminhamentos, seja judicial ou pela família.
Dentre os fatores favoráveis a permanência ao tratamento esteve a rede de relações sem usuários de
drogas, a participação familiar, a “força de vontade” e a relação com equipe profissional do
tratamento. Os fatores que predispuseram ao abandono do tratamento foram a acessibilidade à
droga, a inadequação dos tratamentos, a rede de amigos, a ausência de apoio familiar e o não querer
parar o uso de drogas. Os adolescentes sugeriram que um tratamento atrativo e efetivo deve dispor
de uma equipe profissional adequada para trabalhar com esse público, propor atividades que
despertem o interesse e os motivem, e estar atento às demandas destes sujeitos às noites e finais de
semana, quando o uso mais intenso de drogas ocorre. Conclui-se que os achados deste estudo
podem contribuir na elaboração de propostas de intervenções terapêuticas direcionadas a
adolescentes usuários de drogas, favorecendo sua adesão ao tratamento.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 6555
DOMINGUES, Munira Penha. Pesquisa-ação e práticas educativas do enfermeiro psiquiátrico:
incentivo à educação permanente em serviço. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 79 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sônia Maria Villela
RESUMO: Introdução: O reconhecimento das dificuldades vivenciadas em serviço é de fundamental
importância, sobremaneira, procurando buscar saídas para resolução dessas, entre outros
problemas. Por vezes, as práticas educativas fazem parte da formação do enfermeiro psiquiátrico e
devem ser realizadas em serviço, concomitantemente com as ações de enfermagem rotineiras. Elas
contribuem para o aprimoramento de novos conhecimentos e para o desenvolvimento de habilidades
e competências essenciais, tendo em vista a execução de uma assistência de enfermagem, com
qualidade ao cliente, à família e à comunidade. Sendo assim, faz-se importante que o enfermeiro
tenha construído conhecimentos teórico-práticos durante o curso de graduação em enfermagem, a
fim de executar as práticas educativas em serviço, com segurança e preparo para trabalhar tais
ações, em Unidades Psiquiátricas. A atuação crítico-reflexiva utilizada pelo docente de enfermagem,
tem, como pressuposto, construir um modelo curricular que contemple o processo de formação
articulado com o mundo do trabalho, usando estratégias inovadoras, trabalhando o ensino de forma
contextualizada, visando à formação de um profissional mais crítico e compromissado com as
questões profissionais e sociais. Assim, de acordo com os referenciais teóricos levantados, pudemos
perceber que as práticas educativas contextualizadas e dialogadas, ainda não fazem parte do
planejamento das ações de enfermagem como um todo. Sob essa perspectiva, é preciso haver a
conscientização dos profissionais em relação à importância dessas práticas desenvolvidas em
serviço, a serem mais democráticas e humanizadas, com o intuito de garantir a melhoria da força do
trabalho em saúde, revelando, assim, a importância do nosso estudo. Como objetivo, propomos
levantar com os enfermeiros que atuam na enfermagem psiquiátrica o conhecimento deles sobre
educação permanente, verificando se eles participam dessas atividades em serviço, identificando
suas dificuldades vivenciadas, buscando seu entendimento sobre a importância da prática educativa
em serviço, bem como da educação permanente, como estratégia de organização da aprendizagem e
atualização profissional; e desenvolver um programa educativo visando orientação sobre as
dificuldades diagnosticadas nestas práticas. Metodologia: Trabalhando a pesquisa qualitativa,
humanista, mediatizada pela metodologia da pesquisa-ação. Essa permite levantar problemas e,
posteriormente, propor elementos educativos. Aplicamos duas técnicas para a coleta de dados: a
entrevista, com a aplicação de questionário, e a observação participante com o uso do diário de
campo. A amostra do nosso estudo se constituiu de 7 enfermeiros, da Clínica de Psiquiatria de um
Hospital Escola, de uma cidade do interior paulista. Adotamos como critérios de inclusão:
profissionais enfermeiros do local, que manifestaram concordância em participar do estudo com a
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa, atendendo aos preceitos éticos e ao rigor científico. Análise dos dados: esses foram
levantados, através das falas emitidas pelos sujeitos pesquisados. Foram trabalhados
qualitativamente e, portanto, por categorização, permitindo o agrupamento de todos os elementos
convergentes e/ou divergentes, apropriados e/ou ajustados às reflexões, de acordo com a discussão,
associados aos achados deste estudo. Resultados: Depreendemos que a maioria dos enfermeiros
pesquisados atribui significativa importância à educação permanente em serviço, relacionando a
busca de conhecimento, inovação, transformação, resolução de problemas, favorecendo a qualidade
da assistência/ do ensino/ da pesquisa, assim como a valorização pessoal, profissional e institucional.
Alguns sujeito afirmam executar a educação permanente em serviço, mas outros relatam não ter
tempo e nem recurso para realizá-la. Os sujeitos da pesquisa têm noção real das questões
abordadas, revelando estar antenados sobre a educação permanente. Também realizamos a ação
educativa com os enfermeiros através de folhetos informativos avaliados de modo positivo pelos
mesmos. Portanto, concluímos que a educação permanente já caminha com seus primeiros passos
avaliados, na clínica psiquiátrica em foco, o que contribui para o planejamento e para a organização
do trabalho dos enfermeiros, possibilitando uma assistência mais humanizada ao cliente e à família.
Acesso remoto ao texto integral:
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FLORÊNCIO, Thaísa de Mello. Ensino superior de enfermagem no Município de Uberaba, MG:
raízes da institucionalização (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto, 2010. 157 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Maria Cecília Puntel de
PALHA, Pedro Fredemir
RESUMO: Neste presente estudo dedicamo-nos à investigação histórico-social da institucionalização
do ensino de enfermagem no município de Uberaba, Minas Gerais, sendo um trabalho fundamentado
em razões de caráter macropolítico e das políticas locais. Para tanto o período analisado iniciou-se
em 1948 com a criação da Escola de Enfermagem Frei Eugênio de nível superior (extinta em 1970).
Buscamos relacionar as características sócioeconômicas, políticas e culturais da sociedade de
Uberaba e a atuação dos agentes sociais presentes na cena política, que contribuíram para a
emergência da enfermagem como ensino e profissão. Também procuramos a compreensão da
origem e da implantação do ensino de enfermagem, em 1988 a partir da escola de enfermagem
anexa à faculdade de medicina do município. Identificamos as influências diretas e indiretas através
de questionamentos pertinentes à criação, extinção e implantação do ensino de enfermagem no
referido local. Como bases de referência para entendimento da conjuntura política aproximamo-nos
dos ideais teóricos de Karl Marx e Pierre Bourdieu, que, complementares um ao outro no presente
estudo, nos possibilitaram construir a visão, na época estabelecida, da sociedade nos setores
culturais, histórico-sociais e político-econômicos; o surgimento do curso de enfermagem como
demanda dessa comunidade e as lutas simbólicas pelo poder também simbólico do ensino da
profissão. Os dados analisados obtidos por meio de fontes primárias foram oriundos de depoimentos
dos agentes sociais do município envolvidos de forma relevante na criação e desenvolvimento das
duas escolas de enfermagem de nível superior em 1948 e em 1988. As fontes secundárias
envolveram visitas ao Arquivo Público de Uberaba, documentos particulares dos entrevistados,
informações documentais de escolas, jornais e entidades relacionadas com a classe da enfermagem.
A identidade dos entrevistados e envolvidos foi revelada perante autorização dos mesmos.
Observamos que a atuação das Irmãs Dominicanas foi evidente devido à atuação imediata na Santa
Casa de Misericórdia tão logo elas se instalaram no município. Outros fatores como a falta de mão de
obra capacitada e a política nacional de Vargas foram importantes, porém o impulso maior foi dado
pela ameaça de campo por outras ordens religiosas. Com relação à conjuntura da institucionalização
do ensino de enfermagem junto à Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (atual Universidade
Federal do Triângulo Mineiro), observamos que a emersão da mesma se deu devido a movimentos
de agentes sociais em prol de uma universidade, liderados até então por Mário Palmério. O apoio de
outras instituições e o envolvimento do poder público também se fez necessário. Ressalta-se ainda
que exigências legais das entidades de classes e uma ambição interna somaram-se às raízes dessa
institucionalização. Por fim, novos estudos podem explorar melhor esse objeto de análise, pois
acreditamos que o mesmo não se encerra a partir desta versão.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 6557
ASSIS, Elisangela Gisele de. Coordenação da assistência ao doente de tuberculose: percepção
de diferentes atores, 2007 (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2010. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): VILLA, Tereza Cristina Scatena
RESUMO: O objetivo desta investigação foi analisar a coordenação da assistência ao doente de
tuberculose no município de Ribeirão Preto-SP-2007. Foi aplicado um questionário fechado em 100
doentes de TB, 16 profissionais e 17 gerentes de unidades básicas de saúde de Ribeirão Preto-SP.
Foram construídos 27 indicadores com elaboração de médias, e analisados no programa Statistica
8.0 da Statsoft realizando a comparação entre os grupos por meio de testes paramétricos e não
paramétricos. Foram construídos gráficos com as médias e intervalos de confiança. Os resultados
apontam que os indicadores de coordenação (14) foram, em grande parte, avaliados de modo
concordante e satisfatório pelos informantes. Os indicadores do elenco (13) foram avaliados, em sua
grande maioria, de modo discordante e insatisfatório, com destaque para o grupo de doentes e
gestores. Discussão: Em relação à coordenação da assistência há um reconhecimento dos
informantes que o seguimento do tratamento no PCT ocorre mediante protocolo o que possibilita a
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continuidade do cuidado dos doentes de tuberculose durante o processo de tratamento, no entanto
identificou-se a descontinuidade em relação ao fluxo de informação no processo de referência e
contra-referência, necessidade de ampliar a participação do doente no processo decisório em seu
tratamento, estimular a co-responsabilização do profissional quanto ao cuidado do doente. Identificouse a necessidade de fortalecimento da busca ativa dos sintomáticos respiratórios; desconhecimento
dos gerentes de UBS quanto à ações de continuidade e suporte ao tratamento (consultas médicas,
cestas básicas e vale transporte) evidenciando a necessidade de conscientização dos gerentes
acerca das responsabilidades designadas à atenção básica nas unidades sob sua responsabilidade;
a inexistência de grupos de incentivo e apoio ao doente de tuberculose uma vez que o processo
educativo requer participação ativa do doente, e discordância dos autores quanto às visitas
domiciliares e freqüência do tratamento supervisionado, evidenciando a necessidade de seu
fortalecimento como uma tecnologia do cuidado. O fortalecimento da coordenação da assistência
poderá contribuir de modo relevante para a construção de um modelo flexível pautado na integração
do cuidado na atenção à TB de modo que amplie a participação do doente.
Acesso remoto ao texto integral:
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DALTOSO, Daniela. Percepção de enfermeiras da rede básica de saúde acerca da violência
contra a mulher (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2010. 148 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): ALMEIDA, Ana Maria de
RESUMO: A violência doméstica contra a mulher é um evento complexo e muito prevalente no Brasil,
sendo os serviços de saúde freqüentemente procurados por essas mulheres, o que coloca serviços e
profissionais de saúde em lugar de destaque no manejo desses casos. Considerando o papel do
enfermeiro dentro do sistema de saúde, o objetivo do estudo foi compreender a percepção destes
profissionais sobre a problemática. Para tal utilizou-se uma abordagem qualitativa, em que foram
entrevistados 11 enfermeiras que trabalham nas Unidades Distritais de Saúde do município de
Ribeirão Preto, utilizando um roteiro semi estruturado. Os dados foram processados, lidos
atentamente e organizados nas seguintes unidades temáticas: 1-A visão das enfermeiras sobre a
questão de gênero; 2-A visão das enfermeiras sobre a violência contra a mulher; 3-Atendimento:
Rezo para não chegar nada no meu plantão[...] Quando chega é um problema!; 4-Aspectos Jurídicos:
Está tudo no caderninho! e 5-Formação: Olha se foi, foi uma aula bem superficial. As enfermeiras
entrevistadas percebem que houve uma mudança no papel da mulher na sociedade moderna, porém,
mantêm uma visão tradicionalista de gênero; assim, identificam um momento de transição em que a
“mulher moderna” vive entre o paradoxo de ser um sujeito social ativo e ser a “rainha do lar”. Neste
sentido, as enfermeiras entrevistadas percebem que a mulher de hoje apenas multiplicou funções,
mas ainda não dividiu responsabilidades. Elas percebem ainda a liberdade sexual feminina como
libertinagem; neste sentido prevalece discursos em que às mulheres é vedado o direito de exercerem
sua sexualidade de forma livre, sendo este assunto tratado com denotações negativas. Associam a
violência contra a mulher a aspectos relacionados à individualidade dos casais; aspectos externos
relacionados ao estilo de vida imposto pela sociedade moderna e ao uso de álcool e drogas; atribuem
a continuidade das relações violentas pelo medo, pela vergonha e por dependência financeira e moral
de seus companheiros e pela falta de apoio social; assim, essas mulheres permanecem nas relações
por não verem outra possibilidade de vida. Implícita na temática da violência contra as mulheres,
está sempre presente nos discursos o fato das mulheres se manterem em relações assimétricas com
seus parceiros, o que as tornam submissas e contribui para a manutenção do ciclo da violência.
Quanto ao atendimento, sentem-se os profissionais de saúde despreparados para lidar com a
situação; reconhecem eles principalmente a violência física e focam sua assistência ao atendimento
das lesões, e percebemos então a invisibilidade da violência contra a mulher pelos profissionais de
saúde, que possivelmente se distanciam para evitar frustrações frente ao problema com o qual não
se sentem preparados para lidar. Não possuem conhecimentos adequados quanto às questões
jurídicas; e, assim, ao atender casos de violência, não se prendem aos fatores legais, mas sim a
fatores de ordem pessoal, às especificidades do caso atendido e à própria estrutura dos serviços. Por
fim, são unânimes em reconhecer a necessidade de treinamento para que possam melhor abordar o
tema.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 6559
PROTA, Fernando Del Guerra. Estudo dos laços afetivos entre pais psicóticos e seus filhos:
como os filhos lidam com este "louco amor?". Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): SAEKI, Toyoko
RESUMO: O presente trabalho estudou os laços afetivos entre pais psicóticos e seus filhos a partir da
análise do discurso desses últimos. Interessou-nos apreender que significados os filhos dão aos
modos de amar e se relacionar dos pais com eles, à problemática psíquica dos genitores, à
percepção da transmissão subjetiva entre as gerações e quais as conseqüências em suas vidas.
Foram entrevistados dez filhos de pacientes psicóticos atendidos no Ambulatório de Saúde Mental de
Ribeirão Preto ou no Grupo de Pacientes Bipolares do Hospital Dia do Hospital das Clínicas de
Ribeirão Preto - USP. As entrevistas foram semi-estruturadas, gravadas, transcritas e avaliadas pelo
método de análise de conteúdo, tendo como marco teórico interpretativo a psicanálise lacaniana.
Pôde-se verificar que no discurso dos filhos a significação dada aos genitores contém invariavelmente
o que denominamos de “marcas do excesso”: invasão, intransigência, rigidez, descontrole,
agressividade e outras, significadas pelos entrevistados como um não reconhecimento de sua
condição subjetiva e vivenciada com sentimentos de mágoa e ressentimento. Entretanto, verificamos
que esta localização subjetiva dos pais não levou a um inchaço do imperativo superegoico nesses
sujeitos. A significação “doente mental” esteve presente em todas as entrevistas, mas não se mostrou
um bom mediador simbólico entre os sujeitos, ampliando suas ambivalências. Verificou-se, ainda,
uma relação direta entre a preponderância da significação “doente mental” no discurso e a
incapacidade do entrevistado de reconhecer uma transmissão subjetiva intergeracional. A partir
destes dados questionamos as abordagens psicoeducacionais centradas na noção de doença
mental, sendo necessária abordagem que valorize a intersubjetividade.
Acesso remoto ao texto integral:
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RANGEL, Alexandre Leite. Avaliação de software para a elaboração automática da escala de
trabalho da enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2010. 108 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINEZ ÉVORA, Yolanda Dora
RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade e a funcionalidade de um software para a
elaboração automática da escala de trabalho de enfermagem junto a enfermeiros atuantes em
instituição hospitalar e enfermeiros docentes de curso de graduação em enfermagem. O software em
questão foi desenvolvido no formato de uma Intranet, valendo-se do modelo das páginas da Internet o
que facilitar a sua implantação e a utilização. O referencial teórico utilizado foi o Modelo do Processo
de Avaliação segundo a ISO/IEC 9126, Parte 1: Modelo de Qualidade, que trata da qualidade
externa e interna de software. Este categoriza os atributos de qualidade de software em seis
características: funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e
portabilidade e suas subcaracterísticas. Nesta pesquisa, foram utilizadas para avaliação do software
as características funcionalidade, usabilidade e eficiência e, para avaliação da escala gerada, apenas
a característica da eficiência. Trata-se de um estudo descritivo/exploratório. Participaram como
sujeitos da pesquisa duas categorias de avaliadores sendo 9 enfermeiros e 11 enfermeiros docentes.
A avaliação foi realizada em duas etapas. Os sujeitos da pesquisa responderam a dois instrumentos
de avaliação expondo suas considerações tanto sobre o uso do software quanto da escala por ele
gerada. O desenvolvimento das etapas contou com a participação individual de cada um dos
avaliadores com suporte do pesquisador. Na segunda etapa, quatro avaliações foram realizadas
remotamente pela Internet, sendo que os sujeitos acessaram o computador com o software, de suas
respectivas residências. A primeira avaliação do software obteve resultados abaixo dos esperados.
Para a característica de Funcionalidade, na subcaracterística Adequação a avaliação de 56% dos
enfermeiros foi de acordo. Acresça-se que 44% dos enfermeiros concordaram com a característica
Acurácia e 78% concordaram com a Usabilidade e com a Eficiência do software. Dos enfermeiros
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docentes, 50% não responderam à primeira avaliação e apenas 13% não concordaram com a
Adequação do software. Os resultados mostraram que 50% desses avaliadores estavam de acordo
com a Acurácia, com a Usabilidade e com a Eficiência. Quanto à avaliação da escala gerada pelo
software, 50% dos enfermeiros docentes não responderam a esse item, entretanto, 54% dos
enfermeiros e 45% dos enfermeiros docentes estavam de acordo com a Eficiência. A segunda
avaliação do software e da escala por ele gerada ocorreu após as correções apontadas pelos
avaliadores enfermeiros e enfermeiros docentes. Dos enfermeiros, 100% estavam de acordo com a
Adequação e 78% concordaram com a Acurácia, ambas subcaracterísticas da Funcionalidade. Os
resultados mostraram que 100% concordaram com a característica de Usabilidade e apenas 11% não
estavam de acordo com a Eficiência do software. Dos enfermeiros docentes, 100% concordaram com
as características de Funcionalidade, Usabilidade e Eficiência do software. Nessa avaliação, 87% dos
enfermeiros e 98% dos enfermeiros docentes deram respostas positivas quanto a Eficiência da
escala de trabalho gerada pelo software. O presente estudo comprovou que o software desenvolvido
atende a todas as necessidades para a geração automática da escala de trabalho sem que seja
preciso fazer várias simulações e modificações nas preferências dos funcionários.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-09032010-165357/publico/AlexandreLeiteRangel.pdf
Nº de Classificação: 6561
FUNAI, Anderson. Uso do álcool e religiosidade em estudantes de enfermagem. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 93 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): PILLON, Sandra Cristina
RESUMO: O presente estudo tem como objetivo identificar o padrão de uso de álcool e a relação com
os aspectos da religiosidade em estudantes de enfermagem de uma Faculdade do Interior Paulista. O
desenho metodológico trata-se de um estudo descritivo exploratório de abordagem quantitativa. Para
a coleta de dados foi utilizado um questionário contendo informações sociodemográficas (sexo, idade,
estado civil, religião) e os aspectos da prática religiosa. Foi aplicado o Teste de identificação dos
problemas relacionados com o uso do álcool (AUDIT) e a Escala de Espiritualidade/Religiosidade
(SSRS). A amostra foi composta por 78,2% dos estudantes de primeiro a quarto ano do curso de
enfermagem matriculados no ano de 2008, caracterizados por 92,6% mulheres; com média de idade
de 20,9 anos; 96,7% solteiros; 64,8% católicos; 60,7% freqüentam reuniões religiosas uma
vez/semana; 87,7% dos familiares praticam alguma religião; e 73,8% dos estudantes não
consideraram religiosidade sinônimo de espiritualidade. Quanto ao padrão de consumo de álcool,
83,6% dos estudantes já fizeram uso de bebida alcoólica na vida, na classificação do AUDIT
identificou-se que 79,5% eram abstêmios ou usuários de baixo risco, 20,5% faziam uso problemático
do álcool, 45,9% bebiam na freqüência de duas a quatro vezes por mês, 38,5% consumiam a
quantidade quatro ou cinco doses e 36,9% se embriagavam menos uma vez por mês. A
confiabilidade da escala SSRS apresentou um bom resultado com Alfa de Cronbach 0,83. A média da
pontuação na escala SSRS foi de 14,94 pontos, sendo que 75,4% não consideram ser importante
passar algum tempo do dia com pensamentos particulares e meditações religiosas; 72,1% discordam
sobre a importância das orações ou pensamentos religiosos individuais sendo tão importantes quanto
os que teriam durante cerimônias religiosas e cultos e 49,2% afirmam que suas vidas são baseadas
em sua religião. Não houve associação entre a pontuação do AUDIT e as demais variáveis, no
entanto identificou-se que quanto menor a soma na escala SSRS maior foi a pontuação no AUDIT. A
religiosidade para essa amostra não foi identificada como fator de proteção para o uso de álcool entre
os estudantes, observou-se apenas que entre os estudantes afiliados às religiões, como a Católica,
Espírita e Evangélica, houve diferenças no padrão de uso da substância investigada. Assim, o uso
do álcool e a religiosidade/espiritualidade entre estudantes são temas complexos que precisam ser
explorados e abordados nos currículos dos cursos de enfermagem, além de serem utilizados em
estratégias preventivas no âmbito universitário.
Acesso remoto ao texto integral:
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BALDISSERA, Vanessa Denardi Antoniassi. Pesquisa-ação em lazer, sexualidade e educação
para a saúde com pessoas que vivenciam a hipertensão arterial. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 115 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): BUENO, Sonia Maria Villela
RESUMO: Ainda que destinada a um grupo que vivencia e experimenta um corpo doente, a
Educação para a Saúde não pode centrar-se nos mecanismos fisiopatológicos e nas terapias
medicamentosas, porque seria desconsiderar a vida e as dimensões do ser humano que vão além da
corporeidade. Temas transversais, cercados de conceitos pré-elaborados e enraizados em mitos,
tabus, preconceitos e crendices, como a sexualidade e o lazer, são entendidos como demandas
urgentes para colaborar com a qualidade de vida, uma vez que foram relegados na nossa história,
ainda que partes integrantes da constituição do homem. Neste contexto o presente trabalho objetivou
investigar, com portadores de hipertensão arterial sistêmica, de um Centro de Saúde de uma cidade
do noroeste do Estado do Paraná-Brasil, qual o impacto da Educação para a Saúde, levantando seus
problemas relacionados às temáticas lazer e sexualidade, propondo desenvolver conjuntamente com
os participantes ações educativas visando as possíveis soluções dessas dificuldades, através da
pesquisa-ação.Tratou-se de um estudo qualitativo, mediatizado pela pesquisa-ação que permitiu
desvelar as percepções dos participantes do grupo de uma unidade de saúde quanto à sexualidade,
o lazer e a qualidade de vida programando, aplicando e avaliando atividades de Educação para a
Saúde nestas temáticas. A população-alvo deste estudo se constituiu de 6 mulheres hipertensas,
únicas com tal diagnóstico que participam do grupo de reunião semanal de um centro de saúde de
uma cidade do noroeste do Estado do Paraná-Brasil. Adotou-se o referencial-metodológico de Freire
(1990) adaptado por Bueno (1997-8) delimitado por duas fases: a primeira, quando ocorreu o
levantamento do universo temático, elencando-se os temas geradores; a segunda, constituída da
ação educativa. A representação social de Moscovici (1979) foi a base da discussão das categorias e
colaboraram para elencar os temas geradores. Estes foram o referencial para a discussão e
elaboração das práticas educativas, apoiadas na pedagogia da autonomia de Freire. Identificou-se
que, quanto à sexualidade, houve dificuldade de seu entendimento, pois foi reduzida ao sexo,
manifestou-se por relações de afeto, companheirismo e por cuidados corporais. Quanto ao lazer, foi
visto como enfrentamento da solidão. A hipertensão arterial foi descrita quanto aos seus fatores
causais, houve valorização exacerbada ao tratamento farmacológico e a convivência com a doença
foi considerada difícil. Os temas geradores permitiram a elaboração de uma ação educativa dialógica,
em que dinâmicas e discussões foram programadas. Os participantes avaliam que as estratégias
adotadas foram de grande valia para a troca de saberes, para a valorização das relações humanas e
para um contato prazeroso com os temas abordados.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 6563
LAUAND, Christiane Baldin Adami. Experiências alimentares de mães com filhas portadoras de
transtornos alimentares: investigando a transgeracionalidade (As). Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 94 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): RIBEIRO, Rosane Pilot Pessa
RESUMO: A alimentação é um objeto de estudo de extrema complexidade que envolve várias áreas
do saber científico, entre elas a sociologia, a antropologia, a psicologia e a nutrição que se dedicam a
investigar este instigante fenômeno. Até o momento, sabe-se que ela assume função social e afetiva
entre os seres. O caráter simbólico dos alimentos se insere no contexto das relações sociais, sendo a
família um importante instrumento de transmissão de rituais e de regras dietéticas. Do ponto de vista
afetivo, a alimentação, primeiramente pela amamentação, é considerada o primeiro elo entre a mãe e
o bebê e este processo acontece naturalmente quando existe uma relação harmoniosa entre a dupla.
Considerando os estudos sobre as heranças psíquicas, em especial aquelas advindas de elementos
transgeracionais, o objetivo desta pesquisa foi compreender o significado e as experiências
emocionais da alimentação para as mães com filhas portadoras de transtornos alimentares. O
percurso teórico baseou-se na pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória. Participaram do estudo
cinco mães de jovens com transtornos alimentares que freqüentaram o grupo de apoio psicológico
aos familiares do Grupo de Assistência em Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (GRATA-HCFMRP-USP) no ano de 2008. Como
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instrumento de coleta de dados foi utilizado um roteiro semi-estruturado, sendo as entrevistas
audiogravadas e transcritas na íntegra. A partir da análise dos dados emergiram aspectos
relacionados à alimentação e seu caráter socioculturais e emocionais com os seguintes temas: a
alimentação materna, a alimentação e o afeto e a alimentação após o transtorno alimentar da filha.
Observou-se que vivências destas mães com a própria alimentação influenciaram seus desejos, a
manutenção de tradições alimentares ou a transformação dessas, assim como a construção dos
vínculos com suas filhas. As recordações infantis trouxeram lembranças da família e da organização
da rotina alimentar considerando como personagens fundamentais deste processo suas avós e suas
mães, caracterizando a presença de, pelo menos, duas gerações responsáveis pela transmissão dos
hábitos, costumes alimentares e sentimentos. Ficou evidente que as necessidades alimentares
destas mães não se basearam somente no caráter nutritivo dos alimentos, mas também buscaram
afeto, cuidado e atenção. Elas ensaiaram tentativas de modificar as tradições e os costumes
herdados com a finalidade de vivenciar outra maneira de receber e oferecer o alimento. Contudo,
observou-se que os significados que a alimentação assumiu para estas mães estavam pautados nas
referências e valores transmitidos por suas próprias mães. Todas apresentaram alguma restrição
alimentar, seja pela dificuldade financeira familiar ou pela resistência em ingerir determinados
alimentos durante a infância. Diante desses resultados, pode-se pensar que as dificuldades das mães
referentes à alimentação e aos vínculos construídos a partir da relação com suas próprias mães
tenderam a se repetir com as filhas, sugerindo a existência de uma herança que as antecede e
atravessou gerações. Sem a pretensão de encontrar ou apontar culpados ou vítimas que justifiquem
a existência da herança transgeracional nos transtornos alimentares, outros ou novos estudos serão
necessários para ampliar os conhecimentos sobre este fenômeno que muitas vezes impede o viver
criativo.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 6564
GODOY, Simone de. Validação para o Brasil da escala Revised two-factor Study Process
Questionnaire (R-SPQ-2F). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto. Programa Interunidades de Doutoramento, 2010. 113 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): NOGUEIRA, Maria Suely
RESUMO: Frente à escassez de investigações experimentais que enfoquem o processo de estudo
entre universitários de enfermagem, na literatura nacional e, dada a indicação da necessidade de que
tal temática seja constantemente considerada para que as instituições educacionais consigam
preparar recursos humanos de enfermagem adequados à realidade brasileira, apresentou-se esta
proposta de investigação cujo objetivo foi o de validar para o Brasil a escala Revised two-factor Study
Process Questionnaire (R-SPQ-2F). O questionário possui 20 itens distribuídos em duas escalas com
10 itens cada, sendo uma de Abordagem Profunda (DA) e outra de Abordagem Superficial (SA).
Cada escala possui duas subescalas compostas de cinco itens cada, sendo duas referentes à
motivação e duas à estratégia: motivação profunda (dm), estratégia profunda (ds), motivação
superficial (sm) e estratégia superficial (ss). Os dados foram coletados em uma escola de
enfermagem de uma universidade pública estadual do interior paulista, no período de julho a
dezembro de 2008, tendo participado do estudo 202 estudantes do curso de bacharelado em
enfermagem. As propriedades psicométricas analisadas foram: validade de face e de conteúdo
(comitê de juízes); confiabilidade (consistência interna alfa de Cronbach); validade de construto
(análise fatorial confirmatória) e validade de critério (notas em disciplinas curriculares). A maioria dos
estudantes era do sexo feminino 194 (96%) com idade média de 22,3 anos (DP=2,1). O processo de
revisão pelo comitê de juízes e validação semântica ocorreu sem intercorrências significativas. A
confiabilidade da versão adaptada foi considerada muito boa devido a alta consistência interna de
seus itens, segundo os valores de alfa de Cronbach de 0,76 para DA e 0,74 para SA. Em relação à
validade de construto, a análise fatorial confirmatória indicou um ajuste muito satisfatório em relação
ao modelo que testa a dimensionalidade de todo o instrumento e trata as subescalas como
indicadores dos fatores latentes DA e SA. Assim, a versão adaptada do R-SPQ-2F apresentou
medidas psicométricas consideradas satisfatórias, estando adequado para a utilização como uma
ferramenta de avaliação da abordagem ao estudo de estudantes de enfermagem brasileiros.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-26042010-143400/publico/SimoneGodoy.pdf

194
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SILVA, Vanessa Luzia Queiroz. Sexualidade masculina e saúde do homem na Estratégia de
Saúde da Família: trabalhando com a equipe a pesquisa-ação. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 148 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): BUENO, Sonia Maria Villela
RESUMO: INTRODUÇÃO: O presente estudo centra-se na perspectiva de se trazer subsídios para a
promoção da saúde e da sexualidade masculina na Atenção Primária à Saúde, de forma a contribuir
nas discussões e propostas para a efetivação da Política de Atenção Integral à saúde do homem,
sobre os efeitos dos processos relacionados à sexualidade e gênero. Além disso, buscamos através
dele, oportunizar a qualificação de recursos humanos, na perspectiva de subsidiar linhas de cuidado
que resguardem a integralidade, sobretudo na atenção primária através da Estratégia de Saúde da
Família, a partir do reconhecimento de que a população masculina acessa menos o sistema de
saúde, e que este acesso acontece especialmente por meio da atenção especializada, o que requer
mecanismos de fortalecimento e qualificação da atenção primária, para que as ações de saúde não
se restrinjam à recuperação, garantindo, sobretudo, a promoção da saúde e a prevenção a agravos
evitáveis. OBJETIVO: Compreender o sentido que os trabalhadores da Estratégia de Saúde da
Família atribuem à sexualidade masculina e aos cuidados com a saúde do homem, em um contexto
sociocultural, bem como, de desenvolver uma atividade educativa com os sujeitos do estudo, a partir
da pesquisa-ação com referenciais teórico-metodológicos de Paulo Freire. METODOLOGIA: Tal
estudo é de natureza qualitativa e humanista, apoiada em uma abordagem compreensiva e
mediatizada pela pesquisa-ação. O local de realização desta pesquisa foi a Unidade de Saúde da
Família Penha I, também conhecida como Sebastião Lúcio Ferreira. Os trabalhadores que compõem
a equipe de Saúde da Família Penha I, os quais representam os sujeitos do estudo são um médico,
uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, seis Agentes Comunitários de Saúde e uma
recepcionista. Para a coleta de dados foram utilizadas a entrevista semi-estruturada e a observação
participante envolvendo todos os membros desta equipe, os quais aceitaram voluntariamente
participar do estudo. Os dados obtidos a partir das falas emitidas pelos sujeitos pesquisados, bem
como pela observação participante, foram transcritos, digitados, analisados qualitativamente, e,
portanto categorizados a partir do referencial de Freire (1992). RESULTADOS: Os resultados
evidenciam a predominância do ideário masculino associado a sucesso, poder, força, virilidade e
invulnerabilidade, explicitados através de percepções compatíveis com este ideário masculino, uma
vez que expõem de maneira simples associações de ser homem com designações de machismo,
autoritarismo, fortaleza e comando, além de valorização excessiva da sexualidade e
virilidade.Entretanto, entendemos que quando os homens tentam seguir esse modelo masculino,
acabam se comportando de maneira inexpressiva e competitiva, o que compromete suas
necessidades básicas. Evidenciamos também a necessidade de priorização da atenção à saúde do
homem através da ESF, a partir de políticas de saúde que assegurem seus direitos enquanto sujeitos
de atenção, bem como a Educação para Saúde dos trabalhadores na linha da integralidade.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-26042010-101720/publico/VanessaQueiroz.pdf
Nº de Classificação: 6566
SPARAPANI, Valéria de Cássia. Manejo do diabetes mellitus tipo 1 na perspectiva de crianças
(O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 131
f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): NASCIMENTO, Lucila Castanheira
RESUMO: O adequado manejo do DM Tipo 1 tem se tornado um desafio, principalmente para as
próprias crianças, em virtude da presença de comportamentos, habilidades e conhecimentos
inadequados que colaboram para a não adesão ao tratamento e para aumento de complicações em
longo prazo. Estudos têm demonstrado que compreender as experiências de vida das crianças nos
seus diversos espaços, valorizando-as e buscando maior aproximação com as mesmas, pode
contribuir para a partilha do conhecimento sobre o manejo do diabetes e para o maior envolvimento
da criança no cuidado. O objetivo deste trabalho foi compreender, na perspectiva de crianças com
DM Tipo 1, os fatores que interferem no manejo da doença. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de
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natureza exploratória. Participaram do estudo 19 crianças. Utilizamos a entrevista semiestruturada e,
como recurso facilitador da comunicação com a criança, os fantoches. Esses brinquedos foram
confeccionados pelas próprias crianças e criou-se, também, um cenário que ilustrou e complementou
a utilização dos fantoches no dia da entrevista. A análise dos dados empíricos foi feita por meio da
análise de conteúdo. Os resultados evidenciaram a compreensão do que é ser criança com diabetes
e dos fatores relacionados à sua existência, como seus sentimentos e percepções. A compreensão
da interação da criança com os conhecimentos que possui sobre a sua doença, sua inserção no
processo do autocuidado, as habilidades desenvolvidas e os recursos disponíveis para lidar com as
demandas da doença constituem fatores que interferem de forma positiva ou negativa no manejo da
doença e merecem ser foco de atenção dos profissionais de saúde. Todos esses elementos atuam
dinamicamente nos espaços do cotidiano da criança, tais como o familiar, o escolar, o de amizades, o
de lazer e o dos serviços de saúde, atuando como fatores que fragilizam ou potencializam o manejo
da doença. O apoio de familiares, amigos, professores e profissionais de saúde que compartilham as
experiências de ser uma criança com diabetes mostrou-se essencial para o alcance do adequado
manejo. Além disso, o conhecimento adquirido por estes atores e pela própria criança interfere
diretamente no manejo do DM Tipo 1. Os resultados deste estudo evidenciam ações que visam a
fortalecer o trabalho da equipe multidisciplinar no cuidado da criança com diabetes e apontam
cenários de atuação que podem ser incrementados pelos profissionais de saúde. O enfermeiro ocupa
posição privilegiada para identificar e operacionalizar ações apropriadas ao estágio de
desenvolvimento da criança e às suas necessidades, em todos os espaços em que vive, atuando,
assim, em consonância com todos os envolvidos em prol do sucesso do manejo da doença.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-26042010-103536/publico/ValeriaSparapani.pdf
Nº de Classificação: 6567
SARAIVA, Adriana Paiva Camargo. Periodontite e aterosclerose: a busca de evidências. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 107 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): VEIGA, Eugenia Velludo
RESUMO: As doenças cardiovasculares (DCV) de origem aterosclerótica estão entre as principais
causas de morbimortalidade cardiovascular. A periodontite, por meio de bacteremia e endotoxemia,
tem sido apontada como possível fator de risco para início e progressão da aterosclerose. A proposta
desta revisão foi buscar, reunir e analisar evidências científicas atuais de nível I e II sobre a
associação entre periodontite e aterosclerose em seres humanos. As bases de dados consultadas
foram: Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval System), registro Cochrane de ensaios
controlados (Cochrane Central Register of Controlled Trials - Central) e registro Cochrane de revisões
sistemáticas (Cochrane Databasis of Systematic Reviews - CDSR). Foram identificados 532 estudos,
sendo 22 elegíveis, dos quais nove atenderam aos critérios de inclusão. A amostra foi composta por
100% de ensaios clínicos randomizados controlados (ECRC). Oito estudos (89%) avaliaram o efeito
do tratamento periodontal quanto aos parâmetros clínicos periodontais e marcadores relacionados à
fisiopatologia da aterosclerose, em três destes (37,5%) o efeito do tratamento periodontal foi testado
com antibioticoterapia e um (11%) avaliou o efeito somente da antibioticoterapia. Sete (78%)
avaliaram níveis séricos de proteína C-reativa (PCR) antes e após o tratamento periodontal, em
quatro (57%) houve redução deste marcador nas avaliações posteriores a seis semanas. Cinco
(55,5%) avaliaram níveis séricos de interleucina-6 (IL-6), dos quais três (60%) relataram redução após
mais de um mês do tratamento periodontal. Fatores lipídicos foram avaliados em três estudos (33%) e
todos relataram melhoria significativa após tratamento periodontal. Evidências científicas de nível II
apontam que a periodontite parece provocar alterações nos marcadores sistêmicos relacionados à
fisiopatologia da aterosclerose podendo o tratamento periodontal ser benéfico para controlar
marcadores séricos de risco para aterosclerose, com resultados significativos em casos mais severos
de periodontite e para os marcadores lipídicos.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-26042010-102150/publico/Adrianapaivacamargosaraiva.pdf

Nº de Classificação: 6568
DUARTE, Sebastião Junior Henrique. Estudo das competências essenciais na atenção pré-natal:
ações da equipe de enfermagem no Município de Cuiabá-MT. Ribeirão Preto. Universidade de São
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Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades de Doutoramento, 2010.
117 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MAMEDE, Marli Villela
RESUMO: Estudos apontam que a presença de profissionais qualificados para o atendimento à
mulher e família no ciclo gravídico puerperal é um indicador de qualidade da assistência e de redução
da morbimortalidade materna e neonatal. O estudo teve por objetivo geral analisar a assistência prénatal realizada pelos profissionais de enfermagem da rede municipal de saúde do município de
Cuiabá-MT. Como objetivos específicos: a) Identificar os profissionais de enfermagem que atuam na
atenção ao pré-natal; b) Descrever o perfil dos profissionais de enfermagem que participam na
atenção ao pré-natal; e c) Analisar as competências essências desenvolvidas pelos profissionais de
enfermagem na atenção pré-natal prestada na Estratégia Saúde da Família e nos Centros de Saúde
do município de Cuiabá-MT. Pesquisa descritiva de abordagem quantitativa, a população foi
composta por todos profissionais da enfermagem (108 de nível médio e 74 enfermeiros) que atuavam
na atenção ao pré-natal da rede básica de saúde (Centros de Saúde e Estratégia Saúde da Família)
de Cuiabá-MT. A entrevista e a observação sistemática, não participante foram os métodos de coleta
de dados subsidiados por instrumento adaptado ao de Cunha (2008), cujo conteúdo está
fundamentado em documentos oficiais: Manual do Ministério da Saúde de Assistência Pré-natal
(2006), Competências Essenciais para o exercício básico da Obstetrícia da Confederação
Internacional de Parteiras (2002); Organização Pan Americana de Saúde: Perfil dos Serviços de
Obstetrícia/Parteria nas Américas (2004). A estatística descritiva foi usada para organização e análise
dos resultados. Encontrou-se que o atendimento da pré-consulta é feito pelos profissionais de
enfermagem de nível médio e as consultas de pré-natal ficam sob a responsabilidade dos
enfermeiros. O perfil dos profissionais revela que é predominantemente do sexo feminino, média de
36,5 anos para as Enfermeiros e 43,3 anos para o nível médio, casados e com filhos, formados há
mais de 10 anos, com exceção das Enfermeiras da Estratégia Saúde da Família. Não há enfermeiras
com especialização em obstetrícia. A maioria dos profissionais referiu ter adquirido experiência em
pré-natal no próprio trabalho e falta participação em cursos de atualização na área. Verificou-se que
muitas das competências essenciais para o atendimento pré-natal não foram realizadas para todas as
gestantes. Entre as ações mais freqüentes estão a verificação da pressão arterial (100%) e do peso
(100%), a anamnese (100%), o exame dos membros inferiores (45,9%), a ausculta dos batimentos
cárdiofetal (45,9%) e a medida da altura uterina (48,6%). Entre os menos freqüentes estão: a ausculta
cardiopulmonar (9,4%), a verificação da freqüência cardíaca (8,1%), a inspeção da pele e mucosas
(28,3%), a palpação do pescoço e axilas (14,8%), o exame das mamas (39,1%) e a prescrição de
medicamentos (22,9%). Conclusão: existe uma importante participação dos profissionais de
enfermagem na atenção pré-natal, os enfermeiros, especialmente da ESF, realizam a consulta prénatal e os profissionais de nível médio atuam na pré consulta. Contudo a ausência de protocolo
assistencial e o baixo investimento institucional na qualificação desses profissionais são fatores que
compromete a qualidade da atenção.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-26042010-103941/publico/SebastiaoJuniorHenriqueDuarte.pdf

Nº de Classificação: 6569
LEAL, Caroline Cândido Garcia. Prática do enfermeiro na promoção do aleitamento materno para
adolescentes. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2010. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): GOMES, Flávia Azevedo
RESUMO: A prática do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade da criança e a
oferta do leite materno até os dois anos de idade ou mais são consideradas fundamentais para a
qualidade da saúde e de vida da criança, com benefícios também para a mãe e família. Porém, os
índices de desmame ainda são elevados, sendo agravados quando a mãe é adolescente. Os
profissionais da saúde, por meio de suas ações, podem influenciar o início e a manutenção da
amamentação. Portanto, este estudo apresenta como objetivo conhecer as práticas dos enfermeiros
que atuam na rede municipal da saúde de Ribeirão Preto (SP) em relação à promoção do aleitamento
materno para gestantes e/ou mães adolescentes. Trata-se de uma pesquisa descritiva com
abordagem qualitativa, desenvolvida com 12 enfermeiras que atuavam nas Unidades de Saúde do
Distrito Sul do município de Ribeirão Preto. Os dados foram coletados por meio de entrevista
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semiestruturada e de observação da prática das enfermeiras, após consentimento livre e esclarecido.
As observações foram registradas em diário de campo, e o conteúdo das entrevistas foi transcrito e
analisado de acordo com a técnica de análise de conteúdo, modalidade temática, sob o referencial
teórico da integralidade. Os resultados revelaram três temas: 1) Trabalho centrado na técnica, no
recomendado e no biológico; 2) Cotidiano do serviço de saúde na atenção à gestante e/ou mãe
adolescente; 3) Relação profissional de saúde e gestante e/ou mãe adolescente. O primeiro tema
revelou que o trabalho do profissional é orientado pelo modelo biomédico, em que as ações de saúde
concentram-se, essencialmente, na atenção às mamas, na técnica da amamentação, em protocolos
do serviço de saúde, distanciando-se das necessidades mais amplas das adolescentes. A educação
em aleitamento materno segue o modelo tradicional, com abordagem de temas preestabelecidos e
utilização de materiais educativos. O segundo tema mostrou que as enfermeiras contam com
parcerias intra e extrainstitucionais, se mobilizam na busca de outros saberes para complementarem
suas ações, porém a comunicação entre os trabalhadores ocorre por meio de agendamentos e
encaminhamentos para outros profissionais. O atendimento de enfermagem se dá por meio de
consultas e visitas domiciliares e parece seguir uma padronização. A preocupação da enfermeira,
durante a puericultura, é com a avaliação e vacinação do recém-nascido. As orientações em
aleitamento materno ocorrem durante o pré-natal e no momento do teste do pezinho. A atenção prénatal revelou o acolhimento de forma sutil, com aproximações e distanciamentos da perspectiva da
integralidade. O terceiro tema apontou que a enfermeira respeita a decisão da mulher sobre a
amamentação, que ela está disposta a ouvir a adolescente, explicar e orientar mais as adolescentes
acerca do aleitamento materno, porém sua prática está permeada por juízo de valores. Consideramos
que são necessárias capacitação e educação permanentes em aleitamento materno, visando a um
novo perfil de enfermeiros para a atenção integral das necessidades das adolescentes, no ciclo
gravídico-puerperal.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-04082010-145142/publico/CAROLINECANDIDOGARCIALEAL.pdf

Nº de Classificação: 6570
DESSOTTE, Carina Aparecida Marosti. Depressão e estado de saúde percebido por pacientes
com primeiro episódio de Síndrome Isquêmica Miocárdica Instável. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 115 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): DANTAS, Rosana Aparecida Spadoti
RESUMO: A avaliação do estado de saúde percebido tem sido um tema de pesquisa imprescindível
na área da saúde, visto que seus resultados contribuem para definir tratamentos, avaliar
custo/benefício do cuidado, além de reduzir as taxas de morbimortalidade. Os objetivos deste estudo
foram: comparar a presença de sintomas, o estado de saúde percebido e o grau de severidade da
depressão, segundo o diagnóstico da Síndrome Isquêmica Miocárdica Instável (SIMI): Infarto Agudo
do Miocárdio (IAM) versus Angina Instável (AI); investigar a presença de possíveis relações entre o
estado de saúde percebido e o grau de severidade da depressão nos dois grupos e analisar a
variância da medida do estado de saúde percebido e do grau de severidade da depressão explicada
por variáveis preditoras. Estudo descritivo, correlacional e transversal, desenvolvido na Unidade
Coronariana e enfermarias da cardiologia de dois hospitais públicos do interior de São Paulo.
Entrevistas individuais foram realizadas pela pesquisadora com a coleta de dados para
caracterização sociodemográfica e clínica, questionário de sintomas associados à SIMI, avaliação do
estado de saúde percebido (SF-36) e depressão (Inventário de Depressão de Beck). Os dados foram
analisados utilizando o teste de associação (Qui-quadrado), teste t de Student para amostras
independentes e o teste de correlação de Pearson. Foram construídos cinco modelos de regressão
linear múltipla, a fim de se verificarem as porcentagens da variância que eram explicadas por cada
uma das variáveis preditoras. O nível de significância adotado foi de 0,05. Participaram da
investigação 253 pacientes, sendo 142 diagnosticados com IAM, com idade média de 55,8 anos e a
maioria homens (74,6%). No grupo de AI (111 pacientes), a idade média foi de 60,6 anos, e a maioria
também foi do sexo masculino (62,2%). Com relação ao estado de saúde percebido, pode-se
observar que as melhores avaliações foram relatadas pelos pacientes que sofreram um IAM, assim
como apresentaram menor grau de severidade de depressão do que quando comparados com
pacientes com AI. Foram observadas correlações negativas entre o estado de saúde percebido e a
depressão nos dois grupos de pacientes, sendo de forças fracas a forte no grupo de infartados e de
moderadas a forte no grupo de angina, todas são estatisticamente significantes. Utilizando como
variáveis preditoras o sexo, a idade, a presença de tratamentos prévios para doenças
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cardiovasculares e a manifestação da SIMI, foram obtidos valores de R2 ajustados de 0,138; 0,231;
0,129 e 0,117 para os domínios Aspectos Físicos, Capacidade Funcional, Dor e Aspectos
Emocionais, respectivamente. A inclusão da medida de depressão e o uso de psicofármacos
elevaram os valores para 0,251; 0,349; 0,259 e 0,263, todos são aumentos estatisticamente
significantes. Com relação ao modelo construído para a depressão, utilizando as mesmas variáveis
preditoras dos modelos anteriores, o R2 ajustado encontrado foi de 0,149. Conclui-se que os
pacientes com AI apresentaram maior comprometimento em todos os domínios avaliados pelo SF-36,
quando comparados com os pacientes com IAM, assim como reportaram maior grau de severidade
de depressão. Além disso, pacientes com maior grau de depressão apresentaram piores avaliações
do estado de saúde percebido.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-04082010-135107/publico/CARINAAPARECIDAMAROSTIDESSOTTE.pdf

Nº de Classificação: 6571
MOIZÉS, Julieta Seixas. Educação sexual, corpo e sexualidade na visão dos alunos e
professores do ensino fundamental. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 115 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sonia Maria Villela
RESUMO: Introdução: A presente pesquisa resgata a visão dos alunos e professores do Ensino
Fundamental sobre as temáticas que envolvem educação sexual, corpo e sexualidade na escola,
dentro do contexto histórico e demandas atuais. Objetivo: Levantar o significado que alunos e
professores dão sobre o tema central articulado com a escola, tendo em vista planejar proposta de
programa educativo, sobre esses assuntos, favorecendo o conhecimento do educando e educador
para lidarem com estas questões no cotidiano escolar. Visando ainda, a incentivar, sensibilizar e
mobilizar o desenvolvimento do senso-crítico sobre os temas em questão. Além disso, procurar
contribuir para o debate sobre a formação de educadores que lidam com estes temas no dia-a-dia
escolar. Metodologia: Pesquisa qualitativa, utilizando o método da pesquisa-ação, que permite
levantar problemas e intervir juntamente com os participantes, de forma participativa e dialogal,
através de ações educativas. Como técnicas de coleta de dados, foram utilizadas a Observação
Participante: usando o Diário de Campo para o registro dos achados (local e participantes) e a
entrevista norteada por um questionário. A amostra constituiu-se de 44 alunos de 7ª. e 8ª. séries e 6
professores (de língua portuguesa, ciências e educação física) do ensino fundamental, de uma
Escola Estadual, localizada em Ribeirão Preto S-P. Análise dados: Se deu por categorização e a
interpretação dos dados se fundamentou nos referenciais teóricos metodológicos propostos por
FREIRE e THIOLLENT adaptados por BUENO. Resultados: Pôde-se verificar que os alunos
relataram dúvidas precárias e básicas, revelando que a escola quase não fala sobre o assunto. Os
temas menstruação, bolinação e beijo na escola, são os que mais despertam interesse e
preocupação. Os professores citam significado de sexo ligado ao prazer e responsabilidade,
ressaltando a banalização. Em relação ao corpo, ligam-no à saúde. Já os alunos trazem a
preocupação com a atração física. Em relação à diferença de ser homem e mulher, associam-na às
desvantagens de ser mulher: menstruação, parto e gravidez. Mostram uma concepção machista ao
falar de gênero. Os professores evidenciam que quando são questionados pelos alunos, procuram
trabalhar informações. Salientam que os maiores problemas que enfrentam na escola é o despreparo
para orientar sobre o assunto, além da falta de materiais didáticos. Revelam dar importância à
educação/orientação sexual, sendo fundamental como forma dos alunos obterem informações
adequadas. A maioria ressalta a importância dos temas transversais na escola. Mas, revelam que os
assuntos transversais não estão funcionando, porque alguns professores responsabilizam somente
os professores de ciências para lidar com educação sexual. A maioria dos alunos procuram pais,
depois procuram amigos, poucos procuram professores, médicos e outros profissionais para sanar as
dúvidas. Os professores, no geral, sugerem a prevenção e necessidade de capacitação para
trabalharem melhor esses temas. Sobre o bullying os professores revelam que existe de forma
explícita na escola. Os alunos entendem o bullying como violência e briga entre alunos. Em relação à
autoestima, de acordo com alunos e professores, é essencial para a vida plena e a felicidade. Este
estudo indicou uma nova linha de intervenção no sentido de efetivação da educação sexual na
escola. Foi desenvolvida uma proposta de intervenção através da programação de ações educativas.
Esse já teve seu início na escola, desenvolvendo os achados desta pesquisa e mostrando a
problematização emergente em estudo, começando com a organização dos próximos encontros que
ocorrerão ao longo prazo, à busca de solução dos problemas em foco.

199
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-03082010-160112/publico/JulietaSeixasMoizes.pdf
Nº de Classificação: 6572
BITTAR, Daniela Borges. Violência intrafamiliar: um estudo com mães agressoras usuárias de
álcool e drogas. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2010. 160 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): NAKANO, Ana Márcia Spanó
RESUMO: A violência é considerada, mundialmente, violação de direitos, embora com expressões
variadas em diferentes contextos. Não bastam para seu controle apenas apelos aos sensos de
responsabilidade ética e social dos indivíduos. Trata-se, antes, da redefinição desses sensos, do
ponto de vista moral e legal. Historicamente, a violência atinge todos os setores da sociedade, sendo
um fenômeno multideterminado. Compreender os determinantes da violência é um dos importantes
passos, na saúde pública, para a prevenção e atenção desse fenômeno. Nesta direção, é que
buscamos neste estudo compreender como mães usuárias de álcool e drogas significam a violência
perpetrada junto aos seus filhos, tendo por base seu contexto histórico e social, a fim de entender
suas ambigüidades e os motivos da agressão; o que perpassa pela análise da construção social para
o exercício dos papéis maternos e de fatores associados, tais como sua condição social e relacional,
além do consumo de álcool e drogas. Para a compreensão do objeto de estudo, optamos pela
abordagem qualitativa; o recorte empírico foi dado por saturação, sendo composto por dez mulheres,
mães, maiores de 18 anos, as quais vivem em um contexto de álcool, drogas e violência, na cidade
de Jardinópolis/SP. Para a coleta de dados utilizou-se da entrevista do tipo História de Vida; e, para o
tratamento dos dados, a análise de conteúdo, modalidade temática. Após o processo de organização
do material coletado nas entrevistas, apreendemos das falas das mulheres dois momentos distintos
de suas vidas: o seu passado na família de origem e o seu presente na família atual que, embora
separados pelo tempo, guardam relações. Essas, estando ou não conscientes para as mulheres,
deixam marcas indeléveis em suas vidas. Dentro da trajetória de vida no contexto da família de
origem, temos as seguintes categorias temáticas: convivendo com as perdas: “... eu fiquei pro
mundo”; convivendo com alcoolismo, pobreza e violência em família; e convivendo com afetos e
desafetos: “eu achava tão bom, tão gostoso quando ela me chamava de filha, era muito raro, muito
raro”. Dentro do contexto da família atual temos: “Eu tentei construir uma família... bem ou mal ela tá
aí”; “Minha vida da infância ao casamento parece que foi igual (...) continuei sendo agredida” e “Eu
bato nele sim (...), mas em vista do que eu fui tratada, eu trato ele muito bem”. Entendemos que
compreender estas questões nos possibilita encontrar caminhos que vão além de medidas protetivas,
como comumente se utiliza a violência infantil, mantendo crianças em abrigos. A família é
reconhecidamente fundamental no trabalho de proteção integral a crianças e adolescentes.
Acreditamos ser importante um trabalho junto aos agressores, que também requerem ser cuidados,
ajudando-os a encontrar caminhos para recuperarem sua dignidade e respeitabilidade.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-04082010-145414/publico/DANIELABORGESBITTAR.pdf

Nº de Classificação: 6573
DURANZA, Rafael Luis Castillo. Produção de cuidado para os portadores de diabetes mellitus
tipo 2 na Atenção Primária de Saúde (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 210 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): MISHIMA, Silvana Martins
RESUMO: O presente estudo insere-se no campo da saúde coletiva, na temática de organização
tecnológica do trabalho em saúde. O objetivo do mesmo é analisar e interpretar como se dá o
processo de produção de cuidados na Atenção Primária em Saúde (APS) aos indivíduos adultos
portadores de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2). O DM é um importante problema de saúde pública com
dimensões epidêmicas tanto no mundo quanto no Brasil. A Organização Mundial da Saúde e o
Ministério da Saúde vêm incentivando a adoção de políticas e estratégias para o desenvolvimento
das ações de cuidado dos portadores de DM no contexto da APS. O estudo se sustenta no aporte
teórico da organização de serviços e sistemas de saúde na perspectiva da Atenção Primária à Saúde,
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da DM como Condição Crônica e do processo de trabalho em saúde. O cenário de pesquisa foi um
Núcleo de Saúde da Família (NSF) do município de Ribeirão Preto-SP, sendo realizada a coleta de
dados entre janeiro de 2007 e abril de 2008. Utiliza-se de uma abordagem metodológica qualitativa,
com diferentes técnicas de captação do empírico: observação participante, entrevista semiestruturada, prontuários individuais, sistemas de informação oficiais do Ministério da Saúde,
buscando-se aprofundar na análise/interpretação do processo de cuidado, que envolve um conjunto
de tecnologias (duras, leve-duras e leves). Na análise do material foram identificados três temas: a
política municipal de saúde para a atenção básica; o Programa de Doenças Crônico Degenerativas Diabetes e o processo de cuidado ao usuário diabético no NSF. Dentro dos principais resultados
temos que a política municipal de saúde para a atenção básica proposta para o período 2010-2013,
prevê a expansão em 50%, da cobertura populacional pela Estratégia de Saúde da Família (ESF),
100% pela Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS) e 50% pela Estratégia de Saúde
Bucal (ESB), mas tem encontrado limitações no que diz respeito à contratação de recursos humanos,
além da insuficiência na estrutura física das unidades. Em relação ao Programa de Doenças Crônico
Degenerativas - Diabetes, os técnicos do nível central de gestão consideraram como a principal
atividade do programa o cadastramento no SisHiPERDIA, onde persistem dificuldades com 22,2% do
potencial de usuários portadores de DM cadastrados no município. Já a análise do processo de
cuidado ao usuário diabético no Núcleo de Saúde da Família (NSF) revelou a importância das
reuniões de discussão de famílias e administrativas para o processo de trabalho do NSF, as
deficiências metodológicas na realização de atividades de educação em saúde, assim como nos
cuidados domiciliares e no processo de trabalho ainda centrado na atuação do médico, na realização
de procedimentos e na queixa mais do que nas necessidades dos usuários. No entanto, ficaram
evidenciadas as potencialidades presentes, uma vez que a equipe aponta para as possibilidades de
se refletir e colocar em ação outra lógica de atenção voltada à produção de cuidados, com o
estabelecimento de espaços coletivos de decisão e estabelecimento de vínculos, atendendo aos
princípios e valores da Atenção Primária Renovada.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-04082010-150730/publico/RafaelLuisCastilloDuranza.pdf
Nº de Classificação: 6574
CARVALHO, Ariana Rodrigues da Silva. Qualidade de vida relacionada à saúde e adesão ao
tratamento de indivíduos em uso de anticoagulação oral: avaliação dos seis primeiros meses de
tratamento. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2010. 119 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): DANTAS, Rosana Aparecida Spadoti
RESUMO: Estudo descritivo, correlacional, de delineamento longitudinal, com 78 pacientes que
iniciaram anticoagulante oral (ACO) entre abril de 2008 a junho de 2009 em três serviços de saúde de
um município do oeste do Paraná. Os objetivos foram avaliar a adesão medicamentosa e comparar a
qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) e o estado global de saúde no início e com seis
meses de tratamento. Os dados foram coletados por entrevistas individuais com instrumentos
específicos para adesão farmacológica (Medida de Adesão ao Tratamento), QVRS (Medical Outomes
Survey Short form - SF-36; Duke Anticoagulation Satisfaction Scale - DASS), todos validados para o
uso no Brasil, e o estado global de saúde (Escala Visual analógica - EVA). Foram realizados testes
de comparação de médias (Teste t de Student pareado e para amostras independentes), de
correlação (coeficiente de correlação de Pearson) e de regressão linear múltipla. O nível de
significância foi 0,05. Entre os sujeitos, 53,8% eram mulheres, com idade média de 56,8 anos,
casados (71,8%), com baixa escolaridade e 48,7% não desempenhavam atividades remuneradas. As
principais indicações para o uso do ACO foram fibrilação atrial (34,6%) e prótese cardíaca mecânica
(26,9%) e o ACO mais usado foi a varfarina sódica (91%). Os resultados apontaram que após seis
meses, apenas dois participantes foram classificados como não aderentes ao tratamento com ACO e
que, no geral, houve melhora na QVRS avaliada por ambos os instrumentos. A avaliação pelo SF-36
mostrou que as diferenças entre os oito domínios foram estatisticamente significantes, exceto para
saúde mental. Entretanto, as comparações das médias dos domínios do DASS foram
estatisticamente significantes apenas para os domínios Impacto psicológico negativo e Impacto
psicológico positivo. O estado global de saúde avaliado pela EVA apresentou valores médios que
aumentaram da primeira para segunda avaliação, de 74 para 83, respectivamente, em um intervalo
possível de zero a 100. Considerando como variável resposta a medida do DASS total, um modelo de
regressão linear multivariada composto pelas variáveis idade, escolaridade, número de
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medicamentos em uso, indicação para o ACO, dosagem semanal do ACO, Saúde mental (domínio do
SF-36), Vitalidade (domínio do SF-36) e intervalo terapêutico explicaram 39,3% da variância da
medida da QVRS. Neste modelo, as variáveis com maiores valores de coeficiente beta (?) e
estatisticamente significantes foram: idade (?= -0,317; p=0,017), número de medicamentos usados
pelo indivíduo (?= -0,353; p=0,005) e saúde mental (?= -0,364; p=0,032). Um segundo modelo de
regressão linear multivariada foi feito tendo como variável resposta a medida do estado global de
saúde. As variáveis explanatórias foram: escolaridade, número de medicamentos em uso, Vitalidade,
Saúde mental, Aspectos emocionais e intervalo terapêutico que explicaram 40,4% da variância desta
medida. Os resultados obtidos podem subsidiar a prática dos profissionais da saúde na prevenção de
fatores que possam afetar à adesão ao medicamento e a qualidade de vida dos usuários de ACO.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-04082010-131307/publico/ARIANARODRIGUESDASILVACARVALHO.pdf

Nº de Classificação: 6575
PIMENTEL, Angela Vieira. Percepção da vulnerabilidade à doença, entre mulheres com
diagnóstico avançado do câncer do colo do útero (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 66 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências )
Orientador(es): PANOBIANCO, Marislei Sanches
RESUMO: Estudo transversal, descritivo e exploratório, com abordagem metodológica qualitativa,
cujo objetivo foi identificar e avaliar a percepção da vulnerabilidade à doença, entre mulheres com
diagnóstico avançado do câncer do colo do útero, tendo como referencial teórico, a vulnerabilidade,
baseada no conceito proposto por Ayres et al. (2003). Os sujeitos do estudo foram doze mulheres
que estavam em atendimento no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo, para tratamento do câncer do colo do útero avançado, entre 08 de
abril e 28 de maio de 2009. Os dados foram coletados por entrevistas. A análise dos dados se deu
segundo os pressupostos da análise de conteúdo, proposta por Bardin (2006). Os resultados
revelaram-se em 2 categorias centrais: “Percebendo-se vulnerável” e “Enfrentando a doença e o
tratamento”. A vulnerabilidade se apresentou para as participantes deste estudo a partir do
aparecimento dos primeiros sinais e sintomas da doença, crescendo à medida que o diagnóstico foi
descoberto e o tratamento se fez necessário, trazendo dificuldades e sofrimento. Ao mesmo tempo,
proporcionou a oportunidade de as mulheres encontrarem formas de enfrentamento e superação dos
problemas, à medida do possível. Os componentes individual social e programático da
vulnerabilidade, contidos no conceito proposto por Ayres et al. (2003), mostraram-se nos fatores
relacionados à cliente, aos profissionais, aos serviços, entre outros, e tornaram a mulher suscetível
aos problemas e danos de sua saúde, relativos ao câncer cérvico-uterino, exacerbando sua
vulnerabilidade à doença. Ficou clara a necessidade de se superar algumas deficiências no modelo
de assistência e na humanização do atendimento, no grau de compromisso e na qualidade das
instituições, dos recursos, do gerenciamento e do monitoramento dos programas de prevenção e
detecção do câncer do colo do útero, nos diferentes níveis de atenção.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-04082010-141407/publico/AngelaVieiraPimentel_.pdf
Nº de Classificação: 6576
ZANETTI, Ana Carolina Guidorizzi. Adaptação cultural e validação para a língua portuguesa do
Family Questionnaire (FQ) para avaliação do ambiente familiar de pacientes com esquizofrenia.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 129 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): GALERA, Sueli Aparecida Frari
RESUMO: Os principais estudos sobre o ambiente familiar de pacientes com esquizofrenia são
aqueles relacionados ao conceito de Emoção Expressa (EE), que trata da qualidade de interação
social entre os membros da família. Existem poucos estudos que investigam o ambiente familiar do
paciente com esquizofrenia no Brasil e nenhum instrumento de fácil aplicação para avaliar esse
conceito. Trata-se de um estudo metodológico com o objetivo de adaptar e validar o Family
Questionnaire (FQ) para língua portuguesa. O FQ contém 20 itens distribuídos em dois domínios, 10
itens para comentários críticos (CC) e 10 itens para super envolvimento emocional (SEE), com
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respostas de um (1) muito raramente a quatro (4) sempre, com um intervalo possível para o total da
medida de cada domínio de 10 a 40, no qual maiores valores para os dois domínios refletem maior
EE. O processo de adaptação cultural seguiu os passos preconizados pela literatura: tradução do FQ
para língua portuguesa; obtenção do consenso das versões em português; avaliação pelo comitê de
especialistas; Back-translation; obtenção do consenso das versões em alemão e comparação com
versão original em alemão; avaliação semântica dos itens e pré-teste. Participaram do estudo 100
familiares de pacientes com esquizofrenia. Os dados foram coletados por meio de entrevistas, no
período de janeiro a março de 2010, em quatro serviços secundários de saúde mental do interior do
Estado de São Paulo. Para a análise de validade de constructo do FQ utilizou-se testes de correlação
de Pearson entre as medidas dos domínios do FQ e de um constructo correlato (senso de coerência);
análise do componente principal e teste para comparação de grupos distintos. A confiabilidade foi
avaliada pela consistência interna (alfa de Cronbach) e a reprodutibilidade através do teste-reteste. O
nível de significância adotado foi de 0,05. Os resultados apontaram que os participantes eram,
predominantemente, do sexo feminino (78%), com idade média de 52,6 anos, com primeiro grau
incompleto (52%), casados (57%), mães (41%) e com tempo médio de convivência com o paciente
de 26,7 anos. Entre os pacientes, 66% eram do sexo masculino com idade média de 40,5 anos, a
maioria com 1º grau incompleto (60%) e com tempo médio de doença igual há 15,8 anos. Os testes
de hipóteses confirmaram a validade de constructo convergente entre as medidas do senso de
coerência, e os domínios do FQ e, parcialmente, a diferença nas medidas dos domínios do FQ e as
características dos familiares. A análise de componentes principais confirmou a mesma
dimensionalidade da versão original na versão adaptada para o português. Em relação à
confiabilidade, obtivemos valores adequados de ? de Cronbach para os domínios CC (0,861) e SEE
(0,655) da versão adaptada do FQ. A reprodutibilidade avaliada pelo teste-reteste em 30 participantes
apontou fortes correlações entre os itens dos domínios CC(r=0,689; p<0,001)e SEE (r=0,769;
p<0,001) do FQ. Conclui-se que a versão adaptada para o português do FQ mostrou-se válida e
confiável na amostra estudada.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-04082010-152146/publico/AnaCarolinaGuidorizziZanetti.pdf

Nº de Classificação: 6577
GOMES, Tânia Silva. Micropolítica do processo de trabalho: o protagonismo dos trabalhadores de
saúde no pacto pela saúde. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2010. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PINTO, Ione Carvalho
RESUMO: O presente estudo buscou compreender a micropolítica do processo de trabalho a partir
da implicação e percepção dos trabalhadores de saúde, enquanto agentes protagonistas na
efetivação do Pacto pela Saúde. Apoiamo-nos no referencial teórico do processo de trabalho em
saúde. O cenário de estudo constituiu-se por dez USF de um município do Estado de São Paulo. O
estudo foi realizado no mês de dezembro de 2009, com 20 trabalhadores de saúde, sendo 03
vinculados à coordenação da Rede de Atenção Básica e 17 vinculados à coordenação da equipe
Saúde da Família (médico, enfermeiro e dentista). Utilizamos a abordagem qualitativa, técnica de
coleta de dados a entrevista semiestruturada e método de análise de dados a análise de conteúdo,
onde discorremos quatro unidades temáticas: Apresentando os trabalhadores de saúde: atores que
protagonizam o Pacto pela Saúde; Possibilidade de aproximação para os trabalhadores de saúde
com o Pacto pela Saúde; O reflexo dos elementos do Pacto pela Saúde no processo de trabalho: a
percepção dos trabalhadores de saúde; A contribuição da prática na perspectiva do Pacto pela
Saúde: o sentir-se parte da “obra”. Os resultados mostraram que o Pacto ancora o processo de
trabalho, quando nos relatos das cenas do dia-a-dia trazidos pelos entrevistados surge a expressão
das prioridades e metas pactuadas pelo município e que os trabalhadores vinculados à coordenação
da Equipe de Saúde da Família, apresentaram a percepção de que o fazer do dia-a-dia do serviço de
saúde é defender o SUS, calcado no “crer” de seu próprio trabalho, conhecimentos superficiais
relativos à abordagem direta quanto ao Pacto e percepção de distanciamento na elaboração do Pacto
frente às realidades do cotidiano dos serviços. Isso se justifica pelo processo de construção das
metas municipais ainda se darem numa lógica setorizada, por programas verticais, sem a
participação dos atores que desenvolvem as ações previstas e, provavelmente, pelo momento
histórico, relativamente incipiente, do produto do Pacto no espaço micro. Se a percepção dos
trabalhadores de saúde em relação ao Pacto é frágil, isso não necessariamente acontece com a sua
implicação com a construção da “obra”, quando encontramos momentos onde a Equipe Saúde da
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Família ressignifica a meta pactuada, para fazer sentido a partir das realidades singulares de cada
equipe. O trabalhador de saúde pode assumir a autoria de sua obra, e de seu empenho com a obra,
ao interrogar o mundo de seu trabalho, possibilitando o entendimento da intencionalidade do trabalho
no plano ético e político. Este trabalho nos permitiu pensar, analisar e revelar a idéia de que muito
ainda precisa haver diálogo sobre o Pacto pela Saúde como instrumento de gestão, a fim de
aproximar os trabalhadores de saúde da construção da “obra”.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-04082010-151009/publico/TaniaSilvaGomes.pdf
Nº de Classificação: 6578
SILVA, Tiago Barreto de Castro e. Percepção de risco para câncer e comportamentos
preventivos em uma amostra de usuários de um ambulatório de aconselhamento genético
oncológico. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2010. 90 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FLÓRIA-SANTOS, Milena
RESUMO: O presente estudo investigou a percepção de risco para o desenvolvimento de neoplasias
e os comportamentos preventivos em indivíduos com suspeita de síndromes neoplásicas hereditárias.
Teve como objetivos: descrever a percepção de risco e causas das principais neoplasias
relacionadas a síndromes de câncer hereditário em usuários de um serviço de aconselhamento
genético para câncer; associar comportamentos adotados para prevenção de tumores e história
familiar dessa patologia; traçar um panorama da realização de exames preventivos e do acesso a
informações sobre os mesmos na população estudada; e descrever o interesse desses indivíduos em
ações educativas, no aconselhamento genético e na realização de testes genéticos preditivos para
síndromes neoplásicas hereditárias. Foi selecionada uma amostra de conveniência, constituída de 51
usuários atendidos junto ao Ambulatório de Aconselhamento Genético do Câncer da Unidade de
Genética Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo. Após aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa, realizouse um estudo-piloto e a coleta de dados propriamente dita, durante o período de maio a outubro de
2009. Os dados foram coletados por meio de um instrumento desenvolvido para ser utilizado junto à
população latina norte-americana, adaptado culturalmente para a realidade brasileira, contendo 22
questões e duas escalas tipo Likert, de cinco itens cada. Os dados foram obtidos mediante a
aplicação do mesmo durante as consultas de enfermagem em aconselhamento genético oncológico.
Utilizou-se estatística descritiva, o teste de Qui-quadrado e o teste não paramétrico Kruskal-Wallis
para analisá-los. A maioria da amostra foi composta por sujeitos do sexo feminino (68,6%), com idade
variável ente 18 e 40 anos. Os respondentes consideraram seu risco de câncer igual ao da população
em geral, independente da história pessoal e/ou familiar dessa patologia. Os fatores
emocionais/psicológicos foram apontados como a principal causa de câncer, seguido pela
hereditariedade e o tabagismo, sendo que as mulheres consideram que a genética exerce um forte
efeito sobre o risco da doença (c21=5,38, p=0,02). Não foi encontrada associação estatisticamente
significativa entre a realização de exames preventivos e a história familiar de malignidades. A maior
parte da amostra (n=38) relatou não ter as informações que necessita sobre o rastreamento de
tumores e todos expressaram interesse em obter mais orientações sobre o seu risco pessoal para
desenvolver câncer. A busca por esclarecimentos demonstra a preocupação dos clientes acometidos
por neoplasias familiais ou hereditárias em compreender melhor os aspectos genéticos de sua
doença. Os achados desse estudo evidenciam a necessidade de intervenção dos profissionais de
saúde, em especial do enfermeiro, o qual pode desenvolver atividades educativas junto a essa
clientela, como um dos componentes essenciais para o cuidado de enfermagem em oncogenética.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-04082010-152456/publico/TIAGOBARRETODECASTROESILVA.pdf

Nº de Classificação: 6579
BULGARELLI, Alexandre Favero. Construindo sentidos sobre saúde bucal com idosos
cadastrados em um Núcleo de Saúde da Família na cidade de Ribeirão Preto/SP. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 232 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): PINTO, Ione Carvalho
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RESUMO: Nós, seres humanos, estamos, a todo momento, naturalmente, coordenando nossas
ações para vivermos em sociedade. Estas ações coordenadas guiam as construções sobre o quê
pensamos, e, sobre como agimos frente aos diferentes fenômenos do mundo. Desta maneira, essas
ações coordenadas acontecem e são construídas em nossas vidas a partir de práticas discursivas
que desencadeiam processos conversacionais, que, por meio de diálogos em nosso dia-a-dia,
permitem a construção de sentidos sobre algo. O sentido que algo tem para nós, não é um ente que
existe e precisa ser descoberto, mas sim algo que se constrói ao longo da vida frente às diversas
relações sociais, contextos e histórias vividas. Desta maneira, o sentido que a saúde bucal tem para
as pessoas, não é algo presente e existente em determinado grupo e/ou sociedade, e sim algo
construído com práticas discursivas ao longo da história e das experiências vividas por cada um de
nós. Proponho, com esta pesquisa, uma aproximação entre diversos discursos no intuito de construir
sentidos para a saúde bucal com a colaboração de pessoas idosas cadastradas em um núcleo de
saúde da família, moradores na cidade de Ribeirão Preto/SP. A colaboração destes idosos foi
fundamental pra a construção de sentidos para a saúde bucal, pois naturalmente são pessoas com
muitas experiências e histórias e relatos de acontecimentos associados a saúde bucal. Além da
participação de idosos a Atenção Primária à Saúde vem contribuir, especificamente devido aos
espaços conversacionais ofertados pela Estratégia de Saúde da Família, para que acontecessem as
entrevistas semiestruturadas de 14 idosos previamente selecionados de acordo com certos critérios
de inclusão. As entrevistas foram analisadas segundo Análise de Discurso, focando em Repertórios
Interpretativos. Como suporte teórico, para a aproximação dos discursos e construção de certos
sentidos para a saúde bucal, trago como eixo norteador o Construcionismo Social. Desta maneira
pontuo que o Construcionismo Social é uma perspectiva para olharmos o mundo e construir
conhecimento, e enquadra o processo epistemológico como algo que as pessoas fazem juntas por
meio de suas práticas discursivas e sociais refletidas em seus dia-a-dia. Portanto, esta é uma
pesquisa de abordagem metodológica qualitativa, de cunho construcionista social, realizada por meio
de entrevistas semi-estruturadas e com análise de discurso fundamentada em Repertórios
Interpretativos. Tive como objetivo construir sentidos sobre saúde bucal por meio da articulação entre
os discursos de idosos cadastrados em um Núcleo de Saúde da Família na cidade de Ribeirão
Preto/SP e os discursos trazidos pela Atenção Primária à Saúde, dentro de uma perspectiva
Construcionista Social. Para isso objetivei identificar e analisar os Repertórios Interpretativos
presentes nos discursos dos idosos para propor um possível entendimento das relações entre o
envelhecimento da cavidade bucal, a infância com deficiência de informação sobre saúde bucal, a
Atenção Primária à Saúde e determinadas práticas de cuidado com a cavidade bucal. Identificando
tais relações, pude construir, conjuntamente com os idosos e com os discursos teóricos, uma
combinação de sentidos que refletem a saúde bucal como parte integrante da saúde geral e, para tal,
necessita de uma higiene constante e diária e que desta maneira tem como um sorriso bonito a
imagem de sentir-se bem com a condição da boca após histórias de sofrimento vividas no passado.
Considero, que as práticas discursivas presentes na Atenção Primária à Saúde permitiram
articulações entre diversos saberes de pesquisadores, usuários e serviço de saúde para a construção
de sentidos para a saúde bucal. Finalmente considero que esta é uma pesquisa que veio contribuir
para construção e reconstrução de pensamentos teóricos, práticas e saberes sobre a saúde bucal em
nível coletivo.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-04082010-141048/publico/ALEXANDREFAVEROBULGARELLI.pdf

Nº de Classificação: 6580
CAVALARI, Eliana. Adesão ao tratamento: estudo entre portadores de hipertensão arterial em
seguimento ambulatorial. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2010. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): NOGUEIRA, Maria Suely
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo transversal de abordagem quantitativa, realizado entre
75 portadores de hipertensão arterial (HA) seguidos no ambulatório de um hospital-escola de nível
terciário, no interior paulista, realizado no período de setembro de 2008 a abril de 2009, tendo por
objetivo avaliar a adesão ao tratamento. Para a coleta de dados foram utilizados três instrumentos:
um relativo a dados sociodemográficos, da doença e do tratamento; o Teste de Morisky e Green
(TMG) para avaliar a adesão ao tratamento medicamentoso e o Instrumento de Avaliar Atitudes
Frente à Tomada de Remédios (IAAFTR). Os testes estatísticos foram realizados por meio do
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software Statistica 8.0, e os resultados foram considerados significativos quando o nível de
significância foi (p <0,05). Os sujeitos possuíam idade média de 61,5 ±10,36 anos, 52,0% eram do
sexo feminino, 85,3% brancos, 70,7% casados, 48,0% aposentados e 24,0% do lar, 65,3% possuíam
ensino fundamental incompleto, média de 3,08 ±1,99 filho, 94,7% residiam com outros membros da
família, 81,3% informaram renda familiar entre um e três salários mínimos; 48,0% apresentaram
valores de pressão arterial (PA) maiores que 140X90mmHg, 48,0% eram obesos, 80,6% dos homens
e 94,9% das mulheres apresentaram circunferência da cintura com valores alterados. A média do
tempo de diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica (HAS) foi de 15,57 ±9,61 anos. As principais
comorbidades identificadas foram: diabetes mellitus (54,3%) e dislipidemia (46,6%). A média dos
medicamentos utilizados foi de 5,1 comprimidos/dia, sendo os mais comumente utilizados os
hipoglicemiantes (58,7%) e os antiagregantes plaquetários (54,8%). A média de medicamentos
usados para o tratamento da HA foi de 3 comprimidos/dia, sendo que os diuréticos foram os mais
usados (84,0%). Quando avaliados pelo TMG, 21 (28,0%) apresentaram adesão ao tratamento; pela
utilização do IAAFTR 37 (49,3%) mostraram atitudes positivas frente à tomada dos medicamentos.
Entre aqueles que apresentaram adesão pelo TMG, 16 (76,2%) também apresentaram atitudes
positivas quando avaliados pelo IAAFTR. A prevalência de controle da PA foi maior para os que
tiveram adesão (66,7%) e para aqueles com atitudes positivas (64,9%). Houve significância
estatística para o sexo e atitude frente à tomada dos medicamentos em relação ao controle da PA.
Os valores de PA foram menores para os que tiveram adesão pelo TMG e que apresentaram atitudes
positivas quanto à tomada dos medicamentos (p <0,05). Em relação aos fatores de risco para a HAS,
64,0% não praticavam exercício físico; 9,3% eram fumantes; 17,3% faziam uso de bebida alcoólica e
54,7% diziam ser estressados; 96,0% citaram antecedentes familiares para doenças
cardiovasculares. Diante deste contexto permanece um desafio quanto à necessidade de revisão das
medidas educativas instituídas no sentido de possibilitar alternativas que possam melhorar, na
prática, a adesão dos portadores de HA ao tratamento medicamentoso, o controle da PA e a
mudança nos fatores de risco para a HAS.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-04082010-133611/publico/ELIANACAVALARI.pdf
Nº de Classificação: 6581
OLIVEIRA, Valmir Aparecido de. Percepção do corpo de mulheres com diabetes mellitus e
obesidade (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2010. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): ZANETTI, Maria Lúcia
RESUMO: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa que teve o objetivo de compreender
como as mulheres com diabetes mellitus (DM) tipo 2 e obesidade vivenciam o seu corpo, realizado no
Centro de Pesquisa e Extensão Universitária do interior paulista, em 2009. O referencial teórico
utilizado foi a Fenomenologia da Percepção de Maurice Merleau-Ponty. Para coleta de dados foi
utilizada a questão norteadora: Como a senhora se sente com o seu corpo? Foram entrevistadas oito
mulheres com diabetes mellitus tipo 2 e obesidade (IMC ? 30) com idade de 40 a 76 anos. A coleta
de dados foi realizada no referido Centro, às terças-feiras, das 14 às 17 horas, em ambiente
preservado, pelo próprio pesquisador, com entrevistas gravadas. Os dados foram submetidos à
técnica de análise de conteúdo, o que possibilitou a elaboração de sete categorias temáticas: A falta
de vivência do corpo atual; O corpo com intencionalidade e significação; A dualidade da obesidade da proteção a tragédia; A negação e a fragmentação da obesidade no corpo atual/habitual; A
obesidade velada - percepção do objeto como razão de todas as experiências; O DM como algo que
destrói e desfigura o corpo e O DM incorporado no seu corpo e na sua vida. Os resultados mostraram
que nas falas das participantes há falta de percepção em relação às mudanças e de responsabilidade
para com o seu corpo. As falas também mostraram que as participantes atribuem ao corpo
intencionalidades e significados, percebendo-o como algo vergonhoso, desconfortável, limitador,
pesado, fatigado, ruim, desproporcional, preocupante, um inferno na sua vida e em outros, como
meio de expressão, afeto, defesa, companheirismo, parte de si, aceitação e conformismo. As
participantes expressam a percepção da obesidade no corpo por sentimentos de proteção, ganho,
benefício e fazendo parte da personalidade e por outro lado como um veneno, tragédia, peso,
incomodo, cansaço, obstáculo, desvantagem, tristeza, insatisfação e promotora de diferenças entre
os seres humanos. Nas falas emergiram dificuldades de perceber o corpo atual. A obesidade é
atribuída a fatores externos e o DM é percebido como algo amedrontador, ruim, limitador, destruidor,
relacionado à luta e a morte. Por outro lado, algumas participantes expressaram percepção de
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responsabilidade e consciência para com a doença. Nessa direção a equipe multiprofissional de
saúde pode (re)significar as atitudes que intensifiquem a valorização dos significados e dos
sentimentos, pertencentes às mulheres com DM tipo 2 e obesidade. Ao valorizar os significados e os
sentimentos, a equipe multiprofissional de saúde pode incitar os processos psíquicos internos
aproximando-as do autocuidado, da autonomia e da responsabilidade para como seu corpo e
possibilitando a apropriação das participantes do corpo fenomenal. Dessa forma, espera-se com esse
estudo fornecer subsídios para a reflexão dos profissionais de saúde na atenção em saúde às
mulheres com DM tipo 2 e obesidade, bem como, para o olhar mais acurado acerca das
necessidades não reveladas pelas participantes, mas expressadas pelo seu corpo para pensar um
novo fazer em saúde, ou seja, a educação em DM.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-04082010-134648/publico/ValmirAparecidodeOliveira.pdf
Nº de Classificação: 6582
SOUZA, Jacqueline de. Percepção de apoio social e caracterização da rede de dependentes e
não dependentes de substâncias psicoativas. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 128 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): LUIS, Margarita Antonia Villar
RESUMO: A sociedade brasileira marcada pelo traço de desigualdade social é um dos cenários no
qual a questão do uso de álcool e drogas coexiste com as condições e relações sociais, arranjos
familiares e situações de estresse. Assim, a dependência de substância, as co-morbidades,
modalidades de tratamento e recaídas durante o processo de reabilitação são fatores que devem ser
contextualizados neste cenário. Em relação às políticas públicas a Organização Mundial da Saúde,
no âmbito da saúde mental, prevê o tratamento dos portadores de sofrimento psíquico como seres
sociais visando a reintegração destes sujeitos na comunidade; o Ministério da Saúde, na proposta do
Sistema Único de Saúde por sua vez, preconiza a atenção integral aos usuários de álcool e outras
drogas priorizando a atenção primária, a educação em saúde, garantia de atenção na comunidade e
envolvimento das redes sociais. Os estudos recentes trazem à luz a importância da abordagem da
rede e apoio social nesta área como possibilidade de repensar e propor novos perspectivas para o
aprimoramento da pesquisa e da prática em saúde mental com foco nos indivíduos dependentes de
substâncias psicoativas. Portanto o presente estudo diz respeito ao apoio social e uso de drogas
considerando os sujeitos inseridos em seus contextos de relações e condições sociais. Logo o
objetivo proposto foi o de analisar a diferença entre dependentes e não dependentes de substâncias
quanto à percepção de apoio, utilizando um instrumento de medida de apoio social validado, e
identificar possíveis especificidades da rede de apoio destes indivíduos. O referencial teórico
metodológico adotado é o de apoio social na perspectiva do “Buffering Model”, e a Análise de Redes
Sociais (ARS). A amostra dos sujeitos foi composta por indivíduos do Centro de Atenção Psicossocial
álcool e drogas (CAPSad) e de uma Unidade Básica Distrital de Saúde (UBDS) do município de
Ribeirão Preto totalizando 102 indivíduos sendo 50 dependentes e 52 não dependentes de
substâncias. Foram observados os aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos a saber,
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, consentimento livre e esclarecido e observação do
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Quanto aos resultados a amostra foi homogênea
em relação às baixas condições sócio-econômicas e escore referente ao número de apoiadores. No
entanto, em relação ao escore de satisfação com o apoio social os dependentes de substâncias
mostraram-se menos satisfeitos com o apoio social disponível quando comparados com os não
dependentes de drogas (diferença estatisticamente significante). Apesar disso, os indivíduos do
CAPSad apresentaram redes mais diversificadas em sua composição enquanto os não dependentes
de drogas apresentaram redes mais densas centradas, de um modo geral, no círculo familiar.
Convém destacar que entre os não dependentes de substâncias, 27% consomem álcool e ou outras
drogas num padrão que, embora não caracterize dependência, de acordo com os pontos de corte do
Questionário para Triagem do Uso de Álcool, Tabaco e outras Substâncias (ASSIST) seriam
beneficiados da intervenção breve. A discussão dos resultados deste estudo, certamente dará uma
contribuição importante tanto para direcionar as práticas terapêuticas vigentes quanto para subsidiar
futuras investigações da área.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-03082010-152711/publico/jacquelinedesouza.PDF
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Nº de Classificação: 6583
MENDES, Karina Dal Sasso. Processo ensino-aprendizagem para o candidato ao transplante de
fígado (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2010. 225 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): GALVÃO, Cristina Maria
RESUMO: O transplante de fígado é considerado o tratamento de eleição para o paciente com
doença hepática progressiva, irreversível e terminal, o qual não encontra outro tipo de tratamento. O
ensino é uma importante estratégia para o preparo dos candidatos ao transplante de fígado e
constitui-se como papel relevante do enfermeiro. Para a condução da presente investigação adotouse os pressupostos de Gagné e Ohler. O objetivo geral delimitado foi analisar o conhecimento de
candidatos ao transplante de fígado, antes e depois da implementação de uma intervenção educativa.
A investigação foi conduzida em duas fases. Na primeira fase realizou-se um estudo descritivo para
identificar as características sócio-demográficas, clínicas e as necessidades de informação dos
candidatos. Na segunda fase procedeu-se um estudo piloto, para analisar o conhecimento dos
candidatos antes e depois da aplicação da intervenção educativa, e avaliar a satisfação destes com
as informações recebidas. Frente a uma casuística de 55 candidatos na primeira fase, observou-se
uma predominância do sexo masculino, com idade média de 50,25 anos, média de 8,49 anos de
estudo, 70,91% dos sujeitos estavam afastados de atividades laborais e a renda predominante foi de
dois a seis salários mínimos. A maioria dos candidatos era CHILD B, com MELD médio de 14,91
pontos, 72,72% estavam acima do peso e apresentavam uma evolução da doença crônica do fígado
de 101,21 meses em média. A maioria da amostra apresentava cirrose causada por vírus e
alcoolismo. O tempo médio de fila de espera foi de 1199,58 dias. Dentre as principais manifestações
clínicas, destacou-se a presença de ascite (58,18%), varizes esofágicas (81,82%), encefalopatia
hepática (50,91%) e hemorragia digestiva prévia (47,27%). As necessidades de informação
relacionadas com o período pré-operatório foram as que obtiveram as pontuações médias maiores.
As complicações após o transplante e os cuidados necessários após o transplante também foram
necessidades de informação indicadas como relevantes pelos candidatos. Diante de uma amostra de
15 pacientes para a segunda fase do estudo, observou-se um ganho cognitivo significativo após a
intervenção, com uma melhora de quase 20% no desempenho dos candidatos (p<0,05). Em relação à
satisfação dos candidatos, observou-se uma avaliação positiva da satisfação com as informações
recebidas. As informações que geraram índices maiores de satisfação foram relacionadas ao período
pós-operatório e os cuidados necessários por toda a vida. A relação entre o conhecimento após a
intervenção e o grau de satisfação mostrou uma correlação significativa (p<0,05). O estudo fornece
evidências de que a provisão de informações de qualidade é capaz de aumentar o conhecimento e
proporcionar satisfação para os candidatos ao transplante de fígado.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-04082010-134001/publico/KarinaDalSassoMendes.pdf
Nº de Classificação: 6584
GARBIN, Livia Maria. Medidas utilizadas na prevenção de infecções em transplante de célulastronco hematopoéticas: evidências para a prática. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 163 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): CARVALHO, Emília Campos de
RESUMO: O transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH) consiste em um procedimento
complexo e relacionado à ocorrência de diversas complicações, dentre elas os processos infecciosos
decorrentes do longo período de imunossupressão vivenciado após a instituição do regime de
condicionamento. Inúmeras medidas têm sido empregadas visando à prevenção e controle de
infecções, porém, observam-se divergências em relação à utilização das mesmas; sendo que o
emprego da prática baseada em evidências possibilita ao profissional tomar decisões em relação à
sua prática fundamentadas em resultados de pesquisas científicas atuais. Esta revisão integrativa da
literatura teve como objetivo identificar e avaliar as evidências disponíveis na literatura e publicadas
nos últimos 20 anos em relação ao uso de três medidas de prevenção de infecção em pacientes
submetidos ao TCTH durante o período de internação: uso de filtros de ar de alta eficiência,
isolamento protetor e máscaras. Para a seleção dos artigos foram utilizadas as bases de dados
LILACS, PUBMED, CINAHL, EMBASE e a Biblioteca Cochrane. A amostra foi composta por 15
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estudos, sendo que apenas um apresentou nível de evidência forte (nível I), dois apresentaram nível
de evidência moderado (nível IV e V) e doze consistiram em estudos com evidências fracas (nível VI
e VII). Dez estudos abordaram a utilização dos filtros HEPA, sendo recomendado seu emprego para
pacientes submetidos ao transplante alogênico durante o período de neutropenia. A necessidade de
seu uso para pacientes submetidos ao transplante autólogo ainda é controversa. Nove trabalhos
abordaram o uso do isolamento protetor e, embora alguns autores relatem que o emprego do mesmo
parece apresentar benefícios quando não se dispõe de filtros HEPA, a utilização desta medida já não
é mais indicada tanto pelos Centers for Disease Control and Prevention (CDC) quanto pela maioria
dos estudos analisados. Em relação à utilização de máscaras por pacientes, profissionais de saúde
ou visitantes dentro das unidades de internação para TCTH, não foram encontrados estudos com
evidências fortes que justifiquem o seu uso. No entanto, recomenda-se que sejam seguidas as
diretrizes dos CDC quanto ao uso de respiradores especiais (como as máscaras N95) pelos
pacientes imunocomprometidos submetidos ao TCTH ao deixar a unidade de transplante provida de
filtro HEPA quando próximo a ela houver áreas de construção/reforma ou atividades geradoras de
poeira. Embora os dados evidenciados auxiliem na tomada de decisão para a implementação da
assistência de enfermagem a estes pacientes, verificou-se a necessidade de realização de estudos
com nível de evidência forte que comprovem ou refutem a efetividade destas medidas.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-04082010-134357/publico/LIVIAMARIAGARBIN.pdf
Nº de Classificação: 6585
GÓES, Fernanda dos Santos Nogueira de. Desenvolvimento e avaliação de objeto virtual de
aprendizagem interativo sobre o raciocínio diagnóstico em enfermagem aplicado ao recémnascido pré-termo. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2010. 188 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): SCOCHI, Carmen Gracinda Silvan
RESUMO: No planejamento da assistência de enfermagem, uma das etapas fundamentais é a
elaboração do diagnóstico de enfermagem, temática complexa e pouco explorada na área de
Enfermagem Neonatal. Vislumbrando o potencial de uso da informática no ensino e na educação
permanente em enfermagem, motivou-se realizar o presente estudo com o objetivo de desenvolver e
avaliar um objeto virtual de aprendizagem interativo sobre o raciocínio diagnóstico em enfermagem
aplicado ao recém-nascido pré-termo em unidade de cuidado intermediário neonatal. Trata-se de
estudo descritivo que utilizou o referencial pedagógico da problematização e da instrução assistida
por computador, a metodologia de desenvolvimento de software de Bernardo e o modelo de
raciocínio de Risner para elaboração do diagnóstico de enfermagem, segundo taxonomia da NANDAI. As simulações para ensino e exercícios de aprendizagem sobre o raciocínio diagnóstico em
enfermagem incluíram casos reais de recém-nascidos pré-termo, adaptados, elaborados a partir de
referencial para desenvolvimento de casos clínicos com finalidade educacional e organizados
segundo as necessidades humanas básicas, os quais foram validados por cinco enfermeiros
docentes experts em enfermagem neonatal e raciocínio diagnóstico. Para criação do software
utilizou-se a ferramenta de autoria de multimídia Macromedia Authorware®, inserido em ambiente
virtual de aprendizagem na Internet, o Moodle, e mídias processadas em programas específicos a
depender de sua natureza. O objeto virtual de aprendizagem interativo foi organizado em módulos,
incluindo apresentação, justificativa, objetivos, ficha técnica, galeria de imagens, textos de apoio e
referências bibliográficas; conteúdo teórico sobre o Diagnóstico de Enfermagem; apresentação
automatizada de três casos clínicos de recém-nascidos pré-termo em unidade de cuidado
intermediário neonatal, totalizando 32 Diagnósticos de Enfermagem, e exercícios de simulação de
quatro casos clínicos de recém-nascidos pré-termo, perfazendo 40 Diagnósticos de Enfermagem. A
avaliação de aparência e conteúdo do objeto virtual nos aspectos relacionados à apresentação,
organização, usabilidade e impressão geral foi feita com a participação de peritos das áreas de
informática (12) e enfermagem (30). Cada subitem dos instrumentos continha a avaliação em escala
do tipo Likert e espaço para inclusão de comentários/sugestões. Todos os itens foram avaliados
positivamente por mais de 80% dos avaliadores, exceto o critério densidade informacional na
avaliação dos profissionais da área de informática. Assim, considera-se que o produto desenvolvido
está adequado para ser disponibilizado para uso no ensino de estudantes e educação permanente de
enfermeiros sobre raciocínio diagnóstico na elaboração de Diagnósticos de Enfermagem aplicados ao
recémnascido pré-termo, inserido no referencial pedagógico da problematização.
Acesso remoto ao texto integral:
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http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-04082010-095024/publico/doutorado.pdf
Nº de Classificação: 6586
CATANEO, Caroline. Sensibilidade dos critérios para isolamento de pacientes admitidos num
hospital especializado em oncologia. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 84 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): CANINI, Silvia Rita Marin da Silva
RESUMO: Introdução: aumento gradativo da resistência dos microrganismos aos antimicrobianos
usados na prática clínica tem contribuído efetivamente para que as infecções hospitalares sejam
consideradas um problema de saúde pública. Assim, diminuir a disseminação destes microrganismos
no ambiente hospitalar tem se tornado um desafio aos profissionais que atuam nos serviços de
controle de infecção hospitalar. Objetivo: identificar a sensibilidade e especificidade dos critérios para
isolamento de pacientes admitidos num hospital especializado em oncologia. Material e Método: tratase de um estudo de corte transversal de caráter prospectivo, aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa de um hospital especializado em oncologia. A população do estudo foi composta por 61
pacientes admitidos no hospital, no período de 01 março a 31 de agosto de 2009, segundo o
protocolo para isolamento de pacientes procedentes de outros hospitais. Os dados foram obtidos por
meio de entrevista individual e consulta aos resultados de cultura provenientes de swab nasal e anal,
coletados pela equipe de enfermagem no momento da admissão no hospital e disponibilizados no
laboratório de microbiologia. Resultado: dos 61 pacientes admitidos no hospital, 56 preencheram os
critérios para que as precauções de contato fossem instituídas. Destaca-se que 30(49,2%) pacientes
tiveram culturas positivas para microrganismos multirresistentes, sendo o Staphylococcus aureus
resistente à oxacilina o microrganismo mais freqüentemente isolado no swab nasal e anal. A
sensibilidade dos critérios para isolamento de pacientes admitidos no referido hospital e procedentes
de outros hospitais foi de 90%. Conclusão: foram altamente sensíveis os critérios utilizados para o
isolamento de pacientes provenientes de outros hospitais, portanto a maioria dos pacientes
colonizados por microrganismos multirresistentes foi isolada no momento da admissão.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-04082010-131552/publico/CAROLINECATANEO.pdf
Nº de Classificação: 6587
GRIGOLETTO, Jamyle Calencio. Realidade do gerenciamento de efluentes gerados em serviços
de diagnóstico por imagem: em busca de uma gestão integrada e sustentável de resíduos. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 189 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): TAKAYANAGUI, Angela Maria Magosso
RESUMO: Os efluentes radiográficos (revelador, fixador e água de lavagem de filmes) são
caracterizados como resíduos químicos perigosos pela RDC Anvisa nº 306/04 e Resolução Conama
nº 358/05. Esses efluentes representam problema ambiental e de saúde pública, pois contêm
compostos orgânicos e inorgânicos, como hidroquinona e prata, tóxicos ao ambiente e à saúde. Este
estudo teve como objetivo geral levantar a situação do gerenciamento de efluentes radiográficos
gerados, em serviços de diagnóstico por imagem, em Ribeirão Preto-SP. Os objetivos específicos
foram diagnosticar o tipo de gerenciamento desse tipo de efluentes, em relação ao manuseio,
acondicionamento, armazenamento, tratamento e descarte; identificar e quantificar a presença de
hidroquinona e prata, gerando conhecimentos para a saúde ambiental; e, subsidiar novas diretrizes
para o gerenciamento de efluentes radiográficos. O estudo foi desenvolvido em 12 serviços de
diagnóstico por imagem de Ribeirão Preto-SP, selecionados por sorteio. Foram realizadas análises
químicas de efluentes radiográficos para identificação e quantificação de hidroquinona e prata,
empregando-se, para hidroquinona, a técnica de cromatografia líquida de alta eficiência e, para prata,
espectrometria de massa com fonte de plasma indutivamente acoplado. Foram feitas entrevistas com
12 sujeitos dos estabelecimentos incluídos neste estudo. De acordo com os entrevistados, o descarte
desses efluentes, diretamente na rede pública de esgoto sem tratamento prévio, ocorria, para
reveladores, em 16,66% dos serviços; para fixadores, em 8,34%; e, para água de lavagem de filmes,
em 75%. A validação do método para análise da hidroquinona foi realizada e o método foi
considerado eficiente, podendo ser empregado em futuras análises para monitoramento de
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hidroquinona em efluentes radiográficos. A concentração de hidroquinona encontrada nas amostras
de água de lavagem de filmes variou de 1,75 a 2,7 mg L-1 e, nas amostras de revelador, de 1,25 a
6,93 mg L-1. A concentração de prata encontrada nas amostras de água de lavagem de filmes variou
de 0,1 a 1785,97 mg L-1, enquanto nas amostras de fixador foi de 435,59 a 16325,92 mg L-1. Todas
as amostras de água de lavagem de filmes apresentaram concentração de prata igual ou maior que
os limites estabelecidos pelo Decreto estadual (SP) no 8.468/76 e pela Resolução Conama no
357/2005, enquanto para os fixadores, estavam todas acima dos limites máximos de prata, permitidos
para lançamento de efluentes, estabelecidos pelas mesmas legislações, além da NBR 9800/1987. Os
resultados obtidos revelam inadequação da forma como esses efluentes eram gerenciados,
principalmente em relação ao tratamento e descarte. Além disso, considerando-se que esses
efluentes representam uma parcela dos resíduos perigosos gerados no ambiente urbano, podendo
causar impacto na saúde e no ambiente, os dados obtidos podem servir de importante indicador da
necessidade de mudança do sistema de monitoramento e controle desse tipo de resíduo, buscandose soluções integradas e sustentáveis com diferentes setores envolvidos, bem como, constituem-se
em indicador de relevância para políticas públicas ambientais e de saúde do país e do estado, na
busca de um sistema de gestão integrada e sustentável de resíduos.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-04082010-150502/publico/JAMYLECALENCIOGRIGOLETTO.pdf

Nº de Classificação: 6588
RODRIGUES, Cintia Capucho. Trauma vascular: ocorrência em pessoas submetidas a tratamento
quimioterápico para câncer de mama. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): CARVALHO, Emília Campos de
RESUMO: O câncer de mama é uma preocupação de saúde pública por sua grande incidência na
população. A quimioterapia é a estratégia de tratamento mais empregada e dentre as formas de ser
administrada, a mais comum é a intravenosa. A maioria das drogas citotóxicas é irritante ou
vesicante, passível de promover trauma vascular. A pesquisa teve como objetivos: verificar a
ocorrência de trauma vascular, oriundo do procedimento de punção venosa periférica, em pessoas
submetidas à quimioterapia ambulatorial no tratamento do câncer de mama; identificar as
manifestações clínicas de trauma vascular no local de punção venosa periférica para quimioterapia;
verificar a existência de associação entre a ocorrência do trauma vascular e as variáveis estudadas;
descrever a evolução temporal da ocorrência e continuidade do trauma vascular. Foram observadas
30 pacientes, durante 188 sessões. Quanto à caracterização da amostra, 93,3% das pacientes
apresentaram o diagnóstico Carcinoma Ductal Invasivo, 3,3% Carcinoma Lobular Invasivo e 3,3%
carcinoma metaplásico condróide; quanto ao estadiamento clínico os de maior porcentagem foram
IIIA e IIIB com 26,7% cada um. Quanto ao programa de quimioterapia, 36,6% fizeram uso de
Fluorouracil, Epirrubicina e Ciclofosfamida e 56,67% de uma combinação quatro Ciclos de
Epirrubicina e Ciclofosfamida e quatro ciclos de Docetaxel associado ou não ao Trastuzumab. Outra
característica, a presença de dor antes do inicio da quimioterapia, foi observada no ciclo 1 (10%),
ciclo 2 (26,7%), ciclo 3 (36,7%), ciclo 4 (23,3%), ciclo 5 (26,67%), ciclo 6 (40%), ciclo 7 (14,3%) e ciclo
8 (14%); dentre as pacientes que apresentaram dor, os locais predominantes foram os membros
superiores e inferiores. As características principais identificadas em relação aos acessos venosos
foram visibilidade, em mais de 50% dos acessos escolhidos; palpabilidade, presente em 100% dos
acessos; mobilidade, sendo que mais de 50% das veias eram fixas; alem de a maioria apresentar
trajetória retilínea e com elasticidade preservada. Quanto ao local de inserção, predominou (>60%) o
dorso da mão. Houve também um aumento de repetidas punções para se conseguir um acesso ao
longo dos ciclos. Quanto ao material, identificou-se preferência pelos materiais flexíveis - vialon ou
teflon - de calibre predominantemente 24G, fixados com adesivo micropore. Quanto ao sistema
utilizado para infusão foi utilizado o frasco de plástico flexível e colabável, com equipo simples e com
sistema extensor de duas vias. Nos 188 ciclos observados foram identificados como trauma vascular
tardio: diminuição da elasticidade do vaso (63); hiperpigmentação (69); endurecimento (46);
engurgitamento (10) e cordão venoso (30). Como manifestações imediatas: infiltração em 1,59% dos
ciclos, flebite durante a infusão (35) e queixas de dor durante a infusão (9). Ao se comparar as
médias de problemas (trauma vascular) apresentados pelas pacientes que fizeram uso de
Fluorouracil, Epirrubicina e Ciclofosfamida e as que fizeram uso de Epirrubicina, Ciclofosfamida, e
Docetaxel, foi identificado maior índice para as do primeiro grupo; a análise estatística Mann-whitney,
(,062) aponta que a diferença entre os protocolos é significante. O trauma vascular, como eventual
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diagnóstico de enfermagem, possibilita ao enfermeiro, no âmbito de sua competência, intervir para
minimizá-lo ou extingui-lo.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-04082010-133246/publico/CINTIACAPUCHORODRIGUES.pdf

Nº de Classificação: 6589
CAIXETA, Camila Cardoso. Ajustamento familiar no contexto do diabetes tipo 2. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 112 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): GALERA, Sueli Aparecida Frari
RESUMO: O diabetes mellitus tipo 2 é um dos principais problemas de saúde pública da atualidade.
Esta doença se integra ao ambiente familiar, exigindo da pessoa portadora e de seus familiares
ajustamentos para incluir os cuidados exigidos. Tais demandas exercem influencias sobre os
indivíduos e sobre a família uma vez que estes se sentem responsáveis por se ajustarem a essa nova
realidade a fim de gerenciar os cuidados exigidos. Entende se por ajustamento os movimentos
contínuos que a família faz, ao longo do tempo, no sentido de conviver com o diabetes e, inserir as
demandas que o diabetes impõe em suas vidas e rotinas. Assim, o objetivo desta pesquisa é
compreender os processos de ajustamento da família frente às exigências que o diabetes tipo 2
impõe ao sistema familiar ao longo do tempo. Como referencial teórico, esta pesquisa se ancora nas
perspectivas da Abordagem Sistêmica Familiar e, em algumas idéias sobre a experiência humana e
os símbolos do Interacionismo Simbólico. Como método de pesquisa e de análise dos dados, utilizou
se a Teoria Fundamentada nos Dados. Participaram 12 famílias que foram dividas em três grupos de
convívio com o diabetes: os primeiros cinco anos de tratamento, o período de seis a dez anos, e
período superior a onze anos. Para a coleta de dados foram realizados três encontros no domicílio de
cada família. A análise dos dados nos permitiu identificar quatro momentos, que vão desde os fatos
ocorridos antes do adoecimento até o convívio com o tratamento, permitindo caracterizar a trajetória
familiar quando em contato com o diabetes ao longo do tempo. No primeiro momento, a família e a
pessoa com diabetes percebem o aparecimento de alguns sintomas, possuem a crença de que é algo
passageiro e elaboram os cuidados mediante os conhecimentos adquiridos com as experiências de
vida, com o passar do tempo, percebem que esses cuidados não são suficientes para o
desaparecimento desses sintomas. Os sentimentos são de incerteza e insegurança e os fazem
buscar o serviço de saúde. No segundo momento, há a busca pelo serviço de saúde, e se deparam
com a confirmação do diagnóstico. As crenças são de que o diabetes é um castigo, que seu
aparecimento está fundamentado em alguns erros cometidos no passado e que é possível se curar
pela fé ou pela gestação. Os cuidados agora são no sentido de aderir ao plano terapêutico, a família
reorganiza a rotina para inserir hábitos alimentares condizentes com o diabetes e inserem a
medicação em sua rotina. Ao vivenciarem esta reorganização, se deparam com as dificuldades do dia
a dia e, buscam alternativas fundamentadas na sua cultura. No terceiro momento, há um
aprimoramento dos cuidados, ou seja, as pessoas reelaboram suas estratégias de convívio com a
doença de acordo com as experiências do dia a dia. Há um aumento na confiança, pois, possuem
conhecimento a respeito dos limites do corpo e manejo da doença. No quarto momento, há uma
mudança significativa de posicionamento frente à vida, ou seja, os medos e inseguranças com
relação a possibilidade de vir a vivenciar alguma co-morbidade existem mas, esta possibilidade é
entendida como algo que pertence ao envelhecimento e já não causam tanto sofrimento e
insegurança como visto nos momentos anteriores. Assim, podemos inferir que conhecer e entender o
momento em que a família se encontra quando em contato com a doença, levando em consideração
os sentimentos e crenças agregados no cuidado com o diabetes, favorece o planejamento e,
conseqüente realização de uma assistência humanizada e eficaz a pessoa com diabetes e sua
família.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-03082010-161048/publico/TESE.pdf
Nº de Classificação: 6590
CABRAL, Danielle Bezerra. Micobactérias não tuberculosas em cirurgias: desafio passível de
enfrentamento no Brasil?. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2010. 170 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
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Orientador(es): ANDRADE, Denise de
RESUMO: Micobactérias não tuberculosas (MNT) são microrganismos ubíquos e reconhecidos como
contaminantes de sistemas de água em estabelecimentos de assistência à saúde, bem como,
dispositivos cirúrgicos e medicamentos injetáveis. Sua ocorrência representa uma emergência
epidemiológica e sanitária, especialmente em pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos.
Frente ao exposto, objetivou-se avaliar a produção do conhecimento científico acerca da ocorrência
de infecções por MNT em pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos. A prática baseada em
evidências representou o referencial teórico-metodológico e, como recurso para obtenção destas
evidências utilizou-se a revisão integrativa da literatura nas bases de dados Lilacs, Medline/Pubmed,
ISI Web of Science e Biblioteca Cochrane. Totalizaram-se 24 publicações nos últimos trinta anos,
com 15 (62,5%) no idioma inglês, os demais no português. No que se refere ao delineamento dos
estudos, observou-se que os mais freqüentes foram: 29,2% relatos de caso, 20,8% estudos
transversais e 12,5% estudos metodológicos e quase experimentais. A análise dos estudos culminou
em três categorias temáticas sendo 08 (33,3%) relacionadas aos tipos de cirurgias, 07 (29,2%) sobre
identificação das espécies por métodos microbiológicos e/ou moleculares e 09 (37,5%) medidas de
prevenção e controle. Ainda como subcategorias têm-se: a vigilância pós-alta, terapêutica com
antibióticos e uso de glutaraldeído. Entre os microrganismos destacam-se com 37,5% Mycobacterium
chelonae, 33,3%, M. abscessus e 25% M. fortuitum. Cirurgias oftalmológicas, estéticas, cardíacas e
procedimentos laparoscópicos e artroscópicos foram as mais investigadas. Diante do contexto
terapêutico, a indicação é realizada empiricamente ao longo prazo, podendo incluir desbridamento
cirúrgico de tecidos infectados. Na panorâmica da identificação das espécies, a eletroforese em gel
de campo pulsado (PFGE) é considerada padrão-ouro devido seu alto poder discriminatório de
algumas cepas bacterianas, porém com limitações. Com base nas publicações analisadas, conclui-se
que não se tem um panorama nacional talvez pela inoperância do sistema de vigilância pós-alta,
inexistência de critérios clínicos e bacteriológicos uniformizados em todo o território e, também pela
falta de integração entre a clínica e o laboratório. Adiciona-se que aplicação de metodologias
moleculares possibilitaria definir a diversidade das espécies de micobactérias que não puderam ser
identificadas pelos métodos clássicos. Uma publicação sobre a situação nacional das MNTs em
cirurgias é fundamental para a uma conduta correta no diagnóstico e tratamento de micobacterioses.
Acesso remoto ao texto integral:
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FARIA, Leila Márcia Pereira de. Interação medicamentosa: conhecimento de enfermeiros das
unidades de terapia intensiva de três hospitais públicos de Goiânia-GO. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CASSIANI, Sílvia Helena de Bortoli
RESUMO: Atualmente, é uma preocupação a exposição dos pacientes de unidade de terapia
intensiva (UTI) a situações da prática clínica que colocam suas vidas em risco. Um agravante para
essa exposição são os múltiplos agentes farmacológicos que esses pacientes recebem, aliado ao seu
desequilíbrio fisiológico. Entre os principais problemas relacionados à utilização de medicamentos na
UTI, estão as interações medicamentosas (IM), que quando não prevenidas ou tratadas prontamente
podem provocar danos irreparáveis no paciente. Considerando que o conhecimento sobre IM é uma
importante ferramenta para otimização no cuidado em enfermagem, desenvolveu-se este estudo com
o propósito de analisar o conhecimento sobre interações medicamentosas de enfermeiros que atuam
em unidades de terapia intensiva de adultos de três hospitais públicos de Goiânia - GO. Trata-se de
um estudo descritivo, não experimental, com delineamento transversal. A população foi composta por
64 profissionais e a amostra constituiu-se de 51 enfermeiros que aceitaram participar do estudo. Para
a coleta de dados construiu-se um instrumento com perguntas de múltipla escolha sobre IM. As
alternativas desse instrumento foram extraídas da base de dados do MICROMEDEX® Healthcare
Series (1974-2009). Os dados foram organizados e analisados usando Microsoft Excel 2002. A faixa
etária dos enfermeiros variou de 25 a 55 anos, com média de 38,9 anos. O tempo de atuação na
enfermagem variou entre 2 e 31 anos, com média de 12 anos. Sobre a formação em farmacologia, 29
(56,9%) enfermeiros informaram ter tido uma formação regular na graduação e 49 (96,1%)
expressaram necessidade de capacitação em farmacologia. Quanto ao conhecimento sobre
interações medicamentosas na UTI, houve uma relação de acertos e erros praticamente de 50%. Os
itens que alcançaram maior número de respostas corretas foram os que abordaram as interações
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relativas a medicamentos com ação sedativa e analgésica como o caso da dupla fentanila + morfina
(86,3%). Os itens que apresentaram maior número de respostas incorretas foram os que abordaram
medicamentos de ação antiinfecciosa e anti-hipertensiva. Quanto ao conhecimento do manejo clínico
sobre IM, observou-se que metade dos profissionais responderam corretamente em mais de 50% dos
itens se destacando, também, os medicamentos de ação sedativa e analgésica. Os resultados
evidenciaram a necessidade de melhorar as práticas de cuidados na utilização de medicamentos e
chamam a atenção para a importância de atualização dos enfermeiros a respeito dos medicamentos
comumente administrados na UTI. Por sua vez, é necessário fornecer apoio aos profissionais para
que busquem conhecimentos que sustente a qualidade da prática. Espera-se que as universidades e
demais instituições de saúde se sensibilizem quanto à necessidade de difundir e promover um
conhecimento farmacológico, adequado aos profissionais de enfermagem tendo em vista que a
segurança do paciente na terapia medicamentosa deve ser uma prioridade no contexto da saúde.
Acesso remoto ao texto integral:
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GARLA, Caroline Clapis. Perfil dos profissionais de ambulatórios de saúde mental, suas
práticas e opiniões sobre as políticas. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 88 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): FUREGATO, Antonia Regina Ferreira
RESUMO: Introdução: Este projeto tem como referência os conceitos da Reforma Psiquiátrica
Brasileira, suas metas e diretrizes bem como os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde
(SUS). A superação do modelo do hospital psiquiátrico vincula o conceito de saúde mental aos
conceitos de cidadania e produção de vida. A atenção ambulatorial deve incluir equipes
multiprofissionais cuja composição e atribuições são definidas pelo Ministério da Saúde e pela gestão
local. Entretanto, vários problemas como a dificuldade no acesso aos serviços e dificuldades de
gestão impedem que as reformas produzam os efeitos desejados. Objetivo: Caracterizar os
ambulatórios de saúde mental do DRS XIII, nas diferentes categorias profissionais de nível superior e
sua formação básica, as atividades desenvolvidas pelos profissionais destas equipes e sua opinião
sobre as políticas de saúde mental. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva.
Faz parte de um projeto multicêntrico ampliando dados do projeto realizado pelo Departamento de
Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas - DEPCH da EERP/USP. Amostra composta por 10
cidades da região de Ribeirão Preto do DRSXIII com mínimo de 20.000 habitantes e Ambulatório de
Saúde Mental. Utilizou-se o questionário semi-estruturado do projeto principal para identificação dos
sujeitos, sua formação básica, as atividades desenvolvidas e sua opinião sobre as políticas de saúde
mental. Foi utilizado o STATA para cruzar os dados e encontrar associações entre variáveis
utilizando-se o Teste Exato de Fisher. Resultados e Discussão: Com os profissionais de nível superior
foram realizadas 78 entrevistas, no período de fevereiro de 2009 a fevereiro de 2010. A maioria dos
profissionais é do sexo feminino 65 (83%), da categoria médica 12 (15%) e psicológica 38 (49%).
Havia apenas 6 (8%) enfermeiros, pois 4 cidades não incluem esta categoria em seu quadro de
profissionais. Ainda assim, há prática dos cuidados de enfermagem pelos demais profissionais: 11
realizam administração de medicação, 15 cuidados físicos, 21 conforto, 7 sinais vitais, 53 anotações,
36 observações e 45 realizam interações terapêuticas - fatos que denotam inversão de papéis e falta
de articulação com a atenção primária. Observa-se que somente 20 (26%) freqüentaram cursos de
especialização em saúde mental; 64% trabalham até 20 horas/semana e 69% têm outro emprego. Há
correlação significativa entre formação acadêmica e falta de atendimento junto a grupos de famílias
ou a um familiar pelos psicólogos (42% grupo famílias, 33% um familiar) sendo que 29% não
atendem famílias, gerando listas de esperas. Os profissionais relatam dificuldade de trabalhar em
equipe e elaborar Projetos Terapêuticos para os portadores de transtorno mental, relatam que há
rodízio de profissionais, questionam o histórico bem como os conceitos da reforma psiquiátrica
desconhecendo as leis que regem a Política Nacional de Saúde Mental. Conclusões: Este estudo
possibilitou caracterizar a assistência em saúde mental realizada pelos profissionais dos ambulatórios
do DRS XIII. Confirmou-se que o espaço de cuidado ambulatorial, por privilegiar consultas
embasadas no modelo curativo, contribui para que a medicalização se acentue como forma principal
de tratamento desvinculando a idéia da integralidade no atendimento das necessidades físicas e
psicossociais da pessoa que requer ajuda.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 6593
MACHADO, Richardson Miranda. Transtornos psiquiátricos: uma abordagem epidemiológica do
alcoolismo na Região Centro Oeste e Minas Gerais. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 181 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): COSTA JUNIOR, Moacyr Lobo da
RESUMO: Trata-se de um estudo ecológico do tipo séries temporais com delineamento exploratório e
longitudinal; realizado na Clínica Psiquiátrica São Bento Menni, com os objetivos de descrever o perfil
sócio-demográfico e clínico dos pacientes internados por alcoolismo nos anos de 1980 a 2008 e
investigar a associação entre o tempo de permanência dos pacientes internados por alcoolismo e as
variáveis sócio-demográficas e clínicas. O estudo foi realizado a partir dos dados do Sistema de
Internações Hospitalares (SIH) da CSBM. As informações obtidas foram inseridas nos softwares
Microsoft Exel (versão 2003) e Statistical Package for the Social Sciences (versão 13.0), os quais
permitiram o tratamento das variáveis e a apresentação dos resultados. No período de 20 de outubro
de 1980 a 31 de dezembro de 2008, foram internados 28.078 pacientes, sendo 2.203 destes
pacientes em detrimento do alcoolismo. No que se refere ao perfil sócio-demográfico e clinico o maior
número de pacientes (1796-81,5%) foi internado uma vez; houve uma predominância do sexo m
asculino(1815-82,4%); da faixa etária de 41 a 50 anos (715-32,5%); da cútis branca; dos casados
(1048-47,6%); dos pacientes com nível fundamental (1073-48,7%); dos trabalhadores autônomos e
vendedores do comércio (591-26,8%); dos pacientes procedentes da própria família para a internação
(943 - 42,8%); de internações financiadas pelo SUS (1232 - 55,9%) e de pacientes acompanhados no
momento da internação (2130-96,7%). Constatou-se no decorrer dos anos uma queda do número de
internações involuntárias. Houve um elevado número de diagnósticos não especificados (288-47,4%)
feitos através da CID-9 e um grande número de casos de uso de álcool - síndrome de dependência
(695 - 43,5%) diagnosticados por meio da CID-10. .Ao avaliarmos a série histórica das internações
verificamos um aumento progressivo do número de internações e uma queda considerável no tempo
de permanência. Com relação ao tipo de alta foi prevalente o número de alta médica hospitalar (1950
- 88,5%). No que condiz ao diagnóstico de alta diferente do recebido para a internação, foi prevalente
o diagnóstico de quadros psicóticos orgânicos e de esquizofrenia paranóide. A maioria (970 - 44%)
dos pacientes foi referenciada para os Centros de Atenção Psicossocial após a alta. Ao investigarmos
a associação entre o tempo de permanência dos pacientes e as variáveis constatou-se um tempo
superior: do sexo feminino; da faixa etária entre 61 a 70 anos; dos pacientes de cútis do tipo amarelo;
dos solteiros; dos semi-alfabetizados; dos trabalhadores de serviços administrativos; dos pacientes
procedentes para a internação por ordem judicial; dos internados de forma voluntária; dos pacientes
com diagnóstico de “Outra Demência Alcoólica”; dos internados pelo SUS; dos pacientes internados
entre os anos de 1980 e 1990; dos que receberam alta médica; dos que receberam diagnóstico de
alta diferente do recebido para a internação e dos que receberam o encaminhamento após a alta do
tipo “Ordem Judicial”. Os resultados assim nos permitem considerar que a relação entre o homem e o
álcool foi e ainda continua sendo muito conflituosa, gerando ao final, mais prejuízos do que
benefícios. Assim, o consumo de álcool configura-se como um grande vilão para a humanidade,
tendo enorme peso como causa de adoecimento e morte no mundo, bem como, relacionando-se ao
mesmo tempo a diversas características sócio-demográficas e clinicas.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-27092010-162022/publico/RICHARDSONMIRANDAMACHADO.pdf

Nº de Classificação: 6594
SPRIOLI, Neila. Cuidar em novo tempo: o trabalho de cuidadores com pacientes psiquiátricos em
moradias. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2010. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): COSTA, Maria Cristina Silva
RESUMO: Este trabalho foi projetado a partir de experiência vivida no Instituto Nise da Silveira, Rio
de Janeiro/RJ. Nesta instituição, como em outras, as mudanças estruturais efetuadas no contexto da
Reforma Psiquiátrica se configuram como um dos maiores desafios colocados tanto para a
assistência na área de saúde mental, quanto para a legislação que a regulamenta, considerando-se a
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imensa clientela de pacientes moradores das instituições psiquiátricas e os problemas que se
apresentam às transformações empreendidas. No bojo das mudanças que afetam essa clientela
despontam os serviços residenciais terapêuticos e o trabalho do cuidador profissional, figura de
grande importância nas ações para o desmantelamento do aparato manicomial. Esta pesquisa
objetiva analisar o processo do cuidado de pacientes psiquiátricos em moradias assistidas e
residências terapêuticas, com atenção à formação e ao treinamento do profissional cuidador. Definese como pesquisa qualitativa, que utiliza o método etnográfico e se apóia, teoricamente, na
Antropologia Interpretativa para a análise dos significados das práticas e concepções relacionadas
com o trabalho do cuidador nesses dispositivos residenciais. As técnicas utilizadas na pesquisa
constituíram-se de observação direta e entrevistas semi-estruturadas. A pesquisa desenvolveu-se
durante o segundo semestre de 2008 e primeiro semestre de 2009, nas moradias internas do Instituto
Nise da Silveira, no Rio de Janeiro, e nas residências terapêuticas de seu entorno. Os sujeitos
principais da pesquisa foram cuidadores (11) e os sujeitos secundários supervisores (4) que
trabalham nos referidos espaços. Os dados coletados permitem refletir a respeito da importância do
trabalho do cuidador profissional e sobre como ele se insere nas equipes de assistência em saúde
mental, tendo como pano de fundo as novas regras que propõem a assistência para a clientela
institucionalizada a partir da Reforma Psiquiátrica brasileira. Durante a realização da pesquisa,
observou-se certa diversidade na compreensão do trabalho, tanto por parte de cuidadores como de
supervisores. Esta diversidade, contudo, é mais reveladora dos desafios e da riqueza de ações de um
trabalho ainda em construção do que de suas deficiências. As principais conclusões dizem respeito
ao vínculo que se estabelece entre cuidadores e moradores, à possibilidade de discussão regular do
trabalho em supervisão, ao impacto dos diferentes equipamentos de moradia no cotidiano de
profissionais e pacientes, e às mudanças comportamentais observadas nos moradores, que permitem
constatar o processo de reabilitação em curso.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-27092010-161621/publico/NeilaSprioli.pdf
Nº de Classificação: 6595
XELEGATI, Rosicler. Desenvolvimento de ambiente virtual de aprendizagem sobre
gerenciamento em eventos adversos nos serviços de enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 90 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINEZ ÉVORA, Yolanda Dora
RESUMO: A busca do conhecimento para melhoria da assistência de enfermagem nos serviços de
saúde faz-se rotineiramente e a adoção de novas tecnologias educacionais vem colaborar, de forma
relevante, para educação permanente dos profissionais. Inúmeros assuntos pertinentes ao cuidado
podem ser aprendidos e discutidos em ambientes virtuais, como, por exemplo, os eventos adversos.
O presente estudo teve como objetivo desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) sobre
gerenciamento em eventos adversos para educação permanente de enfermeiros, abordando as
temáticas: úlcera por pressão, erros de medicação, flebite, queda e perda de sonda
nasogastroenteral. O referencial pedagógico foi fundamentado nos estudos de Gagné (1980) que
considera que o processo de aprendizagem é baseado na teoria de processamento de informação e
constitui-se em oito fases (fase de motivação, de apreensão, de aquisição, de retenção, de
rememoração, de generalização, de desempenho e de feedback). A metodologia, uma pesquisa
aplicada, utilizou o Modelo de desenvolvimento de programas de Instrução Auxiliada pelo
Computador (Computer Assisted Instruction - CAI) proposto por Price (1991), composto de três
estágios: 1. planejamento inicial; 2. planejamento e desenvolvimento do conteúdo instrucional; 3.
avaliação e revisão. No estágio 1 foi caracterizado o público alvo, escolhido o tema abordado, bem
como definidos os objetivos educacionais, os recursos disponíveis, o design instrucional e as técnicas
de modelagem. O desenvolvimento do conteúdo (estágio 2) foi realizado em Módulos, estes
constituídos das seguintes estruturas: Identificação do Módulo, Objetivos de Aprendizagem,
Conteúdos, Exercícios, Referências e Textos de Apoio. A avaliação técnica e revisão do conteúdo
inserido no AVA desenvolvido (estágio 3) será realizado por especialistas da área de informática e
enfermagem em estudo futuro. O AVA foi desenvolvido na linguagem HTML (Hyper Text Makep
Language) utilizando o programa Microsoft Office Word 2003®. Os exercícios de avaliação inseridos
em cada módulo foram criados pela autora deste estudo com a utilização do programa Hot Potatoes
versão 6.0 para Windows. Conclui-se que a metodologia adotada na construção do AVA foi adequada
para o alcance do objetivo proposto. Como metas futuras, a autora desse estudo avaliará o produto
desenvolvido e verificará a possibilidade de seu uso nos serviços de enfermagem, contribuindo com a
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educação permanente dos enfermeiros. O AVA sobre gerenciamento em eventos adversos nos
serviços
de
enfermagem
está
disponível
para
acesso
no
endereço
eletrônico:
<<http://www.eerp.usp.br/nepien/eventosadversos>>.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-27092010-162213/publico/RosiclerXelegati.pdf
Nº de Classificação: 6596
ZANDONAI, Alexandra Paola. Busca de evidências para os fatores de risco alimentares do
câncer colorretal: revisão integrativa da literatura (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 182 f.
Dissertação (Mestrado em Ciência)
Orientador(es): SAWADA, Namie Okino
RESUMO: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que teve como objetivos buscar e
sintetizar as evidências disponíveis na literatura científica relacionado aos fatores de risco alimentares
para o câncer colorretal; categorizar os aspectos relacionados aos fatores de risco alimentares
levantados e; selecionar as recomendações em educação em saúde especifica para promoção e
prevenção para o câncer colorretal, aliada a uma alimentação saudável. Para a seleção dos estudos,
foram consultadas as bases de dados LILACS, PUBMED, CINAHL e COCHRANE Library e a amostra
constituiu-se de 26 estudos. Foram identificados 21 estudos (80,8%) indexados na base de dados
PUBMED e 5 estudos (19,2%) na COCHRANE Library. Houve uma prevalência de 16 estudos
(61,5%) com nível de evidência 2 e 10 estudos (38,5%) com nível de evidência 1. Após a análise dos
aspectos abordados nestes artigos, reuniu-se em 4 categorias temáticas com a abordagem dos
seguintes aspectos: 1- o consumo de carnes e os fatores de risco para câncer colorretal, composta
por 6 estudos (23,1%); 2- ácido fólico, fibras, ?- tocoferol e ?-caroteno e os fatores de risco para
câncer colorretal, com 6 estudos (23,1%); 3- os fatores de risco associados a suplementação pelo
cálcio e vitamina D, com 8 estudos (30,7%); 4- baixo índice glicêmico e de gordura, aumento do
consumo de frutas, vegetais e simbióticos como redutores do risco de câncer colorretal, com 6
estudos (23,1%). Na categoria 1 as metanálises encontraram associações de que a ingestão de
carne vermelha está relacionada com o aumento do risco para câncer colorretal em 28% a 35%,
enquanto que a carne processada está associada com o risco elevado de 20% a 49%. Na categoria
2, as evidências encontradas sobre a suplementação por ácido fólico, antioxidantes e fibras não
demonstram segurança em seus dados, uma vez que sugerem a necessidade de mais estudos
aprofundados sobre a temática em questão. Quanto a categoria 3, conclui de forma convincente que
o alto consumo de cálcio reduz o risco para o câncer colorretal em 45% e quando associado a
vitamina D oferece um efeito quimioprotetor ao intervir na carcinogênese colorretal. A categoria 4,
encontrou-se uma associação entre o índice e a taxa glicêmicos com o risco para o câncer colorretal,
houve uma moderada redução no risco de câncer colorretal associado ao alto consumo de vegetais e
frutas, a redução do consumo de gorduras e aumento consumo de frutas e vegetais não reduziu o
risco para câncer colorretal invasivo durante o período de seguimento, a intervenção simbiótica não
pode afirmar sobre o seu efeito protetor para o câncer colorretal. As recomendações presentes nesta
revisão integrativa almejam a promoção e prevenção aos fatores de risco para o câncer colorretal,
uma vez que a enfermagem destaca-se como forte agente capaz de estimular a adoção de hábitos
alimentares saudáveis, além de oferecer embasamento nutricional juntamente com os demais
profissionais da equipe de saúde.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-27092010-160128/publico/AlexandraZandonai.pdf
Nº de Classificação: 6597
RAMOS, Tatiane Mitleton Borges. Acolhimento e vínculo em um grupo de assistência a
portadores de transtorno alimentares. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 231 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): PEDRÃO, Luiz Jorge
RESUMO: O acolhimento é um dispositivo técnico e político que visa garantir à população um
atendimento em saúde usuário-centrado e com elevada resolutividade em suas ações. O vínculo
entre profissional e usuário é a relação que possibilita que a autonomia e a cidadania sejam
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estimuladas, na participação ativa do usuário no serviço e na construção de saberes sobre saúde. No
entanto, visto a relação conflituosa que se estabelece entre anoréxicos e bulímicos, e os profissionais
de saúde que tratam desses pacientes, este estudo teve por objetivo avaliar como é o processo de
acolhimento dos usuários do Grupo de Assistência em Transtornos Alimentares do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina - Campus USP (GRATA-HCFMRP-USP) e como se dá o vínculo
entre os profissionais e os usuários, ambos inseridos nesse serviço. Através da Avaliação Qualitativa
de Quarta Geração, que tem como base teórica o Construtivismo, e como ferramenta metodológica o
Círculo Hermenêutico-Dialético de Guba e Lincoln, foram entrevistados 16 usuários e 7 profissionais
do serviço. O Círculo Hermenêutico-Dialético teve a finalidade de fazer emergir construções sobre os
significados do acolhimento e do vínculo, que foram negociados entre os participantes da pesquisa.
Os dados foram analisados pelas construções conjuntas emergidas, dos pontos consensuais e
divergentes levantados nas entrevistas, e também por meio de análises de documentos e das
observações no serviço. Os dados mostraram que há alguns elementos que são essenciais para que
o acolhimento aconteça e para que o vínculo se estabeleça, são eles: integralidade no serviço,
intersetorialidade, interdisciplinaridade, formação profissional, vínculo e humanização do atendimento.
Respectivamente, o GRATA mostrou ser um grupo que busca a integralidade em seu atendimento,
no entanto essa integralidade pode ser prejudicada pelo excessivo emprego do modelo biomédico na
atuação de alguns profissionais; a articulação intersetorial com os vários profissionais e setores de
saúde mostrou-se fundamental ao serviço, apesar do HCFMRP-USP apresentar algumas deficiências
quanto a estrutura física e organizacional; há uma trabalho interdisciplinar consistente na equipe,
prejudicado apenas por algumas sobrecargas de funções e excessivo emprego de uma visão
biomédica de alguns; as atividades de capacitação e supervisão mostraram-se fundamentais ao
trabalho, podendo ser estendidas aos outros profissionais do HCFMRP-USP; os vínculos entre
profissional e usuário mostraram-se consistentes e promissores de espaços dialógicos, no entanto
prejudicados por fatores como a falta de salas, a inabilidade da escuta qualificada por alguns
profissionais ou a rotatividade de profissionais; a relação entre os usuários mostrou-se um recurso de
enfrentamento ao transtorno, porém, algumas vezes, prejudiciais ao tratamento, sendo que atividades
que poderiam ser oferecidas pelo serviço foram citadas como redutoras dos danos causados por
essas más relações; o GRATA, enfim, foi considerado um serviço que busca um atendimento usuáriocentrado com considerada resolutividade, com procedimentos que priorizam a dimensão humana do
sujeito atendido, apesar de algumas limitações e deficiências vistas.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-27092010-162439/publico/TatianeMitleton.pdf
Nº de Classificação: 6598
MONCAIO, Ana Carolina Scarpel. Higiene das mãos dos profissionais de saúde: subsídios para
mudança comportamental na perspectiva da autoeficácia de Albert Bandura. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 151 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): ANDRADE, Denise de
RESUMO: A prática de higiene das mãos (HM) entre os profissionais de saúde representa um tema
complexo que ao longo dos tempos suscita abrangentes questionamentos e controvérsias em âmbito
mundial. O reconhecimento da escassa adesão desta prática é unânime entre pesquisadores e
controladores da infecção relacionada à assistência em saúde. Frente ao exposto, objetivou-se
identificar na literatura intervenções relativas à mudança comportamental da prática de HM na
perspectiva da autoeficácia de Albert Bandura. A prática baseada em evidências representou o
referencial teórico-metodológico e, como recurso para obtenção destas evidências utilizou-se a
revisão integrativa da literatura nas bases de dados LILACS, MEDLINE/PubMed, CINAHL e Biblioteca
Cochrane. Totalizaram-se 21 publicações nos últimos vinte anos, sendo 19 (91,0%) no idioma inglês,
os demais (9,0%) no português. No que se refere ao delineamento dos estudos, observou-se que 19
(91,0%) eram quase-experimentais e, 02 (9,0%) observacionais. Deste total, 10 (47,7%) foram
desenvolvidos em Unidades de Terapia Intensiva, dado a relevância da incidência de infecção nestas
unidades. Os estudos foram categorizados segundo objetivo dos autores em: 11 (53,0%)
intervenções educacionais, 09 (42,5%) ambientais (recursos materiais e humanos) e 01 (4,5%)
organizacional. E, com relação aos domínios da teoria da autoeficácia, verificou-se que 17 (81,2%)
associados a Persuasões Sociais e apenas 04 (18,8%) à Experiência Vicária e/ou Experiência de
Domínio. Não se observou nenhum estudo associado ao domínio Somático e Emocional dos
profissionais. No geral, não se identificou mudança de comportamento efetiva entre os profissionais
de saúde face às limitações metodológicas dos estudos. As estratégias utilizadas, bem como o tempo
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disponibilizado precisa ser revisto para que a prática de HM se torne uma rotina e uma cultura entre
os profissionais de saúde. Assim, as intervenções pontuais que utilizaram uma ou apenas duas
estratégias parecem ter impacto de curta duração na adesão à prática de HM. Este estudo sinaliza
que a avaliação da autoeficácia dos profissionais de saúde pode ser uma alternativa importante para
compreender o desempenho dos profissionais na HM e, portanto, outros estudos são necessários.
Acresce-se que na determinação da estratégia efetiva de mudança comportamental é imprescindível
a aplicabilidade do mecanismo da reciprocidade triádica, o que inclui os fatores pessoais, influências
comportamentais e/ou ambientais agindo de forma simultânea e interligada. Em outras palavras,
podemos inferir que a perspectiva de desenvolvimento da autoeficácia dos profissionais na prática de
HM poderá ser uma alternativa passível de investimentos em termos de pesquisa.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-27092010-160516/publico/AnaCarolinaScarpelMoncaio.pdf

Nº de Classificação: 6599
AZEVEDO, Ana Lídia de Castro Sajioro. Gerenciamento do cuidado de enfermagem em unidade
de urgência traumática. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2010. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): CHAVES, Lucieli Dias Pedreschi
RESUMO: O conhecimento da prática dos enfermeiros em unidades de atendimento a agravos
traumáticos, tanto no que se refere ao cuidado, quanto às atividades gerenciais é imprescindível
diante da importância das urgências traumáticas no contexto de atenção à saúde. Este estudo teve
como objetivo geral analisar a prática do enfermeiro em uma unidade de trauma, no âmbito do
gerenciamento do cuidado bem como, caracterizar os agravos traumáticos atendidos, no ano de
2007, segundo variáveis demográficas, epidemiológicas e organizacionais, considerando os
mecanismos do trauma. Trata-se de estudo descritivo, utilizando dados quanti e qualitativos. O
estudo foi realizado em um hospital de ensino no interior do Estado de São Paulo-SP. Para a
abordagem quantitativa utilizou-se como técnica de coleta de dados a pesquisa documental em base
de dados secundários; a etapa qualitativa desenvolveu-se segundo as premissas de estudo de caso,
utilizando técnicas de coleta de dados: observação participante e entrevista semi-estruturada. Os
resultados evidenciaram como perfil dos agravos atendidos, homens na faixa etária de 20 a 30 anos,
procedentes de Ribeirão Preto, vítimas de acidentes de transporte, nos finais de semana, entre
13h00min e 18h59min, o tempo de permanência hospitalar foi de 24 horas ou menos. Em relação aos
índices de gravidade de trauma os casos de ISS com escore de 1-15 (trauma leve), decorrentes de
acidentes de transporte, e o RTS superior a seis relacionados à maior probabilidade de sobrevida. A
análise dos casos observados evidenciou aspectos importantes no tocante ao atendimento do
paciente vítima de trauma, a saber: condições de acesso, organização da unidade,
assistência/gerência de enfermagem. Evidenciou-se na sala de trauma, o gerenciamento do cuidado,
centrado em atividades assistenciais e gerenciais. Assistenciais focadas no cuidado prestado ao
usuário no microespaço da unidade e gerenciais que incluem a organização do acesso do paciente,
da unidade, da equipe, de materiais e equipamentos. Cabe destacar que a abordagem assistencial
aparece de forma articulada às atividades gerenciais, caracterizando então o gerenciamento do
cuidado exercido na unidade estudada. O enfermeiro tem importante papel na articulação de
profissionais de saúde e de enfermagem bem como na mobilização de recursos para atenção ao
paciente. Fragilidades na articulação, integração e comunicação, bem como nas limitações no uso da
supervisão enquanto instrumento gerencial são aspectos que foram destacados como dificultadores
do trabalho em equipe no contexto da sala de trauma.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-27092010-160805/publico/AnaLidiaSajioro.pdf
Nº de Classificação: 6600
PALOTA, Letícia. Adesão ao tratamento da hipertensão arterial: estudo entre usuários
cadastrados no Centro de Saúde de um município do interior paulista. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NOGUEIRA, Maria Suely

219
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo transversal de abordagem quantitativa, realizado entre
90 portadores de HA seguidos no Centro de Saúde de um município do interior paulista, tendo por
objetivo avaliar a adesão ao tratamento. Para coleta de dados foram utilizados três instrumentos: um
relativo a dados sociodemográficos, da doença e do tratamento; o Teste de Morisky e Green (TMG)
para avaliar a adesão ao tratamento medicamentoso e o Instrumento de Avaliar Atitudes Frente à
Tomada de Remédios (IAAFTR). Os testes estatísticos foram realizados por meio do software
Statistica 8.0 e os resultados foram considerados significativos quando o nível de significância foi (p
<0.05). Os sujeitos possuíam idade média de 66+10,4 anos, 62,2% eram do sexo feminino, 86,7%
brancos, 66,7% casados, 72,2% aposentados, 57,8% com dois ou mais dependentes, 52,2% residiam
com outros membros da família e 91,1% informaram renda familiar entre um e três salários mínimos.
As principais comorbidades associadas foram: diabetes mellitus (20%) e hipercolesterolemia (14,4%).
Em relação aos hábitos de vida, 71,1% não realizavam atividade física, 12,2% eram tabagistas,
15,6% citaram uso de bebida alcoólica, 72,2% referiram não possuir alteração no padrão de sono,
57,8% se consideraram pessoas estressadas e 74,4% possuíam casos de HAS na família.
Considerando o tratamento medicamentoso prescrito, que 13,5% utilizam diuréticos associados com
Inibidor da Enzima Conversora de Angiotensina (IECA). Quando questionados se pararam de fazer
uso de alguma medicação, 21,1% responderam sim, sendo que 35,8% referiram ser devido a efeitos
colaterais; dos 36,7% que referiram algum efeito colateral, 36,4% apontaram a epigastralgia como
sendo o principal. Houve significância estatística entre efeitos colaterais e adesão avaliada pelo
método IAAFTR. Os indivíduos que relataram algum efeito colateral eram menos aderentes. Em
relação ao custo das medicações 91,1% relataram não interferir no uso regular, 100% disseram saber
da continuidade do tratamento, 86,7% referiram que o número de tomadas não interfere no uso das
medicações e 87,8% referiram estar satisfeitos com a medicação. Relação significativa foi
encontrada entre o número de tomadas da medicação e satisfação quando relacionados com adesão
avaliada pelo método IAAFTR. Os indivíduos que responderam que o número de tomadas de
medicação não interferia no seu uso regular e que se consideraram satisfeitos com as medicações
prescritas se mostraram mais aderentes. Em relação a auto medicação 21,1% referiram parar de
tomar as medicações quando se sentem melhores, 11,1% param quando se sentem piores e 25%
tomam maior quantidade quando não sentem bem. Quanto aos dados clínicos avaliados, 20%
apresentaram valores de PA maiores ou iguais a 140X90mmHg e 32,2% apresentaram aumento dos
valores da PAS isolado; 40% eram obesos; 64,4% apresentaram valores de CC alterados e 51,1%
valores da RCQ acima do preconizado. Quando avaliados pelo TMG 72,2% não apresentaram
adesão e, dentre esses, 75,4% não apresentaram atitudes positivas quando avaliados pelo IAAFTR,
o que demonstrou uma concordância discreta entre os dois métodos. Esses achados podem
proporcionar subsídios para a realização de intervenções na assistência aos pacientes com HAS com
o objetivo de aumentar as taxas de adesão e qualidade de vida.
Acesso remoto ao texto integral:
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GONELA, Jefferson Thiago. Nível de atividade física em pessoas com diabetes mellitus tipo 2.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 133 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): ZANETTI, Maria Lúcia
RESUMO: A atividade física é considerada um dos pilares no tratamento do diabetes mellitus. Nesta
direção, para a prescrição da atividade física recomenda-se conhecer o nível de atividade física do
usuário com diabetes mellitus, com vistas aos benefícios à saúde. Estudo transversal, realizado em
uma Unidade Básica Distrital de Saúde, em uma cidade do interior do estado de São Paulo, em 2009.
O objetivo foi analisar o nível de atividade física dos usuários com diabetes mellitus tipo 2, segundo o
Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). A amostra foi constituída por 134 usuários com
diabetes mellitus tipo 2, no período de maio a agosto de 2009. Para a coleta de dados, foram
utilizados um formulário contendo as variáveis demográficas e clínicas e o questionário referente ao
IPAQ. Para a análise, utilizaram-se a estatística descritiva e os testes de ANOVA e Qui-quadrado.
Para calculo do nível de atividade física foi utilizado o Guidelines for Data Processing and Analysis of
the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)- Short and Long Forms (2005). Os resultados
mostraram que a média de idade dos sujeitos foi de 63,5 (±10,3) anos, tempo de diagnóstico de 11,7
(±7,9) anos. Quanto ao nível de atividade física 11,9% são sedentários, 50% e 17,9% são ativos e
muito ativos, respectivamente. Constatou-se que 56% não realizam qualquer tipo de atividade física
no período de lazer. Houve uma correlação inversa entre o nível de atividade física e a idade. A
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média de tempo gasto na posição sentada foi superior a cinco horas ao dia. No entanto, o tempo
gasto nessa posição apresenta inversa correlação com o nível de atividade física dos sujeitos. Isso
sugere que a orientação adequada de atividade física poderia diminuir o tempo gasto na posição
sentada e promover um estilo de vida mais saudável em relação à atividade física. Obteve-se que a
realização de atividade física no período de lazer não atinge nem a metade dos sujeitos do estudo e
que, apenas, 20,1% atingem os níveis de atividade física recomendados para obtenção de benefícios
à saúde. Recomenda-se a necessidade de implantação de um grupo de educação em diabetes para
o melhor gerenciamento da doença destacando-se a atividade física.
Acesso remoto ao texto integral:
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BECKER, Tânia Alves Canata. Acompanhamento por telefone como estratégia de intervenção
de enfermagem no processo de aplicação de insulina no domicílio (O). Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 159 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TEIXEIRA, Carla Regina de Souza
RESUMO: Trata-se de um estudo observacional, longitudinal, comparativo do tipo antes e depois com
abordagem quantitativa que teve como objetivo analisar a competência da pessoa com diabetes
mellitus para realizar o processo de aplicação de insulina, antes e após o acompanhamento por
telefone. O estudo foi realizado em um centro de saúde escola do interior paulista. Participaram do
estudo 26 pessoas com diabetes mellitus cadastradas no programa de automonitorização da glicemia
capilar no domicílio. A coleta de dados ocorreu em três fases, de janeiro a fevereiro de 2010, no
período de 30 dias para cada pessoa, através de entrevista semi-estruturada, norteadas pelo
instrumento de coleta de dados e o manual de intervenção. Na primeira fase era realizado o primeiro
contato telefônico para a obtenção do consentimento do sujeito em participar do estudo, e em
seguida, a aplicação do instrumento de coleta de dados para a avaliação da competência inicial. Na
segunda fase era realizada a abordagem educativa em duas ligações telefônicas e na terceira fase foi
realizada a avaliação da competência final. Na análise dos dados utilizou-se o software Statistical
Analysis System SAS® 9.0, utilizando a PROC GLM, onde foi proposto a metodologia de análise da
variância, com distribuição normal com média 0 e variância constante e o Teste de McNemar. O nível
de significância estatístico adotado foi de 5% (p<0,05). Das 26 (100%) pessoas entrevistadas, 80,7%
eram do sexo feminino, 69,2% casadas, 23% tinham até o primeiro grau incompleto, 34,6% do lar e
65,3% encontravam-se na faixa etária entre 50 a 59 anos. Em relação às variáveis clínicas:
12(46,15%) pessoas apresentaram tempo de diagnóstico entre 11 a 20 anos e 11(42,30%) tempo de
uso de insulina _5anos. Com relação às variáveis antropométricas, para o peso, altura e IMC, a
média±dp foi de 78,81±16,17, 159,69±7,92 e 30,62±7,88. Em relação à análise da competência da
pessoa com DM, 38(100%) questões eram referentes ao processo de aplicação de insulina. Dessas,
o acompanhamento por telefone demonstrou-se eficiente em 30(78,9%) questões, pois em 19(50%)
questões a intervenção foi estatisticamente significante (p<0,05), em 11(28,9%) não houve erros nas
respostas das pessoas com diabetes mellitus na competência final e 7(18,4%) não eram passíveis de
intervenção. Conclui-se que, o acompanhamento por telefone foi efetivo como estratégia de
intervenção de enfermagem no processo de aplicação de insulina no domicílio. Nessa direção,
apontamos a necessidade do uso mais abrangente dessa estratégia na atenção a pessoas com
diabetes mellitus, bem como estudos futuros utilizando-se dessa ferramenta no acompanhamento de
diversas condições crônicas.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 6603
ESSER, Maria Angélica Motta da Silva. Atenção qualificada à mulher no parto: a realidade da
assistência de enfermagem no Município de Londrina/PR. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MAMEDE, Fabiana Villela
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RESUMO: A redução da mortalidade materna é um dos indicadores de saúde cujo elemento principal
é a assistência de qualidade ao parto e nascimento. A Confederação Internacional de Parteiras (ICM)
preconiza as habilidades e competências necessárias para prestar uma assistência de enfermagem
de qualidade em todo ciclo gravídico puérpera. Objetivos: caracterizar os profissionais de
enfermagem que atuam na assistência ao parto e analisar as competências essenciais desenvolvidas
por estes profissionais. Metodologia: trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa,
realizado em três maternidades. A população estudada foi composta de 63 profissionais de
enfermagem (28 auxiliares de enfermagem, 22 técnicos de enfermagem, 8 enfermeiras obstetras e 5
enfermeiras). Através da observação não participativa foram acompanhados 92 partos
seqüencialmente, durante a admissão, no trabalho de parto e parto e no pós-parto imediato, em todas
as instituições pesquisadas. Para a análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva. Resultados:
perfil dos profissionais de enfermagem: todos os profissionais são do sexo feminino, com média de
idade de 38,1 anos, 68,3% são casados ou vivem com parceiro fixo e a maioria apresenta
dependentes financeiros; média de 64,25 horas semanais de trabalho. Observamos que a ausculta
dos BCF e o toque vaginal foram realizados de forma incompleta, assim como a utilização do
partograma, adotado em apenas uma das instituições. Notamos que os partos assistidos pelas
enfermeiras obstetras são registrados como procedimento médico, contrariando a legislação
brasileira. Conclusão: Observamos que existem diferenças na qualidade de assistência de
enfermagem prestada, nas instituições participantes deste estudo. Portanto, não podemos afirmar
que a assistência prestada no município atende a normatização da OMS e Ministério da Saúde, no
que tange a qualidade da assistência prestada. Muitas competências essenciais para o atendimento
ao trabalho de parto e parto não são desenvolvidas. As instituições necessitam de incentivo para a
implementação de ações baseadas em evidências atualizadas.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 6604
ROMANO, Cristiane da Conceição. Julgamento da expressividade do professor universitário de
enfermagem ministrando aula (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): ROBAZZI, Maria Lucia do Carmo Cruz
RESUMO: A comunicação é um processo que se encontra internamente relacionado com a
expressividade. Há profissionais que usam demasiadamente a comunicação e a expressividade,
como é o caso do professor, que atua transmitindo informações as quais devem chegar de maneira
efetiva aos seus alunos. O objetivo geral do estudo foi investigar a expressividade do professor
universitário de enfermagem ministrando aula, por meio do julgamento dos alunos. Trata-se de
estudo descritivo com abordagem quantitativa, realizado em uma instituição de ensino superior de
enfermagem de uma universidade pública. Alunos matriculados (141) nos cursos de bacharelado e
licenciatura de enfermagem, distribuídos em três turmas, realizaram a avaliação da expressividade de
um professor da instituição, sendo que este possuía experiência profissional, estava em atividade
regular e não era conhecido por este alunado. A avaliação da expressividade foi realizada por meio
de seis minutos de filmagem de uma aula ministrada por esse professor. Esta mesma filmagem foi
avaliada por três experts fonoaudiólogos, especialistas em voz e experientes em expressividade. A
pesquisa contou com quatro fases (preparo dos instrumentos, no qual foi utilizado protocolo de
avaliação fonoaudiológica e instrumento para os alunos; questionário para avaliação do aluno,
adaptado segundo o protocolo de avaliação fonoaudiológica; avaliação da confiabilidade deste
protocolo por três experts fonoaudiólogos; filmagem do professor participante a ser avaliado). O
resultado mostrou que os experts apresentaram, praticamente, poucas discordâncias entre si em
relação à avaliação da expressividade do professor, pois são especialistas e possuem experiência
profissional em radio e televisão. Quanto à identificação da expressividade do professor segundo a
avaliação de alunos e dos experts, em relação aos elementos: tipo de voz, pitch, esforço vocal,
loudness, articulação, expressão facial, gestos e postura corporal, os resultados mostraram que as
alternativas escolhidas pela maioria dos alunos foram significativamente maiores que as demais e
concordantes com a maioria dos experts. Os elementos "ênfase", "demonstra experiência" e "o que
chamou atenção no vídeo" não foram possíveis de comparação, porque não houve equivalência entre
os instrumentos utilizados para a avaliação dos experts e dos alunos. O item "pausa na fala" não
apresentou significância estatística entre a avaliação das respostas dos alunos, quando comparadas
aos experts. Quanto às diferenças de avaliações entre as três turmas entre si, estas apresentaram
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poucas divergências entre elas. Conclui-se que o julgamento do aluno sobre as habilidades
expressivas do professor de enfermagem é compatível com a avaliação dos experts fonoaudiólogos,
mostrando que os alunos da universidade pública são mais que meros espectadores e pessoas
capazes de avaliar, com propriedade, o professor.
Acesso remoto ao texto integral:
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WHITAKER, Maria Carolina Ortiz. Vida após o tratamento do câncer infanto-juvenil: experiências
de sobreviventes (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2010. 153 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): LIMA, Regina Aparecida Garcia de
RESUMO: O aumento da sobrevida ao câncer é uma realidade nos dias atuais. Diante dessa
constatação, a preocupação em conhecer as repercussões dos efeitos tardios na qualidade de vida
ao longo dos anos tornou-se uma das prioridades para enfermeiros que atuam na oncologia.
Buscando contribuir com essa discussão, o objetivo do presente estudo é conhecer a experiência dos
sobreviventes do câncer infanto-juvenil e identificar quais as repercussões da enfermidade na
qualidade de suas vidas. O estudo é de natureza qualitativa, realizado com 21 sobreviventes ao
câncer infanto-juvenil, em acompanhamento em um hospital escola do interior do estado de São
Paulo. As técnicas utilizadas para a coleta de dados foram a entrevista e a observação, com
complementação de dados clínicos obtidos nos prontuários. Os dados foram organizados ao redor de
duas temáticas: experiência da doença e as repercussões na vida do sobrevivente e satisfação com a
vida. Para esse estudo a qualidade de vida tem características existenciais sendo composta pelas
dimensões ser, pertencer e tornar-se onde o conhecimento da experiência da enfermidade é
fundamental para a compreensão do processo de sobrevivência. O primeiro tema emergiu com as
recordações do processo diagnóstico-terapêutico onde os participantes pontuaram os momentos
dolorosos do tratamento, mas também os positivos como os de socialização (escola, recreação).
Observamos que as repercussões físicas e psicossociais do câncer infanto-juvenil estão interligadas
e refletem na qualidade de vida, a depender do tipo de câncer, idade e terapêutica. A satisfação com
a vida, segundo tema, incluiu a capacidade dos sobreviventes em ter uma vida normal e a visão
otimista do futuro, porém, o planejamento do futuro é permeado por dúvidas e inseguranças. Mesmo
frente à satisfação com a vida, algumas alterações foram identificadas: na dimensão ser, as seqüelas
físicas e insatisfação com auto imagem; na dimensão pertencer, as dificuldades de relacionamento e
inserção social e na dimensão tornar-se pelas dificuldades escolares e sentimento de insegurança
com o futuro. Assim, os resultados do estudo revelam a singularidade e diversidade de fatores que
interferem na qualidade de vida do sobrevivente ao câncer infanto-juvenil, destacando a necessidade
de planejamentos que associem experiência de sobreviventes, conhecimento técnico dos
profissionais de saúde e apoio familiar e comunitário.
Acesso remoto ao texto integral:
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ZAMBERLAN-AMORIM, Nelma Ellen. Impacto de um programa participativo de redução do ruído
em unidade neonatal. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2010. 171 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): SCOCHI, Carmen Gracinda Silvan
RESUMO: O ambiente neonatal caracteriza-se, freqüentemente, por ser superestimulante,
comprometendo a recuperação dos recém-nascidos, a capacidade laborativa da equipe e a
satisfação dos acompanhantes. As unidades neonatais apresentam níveis sonoros intensos,
justificando a implantação de intervenções para a redução do ruído ambiente. O objetivo geral deste
estudo é avaliar o impacto de um programa participativo de redução de ruído na Unidade de Cuidado
Intermediário Neonatal do hospital universitário de Ribeirão Preto - SP. Trata-se de uma pesquisa de
intervenção com abordagem quali-quantitativa. O programa de redução do ruído, fundamentado no
referencial pedagógico da problematização, foi desenvolvido durante cinco meses, sendo três meses
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para os círculos de discussão e mais dois meses para execução das ações deliberadas. O grupo de
trabalho foi constituído de 25 participantes, dentre os profissionais que atuam na unidade neonatal,
familiares dos neonatos hospitalizados, alunas de enfermagem e pesquisadores. Nos nove círculos
de discussão realizados semanalmente, com duração de 30 a 60 minutos, contou-se com o máximo
de 6 a 15 (média 10) participantes que discutiram os efeitos e fontes de ruído, propuseram e
executaram ações para a sua redução. Todos os círculos de discussão foram videogravados
mediante autorização dos participantes. A coleta de dados foi complementada pelas observações e
impressões da pesquisadora, registradas em um diário de campo ao final de cada círculo de
discussão, e idas à unidade neonatal. Para avaliar a efetividade do programa, utilizou-se o
delineamento quase experimental do tipo tempo-série, no qual os níveis de pressão sonora foram
dimensionados em duas etapas: antes e após a implantação do programa de intervenção, utilizando
dosímetro Quest-400, posicionado na área central da enfermaria de manipulação mínima da unidade
neonatal e suspenso a 70cm do teto. Em cada etapa, o ruído foi mensurado por duas semanas
consecutivas, 12 horas por dia, sendo das 19 às 7 horas, na primeira semana, e das 7 às 19 horas,
na segunda semana. Na análise do processo de implantação do programa participativo de redução
do ruído, utilizaram-se alguns elementos da análise institucional. Para análise comparativa do ruído
antes e após a intervenção, utilizaram-se os testes estatísticos não paramétricos de Wilcoxon,
Kruskal-Wallis e Mann-Whitney, com nível de significância de 5%. Apreenderam-se três movimentos
do grupo: implicações da pesquisadora e o desenvolvimento dos círculos de discussão; resistindo a
mudanças; as mudanças: revendo o processo de trabalho e as relações. Apesar de o programa
representar uma esperança de mudança e de redução dos níveis sonoros da unidade, houve
movimentos de resistência por parte da equipe e o modo instituído de funcionamento representado
por obstáculos/dificuldades como esperar que o outro faça, assujeitamento do coletivo,
posicionamento de demandantes e ofertantes, movimentos de tarefa, hierarquia na organização do
trabalho para um movimento instituinte em que mudanças representaram dispositivos para aberturas
e avanços no processo de trabalho e cuidado relativo à redução do ruído ambiente. Os resultados
também mostraram redução significativa dos níveis de pressão sonora da unidade neonatal com a
implantação do programa de intervenção (p<0,0001). O Leq médio foi de 62,5dBA antes da
intervenção e reduziu para 58,8dBA após a intervenção; a mediana reduziu 2,5dBA. Houve redução
de 7,1dBA no Lmáx médio (de 104,8 para 87,7dBA) e de 30,6dBA no Lpeak médio (de 138,1 para
107,5dBA). As diferenças entre as medidas-resumo para os dias da semana (dias úteis e final de
semana) foram estatisticamente significativas para o Leq (antes-depois) (p<0,001) e Lpeak (antesdepois) (p<0,001), mas não foi significativa para o Lmáx (antes-depois) (p=0,312). Houve diferenças
estatisticamente significantes entre as medidas de Leq (antes-depois) (p<0,001) e Lpeak (antesdepois) (p<0,001) para os três turnos do dia - matutino, vespertino e noturno. Para o Lmáx (antesdepois), não se identificou diferença estatisticamente significante (p=0,217). Concluiu-se que o
processo de implantação do programa envolveu experiências, práticas, o pensar sobre o fazer e um
novo significar para o grupo de trabalho implicado com a responsabilidade de problematizar o ruído
ambiente na unidade neonatal, apresentando movimentos de resistência e de mudanças nas relações
e no processo de trabalho, aproximando-se da autogestão e autoanálise. Assim, confirmaram-se as
hipóteses de que o programa participativo tem impacto positivo na mudança do processo de trabalho
e é efetivo, reduzindo significativamente o nível sonoro da unidade neonatal, embora ainda se
mantenha mais intenso que o recomendável.
Acesso remoto ao texto integral:
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LEITE, Renata Antunes de Figueiredo. Direito à informação em saúde: análise do conhecimento do
paciente acerca de seus direitos. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto, 2010. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): VENTURA, Carla Aparecida Arena
RESUMO: O direito à informação em saúde é um direito que se legitima a partir da informação
mediada pelo profissional de saúde, permitindo com que o paciente se empodere desta informação,
com a possibilidade de gerar conhecimento e, conseqüentemente, facilitar o exercício de sua
cidadania. Esta pesquisa qualitativa de caráter exploratório, com orientação analítico-descritiva,
apresentou como objetivo identificar o conhecimento de usuários do setor de Clínica Médica de uma
Unidade Básica de Saúde (UBDS) de Ribeirão Preto sobre o seu direito à informação especificado no
art. 2º, incisos VI, VII, VIII, e XI da Lei Estadual 10.241/1999: direito a informações claras e objetivas
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sobre diagnósticos, exames e quaisquer procedimentos realizados pela equipe de saúde, direito de
consentir ou recusar procedimentos, direito ao acesso ao seu prontuário médico em caso de
necessidade e, por fim, direito a receber receitas médicas legíveis, com assinatura e registro do
médico. Utilizou-se para a coleta de dados de entrevista semi-estruturada e a análise dos dados foi
realizada a partir da análise de conteúdo. As entrevistas foram realizadas logo após a consulta
médica, com 22 usuários de uma UBDS, na tentativa de coletar os dados durante o ato reflexivo do
paciente sobre o momento vivido recentemente. Os resultados demonstram que, apesar do estudo ter
apontado lacunas na comunicação entre os profissionais de saúde e os usuários do serviço, as
necessidades informacionais dos usuários quanto à diagnóstico, exames, medicamentos, riscos e
benefícios do tratamento estão sendo supridas parcialmente, o que denota o início do
estabelecimento de relações democráticas entre profissional de saúde e paciente. Em relação ao
consentimento esclarecido do usuário, pequeno número dos entrevistados foram consultados se
consentiam com os procedimentos e tratamentos propostos, contudo, nenhum usuário teve acesso
físico ao documento. Sobre o acesso ao prontuário, este direito não se concretizou nesta pesquisa, já
que todos os respondentes nunca vivenciaram este acesso, e a maioria dos entrevistados
desconheciam este direito. No que diz respeito ao acesso legível às receitas médicas, poucos
disseram entender as prescrições, criticando as letras dos médicos. Algumas dificuldades foram
relatadas em relação ao acesso a informações, quais sejam: o desequilíbrio nas relações de poder, a
falta de acesso a informações verdadeiras e de qualidade sobre sua saúde, as dificuldades na
relação interpessoal com o paciente em virtude da rapidez nos atendimentos, problemas para a
concretização do cuidado humanizado à saúde, a dificuldade de exercer o direito de escolha do
paciente quanto ao profissional que irá atendê-lo e o excesso de burocracia no sistema. Facilidades
em relação ao acesso foram evidenciadas já que houve um grande índice de satisfação dentre
pacientes que são usuários efetivos do SUS. Outrafacilidade foi confirmada já que a grande maioria
dos entrevistados reconhece os medicamentos genéricos e apontam que os recebem na própria
UBDS. Conclui-se assim que, apesar das lacunas e desafios existentes, o estudo apontou indícios e
possibilidades de mudança para a construção conjunta de relações mais democráticas, em que o
usuário, como sujeito, exerce direitos, mas também tem consciência de suas obrigações como
cidadão, especialmente no que diz respeito à sua relação com o profissional e o serviço de saúde.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-16112010-110825/publico/RenataAntunesdeFigueiredoLeite.pdf

Nº de Classificação: 6608
SANTOS, Carla Libralli Tostes dos. Avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde de
pacientes submetidos ao transplante de células tronco hematopoéticas. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 123 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SAWADA, Namie Okino
RESUMO: O transplante de células tronco hematopoéticas(TCTH) consiste na infusão intravenosa de
células tronco hematopoéticas, destinadas a restabelecer a função medular e imune em pacientes
com uma série de doenças malignas e não malignas, herdadas ou adquiridas, sendo considerado um
procedimento de alta complexidade, alto custo financeiro e alta morbi-mortalidade . O sucesso do
TCTH resultou em um grande número de pacientes sobreviventes livres de doença, trazendo como
grande questão colocada pelos candidatos a essa terapêutica como será sua qualidade de vida após
o procedimento. O objetivo desse estudo longitudinal consistiu em avaliar a qualidade de vida
relacionada à saúde (QVRS) de pacientes submetidos ao TCTH autólogo e alogênico em três
momentos distintos: no pré, após 30 e 180 dias pós TCTH e correlacionar com dados clínicos e sóciodemográficos. Para a coleta de dados foram utilizados dois questionários: o primeiro para obtenção
de dados clínicos e sócio-demográficos, e o segundo uma escala específica traduzida e validada para
o português o Functional Assessment Cancer Therapy (FACT-BMT). A amostra inicial foi constituída
por 30 pacientes, 26 avaliados nos três momentos. O conjunto de resultados permitiu visualizar um
impacto positivo da QVRS em pacientes com neoplasias e doenças hematológicas submetidos ao
TCTH, ao final dos seis meses pós TCTH, apesar de algumas funções se apresentarem mais
prejudicadas como a função física, funcional e preocupações adicionais com 30 dias pós TCTH,
houve melhora nos escores do FACT-BMT em todos os componentes quando comparado ao do pré
TCTH, especialmente nos aspectos físicos, emocionais e relacionamento com o médico. Conhecer
essas implicações auxiliam a equipe interdisciplinar e o paciente na decisão de submeter-se a esse
procedimento e auxiliam no planejamento de uma assistência que visa a melhora da QVRS desses
pacientes.
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Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-16112010-093151/publico/CARLALIBRALLITOSTESDOSSANTOS.pdf

Nº de Classificação: 6609
SILVA, Leandra Terezinha Roncolato da. Avaliação da qualidade da assistência à saúde quanto
às medidas de prevenção e controle de pneumonia associada à ventilação mecânica. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): LAUS, Ana Maria
RESUMO: Os serviços de saúde vêm desenvolvendo programas e ações visando a qualificação de
seus processos de trabalho com intuito de reduzir, eliminar e prevenir deficiências da qualidade e que
também atendam às necessidades e expectativas dos usuários. Diferentes estratégias de avaliação
das práticas em saúde têm sido adotadas, permitindo a identificação das condições em que as
práticas assistenciais são executadas. As infecções hospitalares constituem risco significativo à
saúde dos usuários e, dentre estas, a pneumonia (PNM) assume particular importância, dada a
prevalência e mortalidade a ela associadas, especialmente quando acomete pacientes graves
internados em unidades de terapia intensiva (UTI). Para avaliação dos processos de trabalho, a
literatura recomenda a utilização de indicadores que avaliem não só a estrutura, como também o
processo e o resultado. Assim, este estudo objetivou avaliar a qualidade da assistência à saúde
prestada em uma UTI, quanto ao uso das medidas de prevenção e controle de PNM em pacientes de
alto risco submetidos à ventilação mecânica. Trata-se de um estudo descritivo exploratório, com
abordagem quantitativa, realizado na UTI adulto de um hospital público de ensino de grande porte e
nível terciário. Os sujeitos da pesquisa foram os pacientes internados na unidade sob assistência
ventilatória invasiva com rebaixamento de consciência e/ou nutrição por sondas digestivas. Os dados
foram coletados diariamente nos três turnos de trabalho utilizando o Indicador de Avaliação da
Adesão às Medidas de Prevenção e Controle de Pneumonia em Pacientes de Alto Risco (IRPR) que
monitora a aplicação de medidas de controle e prevenção de pneumonia hospitalar, a saber: decúbito
elevado (entre 30 e 45º), fisioterapia respiratória, utilização de soluções estéreis nos equipamentos de
terapia respiratória e adesão à rotina de troca dos inaladores estabelecida na instituição. Participaram
do estudo, 38 pacientes, sendo 26 (68,42%) do sexo masculino e 12 (31,58%) do sexo feminino, com
idades entre 19 e 82 anos e tempo de internação na UTI de 1 a 28 dias. Destes pacientes, 19
receberam alta, 3 (7,89%) permaneceram internados e 16 (42,10%) evoluíram para óbito. Foram
realizadas 839 observações, relacionadas às medidas de prevenção e controle de PAVM conforme
indicador IRPR. A conformidade geral a todas as medidas de prevenção e controle de PAVM
correspondeu a 26,94%. A manutenção da cabeceira elevada e o atendimento de fisioterapia foram
as medidas que mais influenciaram negativamente na obtenção dessa conformidade geral. Observouse nos prontuários médicos que 13 (34,21%) pacientes desenvolveram PNM durante a internação.
Foram calculados os índices de conformidade e não conformidade geral e de cada medida específica
de prevenção e controle de PAVM para estes pacientes, com resultados semelhantes. Conclui-se que
a conformidade alcançada nesta investigação não foi satisfatória (26,94%), embora algumas medidas
isoladas que compõem o indicador IRPR tenha alcançado índices próximos a 100%. Este estudo
possibilitou identificar a não adesão a determinadas práticas, embora instituídas na instituição
investigada. Espera-se que a divulgação dos resultados propicie a adoção de novas estratégias
educativas para equipe de saúde, visando desenvolver ações de melhoria contínua para práticas
assistenciais.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-16112010-101217/publico/LeandraTerezinhaRoncolatodaSilva.pdf

Nº de Classificação: 6610
RIGOTTI, Ariane Ranzani. Estudo dos componentes de síndrome metabólica como fator de
risco para complicações crônicas em portadores de hipertensão arterial. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 79 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): ALVES, Leila Maria Marchi
RESUMO: A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno complexo representado por um conjunto de
fatores de risco cardiovascular, usualmente relacionados à deposição central de gordura e à
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resistência à insulina. Hipertensos com SM apresentam alta prevalência de lesões de órgãos-alvo e
amplificação dos riscos cardiovasculares, com impacto prognóstico adverso. Este estudo descritivo,
desenvolvido na Unidade Mista de Saúde de um município do interior paulista, teve como objetivo
identificar os componentes de SM entre portadores de hipertensão arterial sistêmica e comparar a
ocorrência dos fatores de risco associados à SM na população hipertensa e normotensa. Os aspectos
adotados para a definição de SM foram os definidos pelo National Cholesterol Education Program
Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III). As variáveis investigadas foram os dados sóciodemográficos, os valores de pressão arterial, cintura abdominal, glicemia, HDL colesterol e
triglicerídeos plasmáticos. As análises descritivas, com cálculo de freqüências absolutas e
porcentagens, foram realizadas por meio do pacote estatístico SPSS, versão 15.0. Utilizou-se o teste
t de Student para comparações das médias dos dados quantitativos. Os resultados foram expressos
como médias ± erros padrões das médias, e as diferenças consideradas estatisticamente
significantes para p<0,05. A amostra foi composta por 261 participantes, classificados em
normotensos (35,6%) e hipertensos (64,4%). A maioria dos participantes é do sexo feminino (70,5%),
natural do estado de São Paulo (72,4%), de cor branca (78,5%), analfabeta funcional (49,8%), vive
com companheiro (66,7%) e possui antecedentes familiares de doenças cardiovasculares (75,1%). A
média de idade foi de 49 anos para o grupo normotenso e 58,8 anos para o grupo hipertenso. A SM
esteve presente em 119 indivíduos, representando uma prevalência global de 45,6%. Identificamos a
presença de SM em 60,7% dos hipertensos e em 18,3% dos normotensos. Comparado ao grupo
normotenso, os portadores de hipertensão arterial apresentam, além da elevação da pressão arterial
sistólica (p<0,001) e diastólica (p<0,001), diferença significante nos valores de circunferência
abdominal (p<0,001), glicose (p<0,05) e triglicérides (p<0,05). Valor aumentado de circunferência
abdominal foi o fator prevalente na amostra global e entre os portadores de hipertensão arterial. Em
ambos os grupos, indivíduos do sexo feminino apresentam maior percentual de ocorrência de todos
os componentes da SM. Considerando a combinação dos componentes da SM, ambos os grupos
apresentaram como elementos mais freqüentes baixos níveis de HDL-C + hipertrigliceridemia +
obesidade abdominal. Conclui-se que a freqüência dos riscos cardiometabólicos associados à SM é
maior na presença de doença hipertensiva. Indivíduos que apresentam SM compartilham aspectos
fisiopatológicos de alto risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 6611
COSCRATO, Gisele. Pesquisa-ação em Educação para a Saúde, cuidado e humanização no
cotidiano profissional de enfermeiros. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 144 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): BUENO, Sônia Maria Villela
RESUMO: Este estudo objetiva investigar enfermeiros assistenciais, acerca da concepção deles
sobre os temas Educação para a Saúde, cuidado e humanização, procurando instrumentalizar esses
enfermeiros sobre como esses eixos temáticos podem estar implicados na postura e na prática
profissional em saúde, concernente aos ideais e princípios do SUS. A pesquisa caracterizou-se como
natureza qualitativa, apropriando-se de um estudo descritivo-exploratório, mediatizado pela
metodologia da pesquisa-ação. Em relação às técnicas deste estudo, trabalhamos a observação
participante, tendo como instrumento para registro e anotação dos dados, o diário de campo; e
utilizamos, ainda, a entrevista individual, para identificação dos participantes e com questões
norteadoras sobre as temáticas centrais, sendo disponibilizado o questionário que serviu como
instrumento para a coleta das respostas. A análise e interpretação dos dados foi feita por
categorização, baseada em fundamentação teórico-metodológica de Paulo Freire e adaptada por
Bueno (2001), buscando, após, o desenvolvimento de ação conscientizadora e avaliação do processo
educativo. Percebemos que os temas Educação para a Saúde, cuidado e humanização, norteados
pelo universo conceitual freireano, não deixam de permear, sobremaneira, o respeito, a solidariedade,
a ética e a cidadania, concernentes ao que o SUS pretende operacionalizar. Assim, as temáticas
investigadas convergem para a necessidade de se revisar a postura educativa/profissional do
enfermeiro e de seus valores para o cuidado e a humanização, visando a melhoria dos serviços, bem
como a melhoria da saúde e da qualidade de vida, individual e coletivamente.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-16112010-100520/publico/GiseleCroscato.pdf
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Nº de Classificação: 6612
NOGUEIRA, Lilian Donizete Pimenta. Caracterização da assistência pré-natal prestada por
profissionais de enfermagem na atenção qualificada ao ciclo grávido-puerperal no Município
de Ribeirão Preto-SP. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2010. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MAMEDE, Fabiana Villela
RESUMO: A mortalidade materna é um indicador de disparidade e iniqüidade entre homens e
mulheres, sua extensão revela o lugar das mulheres na sociedade e o acesso delas aos serviços
sociais, de saúde e nutrição, assim como as oportunidades econômicas. As mortes maternas
continuam sendo um problema a ser combatido. A atenção qualificada ao pré-natal é uma estratégia
fundamental para tornar as gestações e partos mais seguros, contribuindo significativamente na
redução das mortes maternas. O pré-natal não necessita de alta tecnologia, pode ser conduzido na
atenção básica em saúde e depende de condutas simples, que conseguem contornar a maior parte
das necessidades das gestantes, pode ser acompanhado pelo enfermeiro, respaldado pela Lei do
Exercício Profissional. Considerando que o profissional de saúde que atende à gestação deve possuir
competências essenciais para o exercício da prática obstétrica com qualidade, o objeto desse estudo
são as competências desenvolvidas pelo pessoal de enfermagem no atendimento à mulher durante o
pré-natal. Objetivos: Conhecer o atendimento à mulher durante o pré-natal no município de Ribeirão
Preto - SP por meio das ações realizadas por profissionais de enfermagem, tendo por base as
competências essenciais em Obstetrícia para a atenção qualificada ao parto e a redução da
mortalidade materna e neonatal. Metodologia: estudo descritivo, com abordagem quantitativa. Os
dados foram colhidos nas unidades de saúde do município de Ribeirão Preto. Foram entrevistados
156 profissionais: 69 enfermeiros, 9 técnicos e 78 auxiliares de enfermagem. Para análise dos dados
foi utilizada estatística descritiva. Resultados: Perfil da equipe de enfermagem: houve predominância
de profissionais do sexo feminino, casadas, com média de idade de 45,1 anos, com filhos e mais de
dez anos de formação. A renda dos auxiliares é de 37,9% da renda dos enfermeiros e a dos técnicos
de 49,7%. A maioria dos profissionais aprendeu atuar na assistência pré-natal na rede de atenção
básica à saúde e não participou de cursos de atualização ou eventos científicos na área de saúde da
mulher nos últimos anos. A maior parte dos enfermeiros possui algum tipo de pós-graduação, destes
seis possuem especialização em obstetrícia. Grande parte dos profissionais possui apenas um
emprego, trabalha 40 horas semanais há mais de 10 anos nas instituições estudadas e há mais de
cinco anos na assistência pré-natal, negaram dificuldades na atenção à gestante e referiram ter curso
de gestantes em sua unidade de atuação. Encontram-se mais satisfeitos com a atuação profissional
que com o reconhecimento. Competências Essenciais: os enfermeiros realizam o primeiro
atendimento, tem participação discreta no pré-natal, que é centrado no médico. Não realizam exame
físico geral ou obstétrico. Os auxiliares e técnicos em enfermagem realizam a pré e pós-consulta.
Conclusões: O acúmulo de funções do enfermeiro constitui um entrave para a plena realização do
cuidado pré-natal. O município de Ribeirão Preto necessita que toda a equipe de enfermagem que
atua no cuidado pré-natal na atenção básica lute por maior autonomia, solidificando sua assistência,
fortalecendo o vínculo com a população e oferecendo atenção qualificada e humanizada, baseada
nas habilidades e competências essenciais preconizadas pela Confederação Internacional das
Parteiras e pelo Ministério da Saúde.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-16112010-101636/publico/LILIANDONIZETEPIMENTANOGUEIRA.pdf

Nº de Classificação: 6613
NOGUEIRA, Paula Cristina. Sobrecarga do cuidado e qualidade de vida relacionada à saúde de
cuidadores de indivíduos com lesão medular. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 143 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): CALIRI, Maria Helena Larcher
RESUMO: Estudo descritivo-exploratório e transversal, teve por objetivos identificar as características
sócio-demográficas e clínicas dos indivíduos com LTME e seus cuidadores; avaliar a sobrecarga do
cuidado e a Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) dos cuidadores; investigar a associação
entre características sócio-demográficas e clínicas dos indivíduos com LTME e cuidadores com a
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sobrecarga do cuidado e com a QVRS e a associação entre a sobrecarga do cuidado e a QVRS dos
cuidadores. Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, o estudo foi desenvolvido em duas
etapas. Na primeira, foi realizado levantamento em prontuários das instituições de saúde
credenciadas ao SUS em Ribeirão Preto, e na segunda, entrevistas no domicílio com a díade
indivíduos com LTME e cuidadores utilizando os instrumentos “escala de Katz, SF-36 (QVRS) e
CBScale (Sobrecarga do cuidado)”, todos validados no Brasil. Dos 70 indivíduos com LTME, 88,6%
eram do sexo masculino, 71,4% com idade entre 20 a 39 anos, 47,1% solteiros, 50% aposentados,
58,6% procedentes de Ribeirão Preto e o restante das cidades da DRS XIII. Ferimento por arma de
fogo (30%) foi a principal causa da LTME, seguida de acidente motociclístico (21,4%), Quanto ao
nível da lesão, 50% tinham lesão torácica e 38,6% lesão cervical. Quanto a complicações, 48,6%
apresentaram uma ou mais complicações, sendo a úlcera por pressão a mais prevalente (47,1%).
Como cuidador principal, 32,9% citaram ser esposo (a) e 25,71% referiram serem os pais, onze
indivíduos referiram não ter cuidador. Houve predomínio de cuidadores do sexo feminino (75,7%),
com idade entre 40 a 59 anos, 74,6% casados, 89,8% residiam no mesmo endereço que o indivíduo
com LTME, 39% deixaram o emprego para assumir os cuidados, 49,2% faziam tratamento para
algum tipo de doença. Quanto a sobrecarga do cuidado os aspectos mais afetados foram referentes
aos domínios Ambiente, Decepção e Tensão geral. Quanto a QVRS os aspectos que mais
contribuíram para pior QVRS foram: Aspectos físicos, Dor, Vitalidade e Aspectos emocionais. Das
características sócio-demográficas e clínicas que contribuíram para maior sobrecarga do cuidado e
pior QVRS destacaram-se, o indivíduo com LTME ser do sexo masculino, tetraplégico, com
complicações secundárias e o cuidador ser do sexo masculino, com alguma doença e gastar mais
horas por dia nos cuidados. Ao associar a sobrecarga do cuidado com a QVRS do cuidador obtevese que quanto maior a sobrecarga, pior a QVRS do cuidador. Estratégias que auxiliem a prevenir a
sobrecarga que pode afetar a saúde são essenciais para que tanto o indivíduo com LTME como seu
cuidador possam ter uma melhor qualidade de vida.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 6614
FERMINO, Tauani Zampieri. Processo de trabalho dos auxiliares e técnicos de enfermagem na
Atenção Básica à Saúde (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2010. 143 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): PEREIRA, Maria José Bistafa
RESUMO: A temática deste estudo trata da prática de enfermagem de trabalhadores de nível médio
que atuam em serviços da rede de atenção básica à saúde a partir de meados da década de 1990.
Foi desenvolvido com os objetivos de caracterizar o processo de trabalho dos auxiliares e técnicos de
enfermagem de uma unidade básica de saúde, do município de Ribeirão Preto - São Paulo, na
perspectiva da integralidade da atenção, caracterizar o perfil sócio demográfico dos auxiliares e
técnicos de enfermagem integrantes deste serviço de atenção básica à saúde, analisar a concepção
destes trabalhadores de enfermagem de nível médio sobre os elementos constitutivos do processo de
trabalho na atenção básica à saúde e identificar e analisar os aspectos dificultadores e facilitadores
para desenvolver o processo de trabalho na perspectiva da integralidade. Constituiu-se em um estudo
de natureza descritiva e abordagem qualitativa. Para a coleta de dados, optamos pela observação
participante e entrevista semiestruturada. Participaram deste estudo 10 auxiliares de enfermagem e
02 técnicos de enfermagem e, para a análise dos dados obtidos, utilizou-se a análise temática. No
decorrer da análise foi possível identificar duas distintas composições no processo de trabalho destes
agentes, sendo que encontramos de modo predominante a organização do processo de trabalho para
atender pessoas com necessidade de enfrentar doenças/problemas de saúde, mas também
encontramos potencialidades para o desenvolvimento do processo de trabalho na direção da
integralidade da atenção. Concluiu-se que, diante do esgotamento dos recursos disponíveis na
atenção básica à saúde e do sentimento de impotência no ato de cuidar, estes trabalhadores têm
procurado estratégias para tentar ajudar ao usuário que procura o serviço de saúde com problemas
que não se enquadram àqueles solucionáveis com consulta médica, medicamentos ou procedimentos
técnicos. Considera-se ser necessário introduzir a educação permanente no cotidiano do trabalho na
atenção básica à saúde e dentro desta prática, qualificar a escuta dos trabalhadores que atuam
nestes serviços. Considera-se também ser necessário ampliar os fóruns de discussões e as ações,
incluindo como agentes as universidades, os conselhos de enfermagem e as instâncias políticas de
nível nacional, estadual e municipal, para promover transformações estruturais na formação dos
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trabalhadores de nível médio de enfermagem, de modo que estes desenvolvam as competências
necessárias para o trabalho na atenção básica à saúde na perspectiva da integralidade da atenção.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-16112010-111716/publico/TauaniZampieriFermino.pdf
Nº de Classificação: 6615
PEREIRA, Flávia Helena. Estudo da correlação entre temperatura corporal e dosagem de óxido
nítrico plasmático em pacientes com sepse, sepse grave e choque séptico. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 83 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): CÁRNIO, Evelin Capellari
RESUMO: O choque séptico é a complicação mais comum da sepse e responsável por um grande
número de casos de morte em unidades de terapia intensiva. Em pacientes com diagnóstico de
sepse, a febre é um dos sinais mais comuns, entretanto a hipotermia pode ocorrer e geralmente está
associada a infecções severas, prognóstico pior e alta mortalidade. A confluência de vários fatores
contribui para a deterioração da condição clínica do paciente que evolui para choque séptico. Um dos
principais fatores é a aumentada síntese de óxido nítrico, que pode mediar alterações na função
cardiovascular e termorregulatória. O enfermeiro é capaz de detectar o início dos sinais clínicos
desses quadros, que incluem: complicação do quadro pulmonar (com presença de taquipnéia),
sudorese fria, confusão mental, oligúria, taquicardia, hipotensão arterial e alteração da temperatura
corporal. A detecção desses sinais pode ser facilmente realizada com instrumentos apropriados e
exame físico. Neste estudo, o objetivo foi correlacionar os valores de temperatura e as concentrações
plasmáticas de óxido nítrico em pacientes com diagnóstico de sepse, sepse grave e choque séptico.
Nossos dados mostram que existe uma correlação negativa (p<0.0037; r2=0,1593; Coeficiente de
Pearson -0,3991) entre os valores de temperatura corporal e os valores de concentração plasmática
de nitrato em pacientes com diagnóstico de choque séptico. Estes dados mostram que quanto mais
baixa a temperatura corporal, mais altas são as concentrações plasmáticas de nitrato.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-16112010-100238/publico/FlaviaHelenaPereira.pdf
Nº de Classificação: 6616
OLIVEIRA, Nunila Ferreira de. Grupo de apoio: espaço para novas conversas acerca do diabetes
mellitus. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010.
135 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): SOUZA, Maria Conceição Bernardo de Mello e
RESUMO: Diante da crescente prevalência do Diabetes Mellitus (DM) na população mundial, a
educação em saúde tem sido foco de estudos que buscam estratégias para a efetivação do
autocuidado por parte de pessoas que possuem essa doença. O presente estudo foi realizado no
contexto das atividades de um Centro de Pesquisa e Extensão Universitário, onde são realizadas
atividades educativas em grupo para pessoas com DM, por meio de equipe multiprofissional,
composta por enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e educadores físicos. O objetivo foi investigar as
contribuições de um grupo de apoio na aprendizagem voltada para o autocuidado em Diabetes,
segundo os participantes. A coleta de dados foi realizada durante seis meses, com audiogravação de
quatro reuniões coordenadas por três psicólogos e uma enfermeira, em que participaram 16 pessoas.
Os dados foram transcritos e submetidos à análise temática, dos quais emergiram as seguintes
categorias: Faço parte de um serviço de apoio em Diabetes; Tenho diabetes, sentimentos e desafios
relacionados à doença; Desmistificando a singularidade: o poder das trocas de experiências no grupo
e Avaliações realizadas pelos participantes durante as sessões grupais. As três primeiras foram
divididas em subcategorias que possibilitaram uma maior exploração dos temas abordados. Nos
encontros emergiram demandas emocionais dos participantes frente ao DM e seu tratamento,
principalmente quanto à mudança de hábitos. Os participantes problematizaram e discutiram as
recomendações dos profissionais, produzindo coletivamente formas de enfrentamento da doença.
Percebemos o desenvolvimento do grupo ao longo dos encontros. Mudanças se apresentaram tanto
em termos do processo grupal, quanto com relação à progressiva apropriação de conhecimentos e
incorporação de novas atitudes frente ao DM.
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Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-16112010-110016/publico/NunilaFerreiradeOliveira.pdf
Nº de Classificação: 6617
NEVES, Lis Aparecida de Souza. Qualidade de vida de indivíduos com a coinfecção
HIV/tuberculose no Município de Ribeirão Preto-SP. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 139 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): GIR, Elucir
RESUMO: Introdução: A tuberculose (TB) é a infecção oportunista mais associada com o HIV/aids;
sua associação com o HIV afeta negativamente a vida dos indivíduos, tanto nos aspectos biológicos
como nos psicossociais. A debilidade física aliada ao estigma e a discriminação de ambas as
enfermidades podem levar ao isolamento social e à restrição dos relacionamentos, prejudicando a
manutenção da rede social de apoio e a qualidade de vida do indivíduo com a coinfecção HIV/TB.
Objetivo: avaliar a qualidade de vida de indivíduos com a coinfecção HIV/TB e comparar com a
qualidade de vida de indivíduos soropositivos para o HIV. Materiais e Métodos: trata-se de estudo
descritivo, de corte transversal, realizado por meio de entrevista com pacientes soropositivos para o
HIV e com coinfectados HIV/TB, em acompanhamento ambulatorial no município de Ribeirão Preto;
foram utilizados os instrumentos WHOQOL HIV bref, Escala de Suporte Social para Pessoas Vivendo
com HIV/AIDS e instrumento para caracterização socioeconômica. Resultados: participaram 115
indivíduos soropositivos para o HIV, sendo 57 coinfectados com TB e 58 não coinfectados; a maioria
era do sexo masculino, heterossexuais, predominando a faixa etária de 40 a 49 anos, com os
coinfectados apresentando escolaridade e renda inferiores aos demais. Cerca de um terço dos
indivíduos com TB ativa soube da sua soropositividade recentemente; a maioria apresentava
contagem de linfócitos TCD4 menor que 200 células/mm3 e uso recente da terapia antirretroviral,
diferentemente dos pacientes soropositivos que apresentaram melhores indicadores clínicos e uso de
ARV há mais tempo. A forma clínica de TB mais comum foi a pulmonar, mas com taxas elevadas de
extra pulmonar. Na avaliação da qualidade de vida os indivíduos coinfectados apresentaram escores
médios mais baixos do que os não coinfectados em todos os domínios, com diferença importante no
Físico, Psicológico, Nível de Independência e Relações Sociais. Os valores do suporte social foram
intermediários, mas com ampla variabilidade de escores; houve associações estatísticas entre o
suporte social e quase todos os domínios de qualidade de vida, exceto Espiritualidade. Conclusões:
O grande número de pacientes coinfectados com baixo nível sócioeconômico evidenciou a estreita
relação da dupla infecção com a exclusão social, apontando TB e HIV/aids como doenças de
magnitude que ultrapassa as barreiras biológicas. A qualidade de vida dos indivíduos com a
coinfecção HIV/TB foi pior do que a dos soropositivos sem TB em todos os domínios. O suporte social
tem um papel importante ao amenizar conseqüências negativas de eventos estressantes, podendo
diminuir o efeito do preconceito de ambas as enfermidades e afetando diretamente a qualidade de
vida do indivíduo coinfectado.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-16112010-102151/publico/LisAparecidadeSouzaNeves.pdf

Nº de Classificação: 6618
SIMÃO, Carla Maria Fonseca. Úlcera por pressão em unidades de terapia intensiva e
conformidade das ações de enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CALIRI, Maria Helena Larcher
RESUMO: As instituições de saúde buscam melhorar a qualidade assistencial e segurança do
paciente reduzindo agravos como a ocorrência da Úlcera por Pressão (UPP) pela análise dos
processos que interferem neste resultado, um indicador de qualidade da enfermagem e serviços de
saúde. Estudo objetivou analisar a ocorrência de Úlcera por Pressão em Unidades de Terapia
Intensiva e a conformidade do uso de medidas preventivas pelos enfermeiros. Utilizando desenho
descritivo exploratório com análise quantitativa, foram analisados dados sociodemográficos e clínicos
de pacientes internados em quatro UTIs, incidência e prevalência de UPP, ações para prevenção
registradas em prontuário, concordância entre enfermeiros e pesquisadora quanto subescores e
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escore total da escala de Braden e classificação de risco para UPP. Foram avaliados 346 pacientes,
sendo 68 na UTI 1, 84 na UTI 2, 97 na UTI 3 e 97 na UTI 4. Desses, 61,8% eram do sexo masculino,
média de idade 56 anos, tempo médio de internação nas UTIs 8,51 dias. A maioria apresentou
escores médios na escala entre 13 e 16 na avaliação inicial. Cinqüenta e quatro pacientes (15,6%)
foram admitidos na UTI com UPP e 40 (13,69%) pacientes desenvolveram UPP enquanto internados
na UTI. Os pacientes que tiveram maior freqüência de UPP eram de alto risco com escores de 10 a
12. Houve predomínio de UPP na região sacral e de estágio II. A maioria desenvolveu-se entre o 2º e
o 7º dia de internação e a maior freqüência ocorreu nos pacientes com idade ? 60 anos. Em 100%
dos prontuários não havia registro de enfermagem sobre o risco do paciente para UPP. Havia 39,7%
registros corretos de pele íntegra e 85,5% registros corretos da presença de UPP. Quanto ao registro
do estadiamento da UPP, a maioria não apresentava conformidade com as recomendações
internacionais. Os pacientes admitidos com UPP tiveram maior número de registro de medidas
preventivas (57%), com maior freqüência para a hidratação da pele (80,3%) e uso do colchão caixa
de ovo (66,9%). Vinte e dois enfermeiros participaram da avaliação da concordância dos dados dos
pacientes com a pesquisadora. Tinham tempo médio de profissão de 5 anos e tempo de atuação nas
UTIs de 2 anos e oito meses. Houve concordância geral para os escores das subescalas Percepção
Sensorial, Mobilidade, Fricção e Cisalhamento. A subescala Umidade, obteve pobre concordância
nas UTIs 2 e 4, e não houve concordância na UTI 3. Nas UTIs 3 e 4 não houve concordância para a
subescala Atividade e nas UTIs 2 e 4 para a subescala Nutrição. Quanto ao escore total da escala de
Braden e classificação em níveis de risco, a concordância ocorreu apenas nas UTIs 1 e 2 (Kappa >
0,5). Os resultados obtidos demonstram a necessidade da avaliação do processo da assistência de
enfermagem, de modo a identificar a conformidade das ações de enfermagem e os aspectos que
exigem mudanças institucionais, já que podem interferir na ocorrência da UPP visando à melhoria da
qualidade e maior segurança para os pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-16112010-095225/publico/CARLAMaria.pdf
Nº de Classificação: 6619
DOMINGOS, Maria Marcia Leite Nogueira. Avaliação para melhoria da qualidade (AMQ):
monitorando as ações na Saúde da Família e criando possibilidades no cotidiano. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): MISHIMA, Silvana Martins
RESUMO: A mola propulsora desta investigação foi a baixa cobertura da Saúde da Família no
município de Ribeirão Preto, assim como no estado de São Paulo, aliada à escassa produção sobre a
análise do impacto da Estratégia em municípios de grande porte. A avaliação de serviços de saúde, e
em específico, a auto-avaliação de uma equipe de Saúde da Família sobre o trabalho que realizam,
oferecendo subsídios para incrementar a qualidade da assistência prestada à população adscrita, se
constituem no foco desta investigação. Na busca de instrumentos para essa proposta de avaliação,
conhecemos a Avaliação para a Melhoria da Qualidade (AMQ), proposta do Ministério da Saúde, de
auto-avaliação em diferentes níveis decisórios da Saúde da Família (gestores, coordenadores e
equipes), com instrumentos de fácil compreensão e de respostas positivas ou negativas que levam ao
processo de reflexão e auto-avaliação. A AMQ foi criada por experts em atenção primária e em
avaliação de qualidade de serviços de saúde e validada posteriormente. Assim, o objetivo desta
pesquisa foi analisar o processo de auto-avaliação desencadeado por uma equipe de Saúde da
Família vinculada à Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto - SP, mediante a utilização da
metodologia da AMQ. Tomando como opção a abordagem qualitativa para a realização da
investigação pela natureza do objeto, foi selecionada uma das equipes de Saúde da Família dos
Núcleos de Saúde da Família ligados à Universidade de São Paulo, tendo por critérios de inclusão: a
anuência da equipe, sua disponibilidade de participação, a equipe encontrar-se completa e atendesse
ao critério de antiguidade. A coleta de dados foi realizada de dezembro de 2009 a março de 2010, por
meio de grupo focal, tendo como eixo temático a utilização da AMQ. Por meio da análise temática
foram identificados os temas: construção e fortalecimento da Atenção Básica; a equipe na Saúde da
Família - construção de possibilidades?; reflexões sobre o trabalho na unidade de Saúde da Família e
a AMQ - possibilidades e críticas ao instrumento. A reflexão trouxe à tona os princípios da Atenção
Básica possibilitando que a equipe repensasse as atividades que não são realizadas e aquelas que
são, e que podem ser implementadas e qualificadas. Portanto, os princípios da Atenção Básica
presentes no dia-a-dia do trabalho foram sendo identificados, apontados, compreendidos e
valorizados pelos próprios trabalhadores permitindo repensar uma melhoria das condições de
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trabalho e conseqüentemente a qualificação do atendimento à população sob responsabilidade desta
equipe. A análise também apontou as dificuldades e potencialidades que a equipe tem de ver a
necessidade de articulação dos diversos fazeres e saberes e da troca de conhecimentos,
proporcionando a oportunidade de olhar para o próprio trabalho e empreender um movimento de
análise das atividades realizadas e como elas são realizadas, trazendo à tona vários aspectos do
cotidiano do trabalho que, muitas vezes, não tinham sequer sido notados pela equipe. Olhar para o
trabalho, para a rotina diária, para as divergências e convergências em relação ao trabalho
desenvolvido, para os problemas enfrentados, para os sucessos alcançados, para o resgate do que
deu certo em determinado momento do passado, para as intervenções propostas pela equipe, enfim,
esta teve a possibilidade de retomar estes movimentos, e de alguma forma indicar elementos para o
planejamento do trabalho na unidade visando à qualificação da atenção que prestam.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-16112010-104805/publico/MariaMarciaLeiteNogueiraDomingos.pdf

Nº de Classificação: 6620
GANZELLA, Marcela. Experiência dos talassêmicos adultos com o seu regime terapêutico (A).
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 81 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): ZAGO, Márcia Maria Fontão
RESUMO: Atualmente os profissionais de saúde se confrontam com o cuidar de pacientes com
talassemia maior que chegaram à fase adulta, devido ao avanço do conhecimento sobre a doença e
dos efeitos das terapêuticas, principalmente da transfusão sangüínea e dos quelantes. A literatura
médica destaca a problemática da irregularidade da adesão ao tratamento, pelo paciente,
principalmente o da quelação, fundamental para a sua sobrevivência. No presente estudo, a análise
dos sentidos dados pelos talassêmicos adultos à sua experiência com o seu regime terapêutico é o
objetivo, desenvolvido pela antropologia médica e método qualitativo. Foi realizado com usuários do
Hemocentro de Ribeirão Preto do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto USP. Para a coleta de dados foi empregado o relato oral, por entrevistas semi-estruturadas, obtendose narrativas sobre a experiência. Participaram do estudo onze adultos jovens, seis do sexo
masculino, com idades entre 22 a 32 anos, com níveis educacionais e profissões distintas. As
entrevistas foram transcritas e organizadas em textos individuais. Seguimos as etapas da análise
temática indutiva para a análise dos dados. Os resultados são discutidos em dois núcleos temáticos:
“O início da doença e do tratamento” e “A vida do portador de talassemia com o tratamento”. No
primeiro, são descritas as lembranças do início do tratamento. As narrativas demonstram que eles
estão bem informados sobre a doença e tratamentos, e que tiveram contato com a morte de
familiares com a talassemia. Subjetivamente eles destacam a sua identidade de diferença por terem o
traço da doença. No segundo tema, descrevemos o longo itinerário terapêutico vivenciado; o
reconhecimento da importância da adesão ao tratamento; as mudanças e adequações dos quelantes
usados; a convivência com o estigma social pelas alterações corporais, reações da transfusão e do
quelante; as dificuldades em manterem suas funções sociais; os episódios de irregularidade do
seguimento terapêutico e suas justificativas. Pelos temas apreendemos que os adultos jovens com
talassemia maior sob o regime terapêutico são resignados com a sua condição, que a doença e
tratamentos não os excluem da vida cotidiana, mas estão no centro das suas relações sociais. Para
reduzirem o peso do sofrimento e do estigma, eles empregam a estratégia de normalização,
elaborada no grupo social. Esta possibilita terem a sensação de ordem da vida, de controle da
doença e do tratamento. Assim, as interrupções no tratamento ocorrem pela necessidade de
normalização do corpo e da vida, mas que traz conseqüências graves para a sobrevivência. Ao final
da discussão, fazemos uma reflexão sobre o conceito médico de adesão confrontado com o de
concordância, e suas implicações para o contexto de cuidado com o talassêmico adulto.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-16112010-103032/publico/MARCELAGANZELA.pdf
Nº de Classificação: 6621
CARLOS, Diene Monique. Fatores de proteção sob a ótica de adolescentes vítimas de violência
doméstica e abrigados: subsídios para a construção da resiliência. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 141 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
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Orientador(es): CARVALHO, Maria das Graças Bomfim
RESUMO: A violência está presente nos diferentes espaços da sociedade brasileira, se configurando
como um grave problema de saúde pública. Ela se materializa principalmente contra pessoas em
situação peculiar de desenvolvimento, como crianças e adolescentes. Nosso estudo teve como
objetivo conhecer e analisar, sob a ótica de adolescentes vítimas de violência doméstica e abrigados,
os fatores de proteção a que estão submetidos e/ou têm acesso. Trata-se de um estudo com
abordagem qualitativa, se delineando como pesquisa social estratégica, modalidade estudo de caso.
Para a coleta de dados, foram realizados grupos focais, entrevistas semi-estruturadas e observação
participante. Participaram dos grupos focais 17 adolescentes vítimas de violência doméstica e
abrigados na ONG - Cidade dos Meninos, no município de Campinas - SP; destes, sete participaram
das entrevistas individuais. A análise dos dados foi realizada por meio da análise de conteúdo,
modalidade temática. Emergiram dois núcleos temáticos principais: Contexto do abrigo; e Rede
social. No primeiro núcleo, foi discutido o contexto do abrigo, que apesar dos esforços realizados
contemporaneamente, ainda mantém um ambiente autoritário, com regras e punições freqüentes; os
adolescentes ressaltam a importância do vínculo e confiança estabelecidos com alguns funcionários,
atuando como fatores de proteção; a religiosidade e o ensino formal e profissionalizante também são
evidenciados como proteção. No segundo núcleo, a violência doméstica aparece como fator de risco
que aumenta consideravelmente a vulnerabilidade destes sujeitos; o conceito de desfiliação é
discutido para compreensão da perda de referências pelos adolescentes. A rede social externa é
abordada, e os sujeitos ressaltam a vizinhança e os equipamentos de assistência social como fatores
de proteção para interrupção do ciclo de violência; a rua atua como espaço de convivência, e
“acolhedora” para crianças e adolescentes que experienciam a violência em seus lares. Entendemos
que estas considerações acerca dos fatores de proteção para adolescentes vitimizados e abrigados
devem ser valorizadas e reforçadas pelos serviços de atenção à infância e adolescência, pois
contribuem para a promoção da resiliência e, por conseguinte, da saúde desta população.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-16112010-095951/publico/DIENEMONIQUECARLOS.pdf
Nº de Classificação: 6622
CALIXTO, Amanda Aparecida Teixeira Ferreira. Adesão ao tratamento: estudo entre portadores de
hipertensão arterial internados em um hospital privado do interior paulista. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): NOGUEIRA, Maria Suely
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo transversal de abordagem quantitativa, realizado com 48
portadores de hipertensão arterial sistêmica (HAS), internados em alas de internação e UTI
cardiológica de um hospital privado do interior paulista, realizado no período de julho a setembro de
2009, tendo por objetivo avaliar os fatores que interferem na adesão à terapêutica. Para coleta de
dados, foram utilizados três instrumentos: um relacionado aos dados sociodemográficos, clínicos e
relacionados à terapêutica medicamentosa; o Teste de Medida de Adesão ao Tratamento (MAT) para
avaliar a adesão ao tratamento medicamentoso e o Instrumento de Avaliação da Atitude Frente à
Tomada de Remédio (IAAFTR). Os testes estatísticos foram realizados por meio do software
Statistica 8.0 e MedCalc 10.2, e os dados foram considerados significativos quando o nível de
significância foi p<0,05 e IC 95%. Os sujeitos possuíam idade entre 19 e 90 anos, com mediana de
70,5 anos, 79,2% eram do sexo masculino, 70,8%, casados, 64,6%, aposentados, 35,4% possuíam
ensino médio completo, seguidos por 25% com ensino superior completo, a renda familiar variou de
R$900,00 a R$30.000,00, com mediana de R$4.000,00, o número de indivíduos que utilizam a renda
familiar variou de 1 a 6, 29,2% eram obesos, 93,8% apresentaram relação cintura-quadril (RCQ)
alterada, 35,4% apresentaram valores de pressão arterial (PA) acima de 140X90mmHg, 35,4%
faziam uso de diurético, 27,1%, de betabloqueador, 25%, de bloqueador de canais de cálcio, 29,2%,
de inibidor da enzima conversora de angiotensina (ECA), 35,4%, de bloqueador do receptor da
angiotensina 1 (AT1) e 66,7% utilizam apenas um medicamento para controle da PA. O tempo de
diagnóstico da HAS variou de 1 a 40 anos, com mediana de 10 anos. As principais comorbidades
encontradas foram: cardiopatias (52,1%), dislipidemia (45,8%) e diabetes mellitus (35,4%). Quando
avaliados pelo MAT, 44 (91,7%) apresentaram adesão ao tratamento; pelo IAAFTR 34 (70,8%)
mostraram atitude positiva frente à tomada de remédio. Entre aqueles que apresentaram adesão pelo
MAT, 33 (75%) também apresentaram atitude positiva frente à tomada de remédio. Não houve
diferença estatisticamente significante para idade, sexo, estado civil, ocupação, escolaridade, IMC,
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RCQ e complicações clínicas, quando aplicados o MAT e o IAAFTR. A prevalência de adesão foi
maior entre os indivíduos que acreditavam que sua PA estava controlada (p=0,041), os que não
necessitaram de mudanças em sua rotina de vida após o diagnóstico da HAS (p=0,007) e os que
nunca recusaram um medicamento prescrito para controle da PA (p<0,001). Diante desse contexto,
permanece o desafio quanto à necessidade dos profissionais de saúde buscarem a diminuição das
barreiras que interferem na adesão ao tratamento da HAS, favorecendo-a e mostrando seus
benefícios, adotando assim uma visão holística do portador de HAS.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-16112010-

092027/publico/AMANDAAPARECIDATEIXEIRAFERREIRACALIXTO.pdf
Nº de Classificação: 6623

LUIZ NETO, Manoel. Incidentes críticos relacionados aos eventos adversos a medicamentos
em uma unidade de clínica médica de um hospital público do Estado do Amazonas. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): CASSIANI, Silvia Helena De Bortoli
RESUMO: Os eventos adversos a medicamentos são comuns e provavelmente irão ocorrer em
qualquer sistema, entretanto, é essencial identificar suas causas e tentar minimizar os riscos visando
à segurança do paciente. O objetivo desse estudo foi analisar os eventos adversos a medicamentos
em um hospital público do estado do Amazonas, com base nos relatos da equipe de enfermagem e
propor estratégias à instituição para otimizar o sistema de medicamentos para a segurança do
paciente. Um estudo do tipo descritivo, adotando-se a Técnica do Incidente Crítico como norteadora
dos procedimentos metodológicos foi realizado com 15 enfermeiros, 09 auxiliares e 44 técnicos de
enfermagem de um hospital de ensino de Manaus-AM. A análise dos dados constou da identificação
e agrupamento das situações, comportamentos e conseqüências. A maioria dos profissionais
entrevistados era do sexo feminino (89,7%), predominando a classe de idade de 31 a 35 anos
(30,9%). Os resultados foram agrupados e categorizados em 47 situações, correspondentes a nove
tipos de erros de medicação. Dos tipos de erros identificados pela equipe de enfermagem, os erros
de diluição (23,4%), dose (14,9%), medicamentos não autorizados (14,9%), erro de via de
administração (10,6%) e erro de paciente (8,5%) foram os mais freqüentes. Com relação às
categorias de comportamentos, estes foram distribuídos em função da percepção e comunicação do
erro (36) e entre as conseqüências identificadas no estudo (103), 47 eram relacionadas aos pacientes
e 56 aos profissionais de enfermagem. Os resultados apresentados indicam a necessidade de
tomada imediata de iniciativas que minimizem essas situações e previna a ocorrência de futuros
eventos adversos a medicamentos.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-16112010-102453/publico/ManoelLuizNeto.pdf
Nº de Classificação: 6624
FIORATI, Regina Célia. Organização dos serviços extra-hospitalares de saúde mental, o projeto
terapêutico e a inserção da reabilitação psicossocial (A). Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 242 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): SAEKI, Toyoko
RESUMO: Os serviços extra-hospitalares de saúde mental têm sua origem a partir das iniciativas
advindas das propostas de reformulação da atenção psiquiátrica decorrentes dos Movimentos de
Reforma Psiquiátrica brasileira. Esses serviços nascem com o propósito de substituírem o modelo
que fundamenta um modo de atenção psiquiátrica apoiado no tratamento prioritariamente hospitalar e
medico centrado pelo paradigma da atenção psicossocial. Nesse percurso alguns problemas se
apresentam, dificultando a plena construção e implementação do modo de atenção psicossocial e
favorecendo a reprodução de aspectos da forma de atenção que se pretende superar nos serviços
substitutivos ao manterem as ações terapêuticas disponibilizadas centradas nos tratamentos médicoclínicos, ao mesmo tempo em que secundarizam ações de reabilitação psicossocial. Com a proposta
de buscar uma aproximação à problemática exposta, este estudo teve como objetivos analisar a
organização dos projetos terapêuticos em dois serviços extra-hospitalares de saúde mental do
município de Ribeirão Preto e como se localizam nesses projetos as ações de reabilitação
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psicossocial, conhecer a forma pela qual os profissionais elaboram o projeto terapêutico e interpretar
as concepções dos mesmos em relação à reabilitação psicossocial. O estudo foi efetuado com base
em pesquisa cuja metodologia pautou-se em abordagem qualitativa e as técnicas de coleta de dados
escolhidas foram entrevistas semiestruturadas e grupos focais. O referencial teórico utilizado foi a
filosofia hermenêutica dialética de Jürgen Habermas. Os eixos temáticos obtidos a partir da análise
dos dados se dispuseram com base nos tópicos da organização do trabalho refletida na extrema
tecnificação das ações de saúde, na centralidade da tecnologia médico-clínica em relação a outras
ações terapêuticas não médicas e no processo de precarização das relações de trabalho presentes
nesses serviços. Quanto ao tópico da organização dos serviços, observa-se que os projetos
terapêuticos não têm sido elaborados dialogicamente pela equipe de profissionais; as equipes não
desenvolveram a interdisciplinaridade em sua forma de organização e as ações terapêuticas têm
priorizado os tratamentos com ênfase na patologia e na dimensão biológica. No que diz respeito às
concepções sobre a reabilitação psicossocial os profissionais mantêm uma racionalidade instrumental
definindo as ações de saúde nos serviços em detrimento de uma racionalidade prática como base
das ações de reabilitação psicossocial, organizadas segundo o paradigma da atenção
psicossocial.Com base nessa análise propõe-se como caminho de superação da problemática
apontada a possibilidade de reunir ações clínicas e de reabilitação psicossocial em projetos
terapêuticos que confiram o mesmo valor e investimento a ambas as ações e a realização de
pesquisa avaliativa participativa nos serviços buscando criar mecanismos que favoreçam, além da
melhoria da assistência prestada, projetos terapêuticos com base no modo de atenção psicossocial.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-16112010-110619/publico/REGINACELIAFIORATI.pdf
Nº de Classificação: 6625
JUNQUEIRA, Marcelle Aparecida de Barros. Intervenção breve para os problemas relacionados
ao uso do álcool: avaliação de atitudes entre estudantes de enfermagem. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 157 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): PILLON, Sandra Cristina
RESUMO: O estudo teve como objetivo avaliar o efeito de um curso de intervenção breve sobre o uso
de álcool, as atitudes e os níveis de conhecimento dos estudantes de enfermagem quanto ao uso,
uso nocivo e dependência de álcool. A amostra foi constituída por 120 estudantes de um curso de
graduação em enfermagem. Trata-se de estudo da abordagem quantitativa, analítico, experimental,
de coorte prospectiva. Os estudantes foram divididos em dois grupos, um grupo que recebeu o curso
(grupo experimental) e um grupo que não recebeu o curso (grupo comparado). O instrumento de
coleta de dados foi um questionário estruturado, contendo: identificação sociodemográfica, o Teste de
Identificação do Uso do Álcool.,o conhecimentos sobre o consumo de álcool e a assistência, e a
escala de atitudes The Seaman & Mannello Nurse's Attitudes Toward Alcohol and Alcoholism Scale.
Os dados foram coletados antes do curso e um mês após a realização do mesmo. Verificou-se que a
média de idade foi de 20,7 anos, predominantemente do sexo feminino, solteiros, católicos, 81,6%
não possuíam outro curso técnico ou de graduação, residindo com os pais; 63,3% dos alunos grupo
experimental e 36,6% dos alunos do grupo comparado freqüentam festas uma vez por mês ou
menos. A maioria dos estudantes respondeu que não dorme em sala ou chega atrasado após
freqüentarem festa na noite anterior. Quanto ao consumo de álcool, após o curso houve pequena
diminuição do número de estudantes do grupo experimental (de 93,3 para 85%) que consumiam
álcool em níveis de baixo risco. Entre os estudantes do grupo comparado, essa relação foi inversa,
(de 81,6 para 90%); houve uma diminuição do consumo de álcool entre oito estudantes do grupo
comparado. Quanto ao nível de conhecimento, os estudantes do grupo experimental apresentaram
melhoras após o curso. Em relação às atitudes, verificou se que as mesmas se tornam mais positivas
após receberem um curso de intervenção breve. Percebeu-se que, entre os estudantes de ambos os
grupos, quanto maior a idade, melhores serão as atitudes relacionadas à disponibilidade para tratar
alcoolistas. Entre os alunos do grupo experimental, antes do curso, foi verificado que, quanto maior o
consumo de álcool, mais positivas foram as atitudes relacionadas às atitudes pessoais e às
habilidades para trabalhar com alcoolistas. Pode-se concluir que o curso de intervenção breve tem
potencial positivo para gerar mudanças nas atitudes do futuro profissional enfermeiro, responsável
por essa assistência, merecendo, assim, estar incluído enquanto conteúdo curricular dos cursos de
enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-16112010-103542/publico/MarcelleApBarrosJunqueira.pdf

236

Nº de Classificação: 6626
OLIVEIRA, Marília Pilotto de. Qualidade de vida relacionada à saúde de adultos e idosos em
diálise peritoneal. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2010. 124 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): KUSUMOTA, Luciana
RESUMO: Introdução: Os pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) terminal dependem de
tecnologias terapêuticas avançadas para sobreviver, a exemplo da Diálise Peritoneal (DP). Estes
pacientes apresentam limitações no seu cotidiano e vivenciam inúmeras perdas, incapacidades e
mudanças biopsicossociais e econômicas que interferem na qualidade de vida. Os aspectos da saúde
relacionados à qualidade de vida destes pacientes podem ser influenciados pela DRC terminal, bem
como pela DP, impactando na Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) dos pacientes.
Objetivos: Caracterizar os adultos e idosos em DP atendidos em Ribeirão Preto-SP, de dezembro de
2009 a março de 2010; descrever a QVRS destes pacientes por meio do Kidney Disease and Quality
of Life-Short Form (KDQOL-SFTM) e comparar a QVRS dos pacientes em Diálise Peritoneal
Ambulatorial Contínua (DPAC) e em Diálise Peritoneal Automatizada (DPA). Material e Método:
Estudo seccional e populacional realizado nos dois serviços que oferecem o tratamento de DP em
Ribeirão Preto. Foram incluídos no estudo 82 pacientes que atenderam aos seguintes critérios: ter 18
anos ou mais de idade; apresentar-se em tratamento por DPAC ou DPA por três meses ou mais; ter
resultado satisfatório na avaliação cognitiva e não se encontrar hospitalizado por complicações
agudas ou em tratamento de peritonite. Para a coleta de dados que ocorreu de dezembro de 2009 a
março de 2010, foi utilizado um questionário para caracterização dos pacientes, o Miniexame do
Estado Mental e o KDQOL-SFTM. Os dados foram analisados por meio de análise exploratória uni e
bivariada, análise confirmatória bivariada e análise multivariável por regressão linear múltipla das
dimensões de QVRS de interesse. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo.
Resultados: Dos pacientes, 36 eram adultos e 46 idosos, 44 realizavam DPAC e 38, DPA. As
dimensões que obtiveram maiores escores refletindo melhor QVRS foram: estímulo por parte da
equipe de diálise, suporte social e função cognitiva; e as dimensões que obtiveram menores escores
refletindo pior QVRS foram: situação de trabalho, função física e sobrecarga da doença renal. Foi
encontrada pequena variação da QVRS entre os pacientes em DPAC e em DPA sem significância
estatística. Foi verificado maior número de correlação da QVRS com idade, número de comorbidades
e de complicações. Na regressão linear múltipla, foi constatada associação dos fatores que
impactaram negativamente a QVRS: maior idade com funcionamento físico; ter diabetes com
sobrecarga da doença renal; realizar DPA com sobrecarga da doença renal; maior número de
comorbidades e complicações com funcionamento físico, com função física e com sobrecarga da
doença renal. Conclusão: As variáveis que tiveram maior impacto na QVRS foram a idade, o trabalho,
as comorbidades e as complicações. Os resultados deste estudo podem favorecer o atendimento das
necessidades e peculiaridades dos pacientes em DP.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-16112010-105137/publico/MariliaPilottodeOliveira.pdf
Nº de Classificação: 6627
MORANDIN, Karina Martins Molinari. Avaliação do perfil psicossocial das gestantes atendidas na
rede básica de saúde do Município de Catanduva-SP. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 121 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): MAMEDE, Marli Villela
RESUMO: O bem-estar psicossocial da gestante deve ser valorizado, de forma a proteger a mulher
de resultados desfavoráveis à gestação. O estresse, o apoio social, e o desequilíbrio emocional como
construtos do bem-estar psicossocial são preditores de complicações na gravidez. Este estudo
descritivo, transversal, de abordagem quantitativa buscou avaliar o perfil psicossocial das gestantes
atendidas pelo Sistema Único de Saúde do município de Catanduva - SP e identificar fatores de risco
para a percepção de estresse, autoestima e apoio social. Metodologia: Fizeram parte do estudo 227
gestantes com idade gestacional a partir de 20 semanas, as quais freqüentaram consultas de pré-
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natal na rede básica de saúde do município e no ambulatório de assistência pré-natal de alto risco.
Foram utilizados durante a entrevista dois instrumentos para a coleta de dados: Formulário sobre
Dados de Identificação socioeconômicos, clínicos e obstétricos e fatores de riscos psicossociais na
gestação e o Prenatal Psicossocial Profile - PPP, validado e adaptado para a cultura brasileira, cuja
consistência interna foi confirmada através do alpha de Cronbach. O PPP avalia o perfil psicossocial
de gestantes, composto por 44 itens, divididos em 4 subescalas (estresse, do apoio social do
companheiro e apoio social recebido de outras pessoas e autoestima). Análise dos dados: estatística
descritiva, análise de variância (teste F de Snedecor) valores de p ? 0,050 foram considerados
estatisticamente significantes e teste de comparações múltiplas de Scheffé. Resultados: a maioria
das gestantes apresentou baixos níveis de estresse (media de 18,7 e dp ± 5,5), moderado nível de
autoestima (media de 29,2 e dp ± 3,2) e expressou altos níveis de satisfação com o suporte social
recebido do companheiro (média de 51,6 e dp ± 16,9) e de outras pessoas (média de 50,1 e dp ±
16,2). Foram encontrados elevados níveis de estresse estatisticamente significantes entre as
gestantes com idade superior a 35 anos (p=0,007); ausência de parceiro (p=0,028); multiparidade
(p<0,001); ter passado pelo processo de parturição (qualquer tipo de parto) (p<0,001); aborto
(p=0,016); problemas com o RN (p=0,029); complicações em gestações anteriores (p=0,006); e na
atual (p=0,004); perda de alguém especial (p<0,001); história de violência física (p<0,001); e
emocional (p<0,001); violência na gestação (p<0,001). Menor apoio recebido do companheiro
mostrou-se significante entre gestantes sem parceiros (p=0,001) e com restrição de crescimento
intrauterino (p=0,006). Menor apoio recebido de outras pessoas mostrou-se significante entre
gestantes com restrição de crescimento intrauterino (p=0,013) e com história de violência emocional
(p=0,029). Baixa autoestima foi identificada entre gestantes multíparas (p=0,044); qualquer tipo de
parto, (p=0,036); problemas com o RN (p=0,016); complicações em gestações anteriores (p=0,027);
história de violência (p=0,043) e história de violência emocional (p=0,001). Conclusão: Este estudo
demonstra que as gestantes atendidas no SUS do município estudado apresentam riscos para o
bem-estar psicossocial que podem repercutir na saúde, aumentando a vulnerabilidade para
resultados adversos à gravidez.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-14012011-103623/publico/karinamolinarimorandini.pdf
Nº de Classificação: 6628
XAVIER, Antonia Tayana da Franca. Adaptação cultural e validação do instrumento Neoropathy and Foot Ulcer-Specific Quality of Life (NeuroQol) para o Brasil: Fase 1. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 189 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): PACE, Ana Emília
RESUMO: Diabetes mellitus (DM) é considerado um problema de saúde pública que, pelas
consequências decorrentes de suas complicações, tais como a neuropatia periférica, poderá afetar a
qualidade de vida (QV) das pessoas. Pesquisas sobre Qualidade de Vida Relacionada à Saúde
(QVRS) se propõem a investigar e avaliar o impacto de enfermidades e seu tratamento na vida das
pessoas. Entre os instrumentos específicos de QVRS para DM, identificou-se o instrumento NeuroQol
para avaliação da QVRS das pessoas com neuropatia periférica e úlceras. Este estudo de
delineamento metodológico teve como objetivos realizar a etapa-piloto de adaptação e validação
cultural para o Brasil do instrumento NeuroQol. O NeuroQol possui 35 itens, dos quais 27 itens estão
distribuídos em seis domínios, Dor, Perda/redução da sensibilidade, Sintomas difusos sensitivomotor, Limitações das atividades na vida diária, Transtorno nas relações sociais e Angústia
emocional. O processo de adaptação seguiu os passos preconizados pela literatura. Os dados foram
coletados em unidade ambulatorial de um hospital público e de ensino do interior do Estado de São
Paulo, por meio de entrevistas, exame físico e consultas aos prontuários. Mediante critérios de
inclusão/exclusão, a amostra foi constituída por 50 pessoas, no período de outubro de 2009 a maio
de 2010. As propriedades psicométricas iniciais analisadas foram: a validade de face e a de conteúdo
(Comitê de Juízes); a validade de construto convergente (testes de correlação de Pearson entre os
domínios do NeuroQol e dos dois componentes do SF-36); validade de construto discriminante
(testes t Student do NeuroQol entre os grupos de pessoas com úlceras e sem úlceras); a
confiabilidade (consistência interna - alfa de Cronbach). Os resultados mostraram que a maioria dos
participantes eram do sexo feminino (58%), com idade média de 55 anos; 70,6% apresentavam baixo
nível educacional; tempo médio do DM de 16 anos; 62% apresentaram glicemia plasmática de jejum
alterada e 66%, hemoglobina glicada maior ou igual a 7%. Na avaliação das propriedades
psicométricas, a validade de construto convergente teve as correlações negativas, com a maioria das
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correlações de moderada a forte magnitude. Em relação à validade de construto discriminante, a
comparação das médias do instrumento entre os grupos com úlcera e sem úlcera mostrou-se
significante no domínio Limitações das atividades na vida diária. A confiabilidade demonstrou um
valor adequado para a consistência interna da versão adaptada do NeuroQol (? de Cronbach=0,94).
Conclui-se que a versão adaptada do NeuroQol para o Brasil é válida e confiável, na amostra
estudada. Há necessidade de ampliar as análises psicométricas em amostras que envolvam um
maior número de participantes.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14012011-093233/publico/AntoniaTayanadaFrancaXavier.pdf

Nº de Classificação: 6629
VON ATZINGEN, Regina Helena. Direito à saúde e ao trabalho: um estudo de caso no Centro de
Referência em Saúde do Trabalhador - (CEREST) - Regional de Ribeirão Preto -SP. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 171 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): VENTURA, Carla Aparecida Arena
RESUMO: Este estudo de caso objetivou identificar as informações dos trabalhadores encaminhados
ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) - Regional de Ribeirão Preto-SP sobre
os seus direitos à saúde e ao trabalho. O estudo foi realizado em duas fases, a quantitativa e a
qualitativa para se realizar a coleta dos dados. A fase quantitativa do estudo, que se realizou no
período de 6 de novembro a 4 de dezembro de 2009, objetivou identificar a caracterização dos
trabalhadores atendidos no Ambulatório de Saúde do Trabalhador (AST) localizado numa UBDS na
região norte do município de Ribeirão Preto-SP. Os dados foram coletados através de um
questionário aplicado aos trabalhadores que sofreram acidente de trabalho ou adquiriram doença
ocupacional no meio ambiente de trabalho e, após a análise dos dados constatou-se que: no total dos
84 sujeitos, a predominância foi do sexo masculino (72,6%). Quanto ao estado civil, não houve
grande diferença percentual em relação ao número de solteiros (40,5%) e casados (39,3%). No que
diz respeito à escolaridade, ocorreu um percentual próximo em relação ao ensino fundamental
incompleto (29,8%) e para o ensino médio completo (32,1%). A idade média dos trabalhadores foi de
33 anos. A sua grande maioria reside no município de Ribeirão Preto- SP (92,9%). A ocupação com
maior número de trabalhadores foi a de auxiliar de linha de produção (11,9%) e ressalta-se um
número elevado em diversidade de ocupações. Em relação ao número de horas trabalhadas, a
jornada de 8 horas é predominante (45,2%), no período diurno (91,7%), com turno de trabalho fixo
(86,7%) e a maioria dos trabalhadores não trabalha aos sábados, nem domingos ou feriados (53,6%).
No que se refere à anotação na CTPS, a maioria (96,4%) tem o registro. Em relação ao tempo de
serviço na empresa, a metade dos trabalhadores possui menos de 1 ano (50,0%). Quanto à faixa
salarial, houve um predomínio de 2 a 3 salários mínimos (69,0%). A maioria dos trabalhadores não
possuem outro trabalho além da empresa onde laboram (94,0%). Quando indagados sobre a
ocorrência de riscos no trabalho para a vida e saúde, a maioria identifica afirmativamente (76,2%),
sendo que 64,3% (54 dos respondentes) referem que receberam treinamento, curso ou orientações
para realizar seu trabalho. Um percentual de 73,8% (62 sujeitos) afirmam que receberam EPIs para
realizar o seu trabalho habitual. Quanto aos motivos do encaminhamento para o AST, a maioria
respondeu que foi devido a acidente de trabalho típico (69,0%) e que não havia ocorrido outro
acidente anterior na mesma empresa (88,0%). Foi emitida a CAT para 45 trabalhadores (53,6%). Em
relação ao período de afastamento, a maioria referiu um afastamento menor ou igual a 15 dias
(75,0%). Ainda, quanto à situação do trabalhador em relação ao INSS, a maioria mencionou estar
afastado pela empresa (74,1%). A fase qualitativa do estudo foi realizada com os trabalhadores que
foram referenciados para o CEREST - Regional de Ribeirão Preto pelo AST da UBDS escolhida para
esse estudo. No período destinado à coleta de dados no AST, 12 trabalhadores foram encaminhados
pelo médico do trabalho para atendimento de maior complexidade. Todos concordaram em participar
das entrevistas. Após a realização da análise de conteúdo dos discursos dos trabalhadores e,
realizada a categorização, foram evidenciados os seguintes temas: afastamento em função de
doença ocupacional que acomete esses trabalhadores no CEREST; afastamento em função de
doença ocupacional devido à LER/DORT; afastamento em função de doença ocupacional devido a
transtorno mental relacionado ao trabalho; afastamento em função de acidente de trabalho típico; a
dor crônica como principal queixa à saúde nos casos de LER/DORT; a dor crônica como principal
queixa à saúde nos casos de afecções da coluna; limitações físicas no trabalho decorrentes do
acidente de trabalho típico; problema psicológico relacionado ao trabalho como principal queixa;
trabalhadores não sabem nada dos seus direitos; trabalhadores conhecem pouco seus direitos;
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acesso à informação e o exercício dos direitos; decepção em relação ao empregador e meios de
acesso para obtenção das informações. Concluiu-se que, após a análise dos discursos dos
entrevistados, 6 dos respondentes desconhecem os seus direitos e os outros conhecem muito pouco.
Os que relatam que conhecem um pouco à respeito do assunto, apenas descrevem como seu direito
o de receber um benefício pecuniário através do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devido ao
longo período de afastamento. A falta de informação relatada pelos trabalhadores evidencia a sua
vulnerabilidade enquanto cidadão e trabalhador. Essa situação os deixa suscetíveis a serem
explorados e subjugados em seu trabalho. Evidencia-se no estudo que em decorrência dos motivos
alegados pelos entrevistados sob a importância do conhecimento dos seus direitos, reitera-se que a
capacitação voltada à aplicação de medidas básicas de prevenção, promoção e educação em saúde
do trabalhador e fornecer às orientações quanto aos direitos dos trabalhadores, tanto na seara da
saúde, direitos trabalhistas, previdenciários ou qualquer outro direito se faz mister. Ressalta-se, que
estas orientações sejam fornecidas por profissionais competentes e comprometidos com estas
questões tão complexas que envolvem a saúde do trabalhador, oferecendo um atendimento
humanizado e resolutivo, escutando o trabalhador de maneira desprovida de preconceitos.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-14012011-092142/publico/REGINAHELENAVONATZINGEN.pdf

Nº de Classificação: 6630
SILVA, Hellen Taciane Paschoalotto Leite. Acolhimento ao familiar acompanhante do idoso em
situação de urgência/emergência (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): MARQUES, Sueli
RESUMO: Ao processo de envelhecimento pode estar associado o surgimento das doenças crônicas
não transmissíveis (DCNT) que, por sua vez, podem contribuir para a ocorrência dos agravos clínicos
e levar os idosos ao atendimento de urgência/emergência, expondo tanto o paciente quanto seus
familiares a uma situação de sofrimento e angústia pelo agravamento da sua condição de saúde e
interrupção inesperada de seu cotidiano. Dessa forma, torna-se relevante conhecer como os
profissionais e instituições de saúde estão recebendo e se preparando para acolher, tanto o idoso
quanto o familiar que o acompanha. Os objetivos deste estudo são: descrever as características
sociais e demográficas dos idosos internados na Unidade Funcional de Atendimento às
urgências/emergências da Unidade de Emergência do HCFMRP/USP, bem como do seu familiar
acompanhante; identificar os núcleos temáticos extraídos da experiência do familiar que acompanha
o idoso nesta situação; analisar o acolhimento prestado a partir da experiência do familiar
acompanhante do idoso. Trata-se de um estudo qualitativo, em que a história oral foi utilizada como
método de investigação na modalidade história oral temática. Para a análise dos dados, seguiram-se
os passos da técnica de Análise Indutiva de Conteúdo. A coleta de dados foi realizada no período de
abril e maio de 2010. As entrevistas foram realizadas com 11 familiares acompanhantes do idoso que
forneceram subsídios para a construção de três núcleos de sentidos: "Entre a vida e a morte: a busca
pelo atendimento de urgência/emergência", "Os desafios enfrentados pelo familiar acompanhante do
idoso na situação de urgência/emergência" e "Alternativas para o atendimento humanizado e
acolhedor em unidades de urgência/emergência sob a ótica do familiar acompanhante do idoso". A
partir da análise e discussão destas categorias, fica evidente a necessidade de que os profissionais
da saúde precisam conhecer a realidade e as necessidades das pessoas atendidas. Verificou-se que
a clientela está atenta aos aspectos da humanização, e a comunicação se revelou uma ferramenta de
extrema importância no manejo das relações entre os profissionais e os usuários do serviço. Os
conceitos e especificações sobre a humanização e o acolhimento são, na atualidade, bem
fundamentados, formulados e amplamente discutidos, no entanto, é necessário que se tornem ações
efetivas no âmbito das instituições de saúde.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14012011-093840/publico/HELLENTACIANEPASCHOALOTTOLEITESILVA.pdf

Nº de Classificação: 6631
MARIUTTI, Mariana Gondim. Associações do abortamento com depressão, autoestima e
resiliência. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2010. 121 f.
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Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): FUREGATO, Antonia Regina Ferreira
RESUMO: As mulheres em situação de abortamento vivem um momento de dor existencial e física e
associado aos fatores de risco é freqüente a depressão. Percebendo essa ligação e sendo problema
de saúde pública, o presente estudo procura associação de indicadores sociodemográficos e clínicos
com o abortamento. Objetivos: identificar e avaliar a presença de sintomas sugestivos de depressão
em mulheres com abortamento, correlacionando-os com indicadores clínicos e socioculturais,
autoestima e fatores resilientes. Metodologia: Foram entrevistadas 120 mulheres internadas em um
hospital público, seguindo o fluxo de chegada com diagnóstico de abortamento, utilizando:
Questionário com informações sociodemográficas, clínicas e questões relacionadas à resiliência;
Inventário de Beck; e Escala de Autoestima. Após aprovação do Comitê de Ética, as mulheres foram
entrevistadas. Os dados foram coletados de agosto de 2008 a setembro de 2009, sendo realizada
análise estatístico-descritiva dos dados e correlacionado depressão com as demais variáveis.
Resultados e Discussão: Das 120 mulheres, maioria branca (71%), idade entre 16 e 44 anos, 63%
são solteiras, 72% vivem com o companheiro, 87% têm religião, 67% com ensino médio e 51% não
têm fonte de renda. Mais da metade tem casa própria, no entanto não a consideram agradável nem
segura; 49% estavam na primeira ou segunda gestação; 33% já tinham tido abortos anteriores, sendo
67% o primeiro aborto; 77% tiveram aborto incompleto e 75%, aborto natural. Apesar de a maioria
considerar a relação com o companheiro ótima e boa (85%), mais da metade (75%) não planejou a
gravidez; mesmo assim, não faziam uso de métodos contraceptivos (75%). A maioria nega hábitos
adversos. Das 120 mulheres, 57% apresentavam sinais indicativos de depressão (33 distimia, 22
moderada e 13 grave). Dentre as mulheres sem sinais de depressão, a maioria é solteira (56%), 60%
trabalham, tendo 40 ou mais anos de idade, 67% têm alguma religião. Os fatores de proteção para
depressão que se mostraram significativos para a análise estatística foram: "ter parceiro", "trabalho",
"religião", "situação financeira" e "apoio familiar". Estudos mostram que a situação de abortamento
pode ter relação com depressão antes e após a ocorrência e mesmo a longo prazo, com diferenças
de acordo com a natureza do aborto. Quanto à autoestima, 109 mulheres apresentaram média estima
pessoal. Os indicativos de resiliência encontrados neste estudo mostram que quando as mulheres
estão felizes ajudam as pessoas, contam mais piadas, sentem-se bem. Entretanto, muitas mulheres
referem que se isolam, se calam e choram quando sentem raiva e algumas gritam. Conclusões: A
maioria das mulheres deste estudo é jovem, solteira e com relacionamento estável, católica, com
poucas atividades de lazer, sem fonte de renda própria, casa própria, com residência fixa há mais de
um ano, não tem problemas de relacionamento e de violência na gravidez. Entretanto, as que tiveram
problemas, relataram uso de álcool e drogas na família. Houve associação também de violência
familiar e aborto provocado. Metade da amostra pontuou algum nível de depressão e baixa a média
estima pessoal. É preciso estimular a enfermagem a reconhecer as necessidades de implementar os
cuidados e reforçar aspectos resilientes dessas mulheres.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-14012011-091939/publico/MarianaGondimMariutti.pdf
Nº de Classificação: 6632
FELICIANO, Rosiane Araújo Ferreira. Gestação na adolescência: vulnerabilidades e rede de
proteção em São Carlos (SP). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem e
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades de Doutoramento, 2010. 187 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Maria das Graças Bomfim de
RESUMO: A gestação na adolescência (GA) ganha visibilidade e status de problema de saúde com o
aumento de sua incidência em todo mundo, desde o início da década de 1970, período que ocorre
uma queda na fecundidade nas demais faixas etárias. Estudos relacionam a GA à gravidez
indesejada, maiores riscos materno-infantis e sociais. Em São Carlos, no decênio de 1998 a 2008 a
taxa de GA diminuiu ao longo dos anos, porém o filho da adolescente ainda apresenta maior risco de
morte no primeiro ano de vida. Tendo como pressupostos a pluralidade da adolescência e a
determinação social do processo saúde-doença, o objetivo do estudo foi analisar as condições sociais
e os indicadores de saúde da população feminina de São Carlos na perspectiva da vulnerabilidade,
com ênfase na territorialização das disparidades intra-urbanas da gestação na adolescência e no
potencial de enfrentamento das ações, programas e projetos desenvolvidos pelo Estado. A
vulnerabilidade aqui é entendida como indicador de iniqüidade e desigualdade social. O referencial
teórico adotado Fo o de vulnerabilidade proposto pro Ayres et al. (2003), que distingue três
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dimensões interdependentes: a individual, a social e a programática. Trata-se de estudo de caso,
descritivo e exploratório utilizando técnicas de sistemas de informação geográfica. A análise espacial
foi contextualizada pela análise de documentos, protocolos das estratégias de enfrentamento pelo
Estado. O perfil da gestante adolescente foi ter oito a onze anos de estudo, não estudar, não
trabalhar ou se insere precariamente no mercado de trabalho e realizava menor número de consultas
no pré-natal. Metade das mães adolescentes eram multípara. O mapa da gestação na adolescência
acompanha o das vulnerabilidades sociais relacionadas à educação, ao trabalho, à multiparidade e
ao acesso ao pré-natal. A abordagem ampliada da gestação na adolescência acena para os impactos
dos determinantes sociais da saúde e as demandas crescentes por construção intersetorial das
políticas, projetos e programas. As vulnerabilidades programáticas foram: baixo acesso ao ensino
médio, à cursos profissionalizantes e ao esporte e lazer. Na atenção à saúde, a exclusão dos homens
no planejamento familiar e pré-natal reforça a feminilização da maternidade e anticoncepção. O
atendimento à gestante adolescente na agenda da mulher adulta reforça a crença de que a gestação
é um rito de passagem para a vida adulta. O município têm várias políticas de proteção o que
demonstra que a rede de proteção à adolescência e juventude está em construção. Os projetos
municipais de gestão intersetoriais localizados no território, como os Centros da Juventude, o Recriad
e o OP Educa apresentam-se como os de maior potencial para redução das iniquidades sociais. O
georreferenciamento dos indicadores de saúde revelou-se importante ferramenta de planejamento,
monitoramento e avaliação da atuação da rede de proteção à adolescência e juventude.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-14012011-105644/publico/rosianearaujoferreirafeliciano.pdf

Nº de Classificação: 6633
ANJOS, Anna Claudia Yokoyama dos. Repercussões do cuidar do idoso em quimioterapia
oncológica na vida do familiar cuidador (As). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 148 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): ZAGO, Márcia Maria Fontão
RESUMO: A quimioterapia antineoplásica apresenta efeitos adversos intensos, que afetam a
qualidade de vida do paciente e trazem repercussões para o contexto familiar. No contexto nacional,
um dos familiares acaba assumindo as funções de cuidador do idoso, nem sempre com preparo para
essa atividade. Com essa perspectiva, este estudo teve o objetivo de analisar os sentidos atribuídos à
experiência de ser cuidador do idoso com câncer submetido à quimioterapia pelo familiar.
Empregamos o referencial teórico da antropologia interpretativa e o estudo de caso etnográfico como
método. Participaram da pesquisa quatro familiares cuidadores de pacientes atendidos em duas
instituições de saúde do interior do Estado de Minas Gerais. As informantes eram do sexo feminino,
com idades variadas, sendo duas também idosas; duas eram filhas e as outras eram esposas dos
pacientes; três se dedicavam às atividades domésticas e uma era cuidadora de idoso. Os dados
foram coletados por meio de entrevistas e de observações, nos domicílios das participantes; foram
elaborados genogramas e ecomapas para visualizar suas redes sociais e familiares. Empregamos a
análise temática indutiva para a identificação das unidades de sentidos, reunidas em três temas: a
opção por ser cuidadora, o cuidado necessário ao idoso, a re-significação da vida do cuidador. A
opção por ser a cuidadora decorreu da atribuição sociocultural à mulher, por disponibilidade ou por
ser da área de saúde. Todas demonstraram falta de preparo para aplicar cuidados específicos às
condições dos pacientes pelo tratamento; suas preocupações focalizavam principalmente a
alimentação e a continuidade do tratamento, além de cuidados gerais. O cotidiano da vida das
participantes foi totalmente alterado, ressaltando situações de conflitos ou aproximação dos
familiares, solidão, estresse, perda do lazer, sobrecarga de tarefas e problemas financeiros. Os
resultados mostram a importância da atenção do enfermeiro para o cuidado com o familiar cuidador
do idoso em quimioterapia.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14012011-093014/publico/ANNACLAUDIAYOKOYAMADOSANJOS.pdf

Nº de Classificação: 6634
FONSECA, Lais Mariana da. Termos e expressões utilizados por familiares ao relatarem suas
experiências nos diferentes momentos do adoecimento mental. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 77 f.
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Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): GALERA, Sueli Aparecida Frari
RESUMO: Introdução: A esquizofrenia é um transtorno mental de evolução crônica que causa
sofrimento para o doente e sua família. Traz ao paciente prejuízo severo capaz de interferir
amplamente na capacidade de atender às exigências da vida e da realidade, podendo torná-lo frágil
diante de situações estressantes e aumentar o risco de suicídio. Para a família, a experiência de
conviver com um membro portador desse transtorno tem sido comparada à jornada sob a
tempestade. Primeiramente, há dificuldade de perceber o aparecimento da doença, com a definição
do diagnóstico, os familiares variam em suas reações. Ao entrar em contato com o sistema de saúde
mental, a família aprende uma nova linguagem, que é a linguagem dos profissionais de saúde. Essa
nova linguagem deverá ser ajustada ao senso comum convencional do contexto familiar, de modo
que possibilite compreender e tratar o adoecimento. Assim, a família cria uma linguagem para
descrever sua experiência com o adoecimento mental. A pergunta desta pesquisa é: quais
expressões as famílias utilizam para descrever o adoecimento de um familiar? Objetivo: identificar as
expressões utilizadas por familiares para descrever a experiência de conviver com o adoecimento
mental. Metodologia: Trata-se de pesquisa que realiza análise dos relatos de familiares por meio do
software Analyse Lexicale par Contexte d'um Ensemble de Segments de Texte (ALCESTE), contendo
uma quantidade considerável de testes estatísticos, organizados para realizar análise de dados
textuais. O ALCESTE contém metodologia de análise de dados qualitativos que se adequa a qualquer
domínio de investigação, em que se pretenda tratar material textual, principalmente no que se refere
à sua composição lexical e estruturação temática. Resultados e Discussão: A análise realizada pelo
ALCESTE forneceu quatro classes agrupadas duas a duas: Classe 2 -- início da doença e Classe 4 -início do tratamento; Classe 1 -- convivência e Classe 3 - cotidiano. Um conjunto de palavras e frases
descrevem cada uma das classes. Início da doença: "começou a doença", "adoecimento", "antes da
doença". Início do tratamento: "internações", "tratamento", "remédio". Convivência: "difícil", "futuro",
"esperança". Cotidiano: "cuidado", "sozinho", "preocupa". Os resultados indicam que o período entre
perceber a mudança de comportamento e o diagnóstico, geralmente culminando com a primeira
internação, é carregado de sentimentos, de vivências de ter que lidar com comportamentos
estranhos, violentos e o isolamento do doente. Depois, quando a medicação fez efeito, vivem um
momento mais feliz, com mais esperança e atribuem essa melhora à medicação. Os familiares fazem
reflexões sobre o passado, que no início precisavam de mais informações e se as tivessem, talvez a
convivência não tivesse sido tão sofrida como foi. Mas o tempo de convivência possibilita melhor
compreensão e aceitação da doença. Também desenvolveram algumas rotinas: como não deixar o
familiar doente sozinho, observar se ele está tomando a medicação, mantendo, assim, um cuidado
supervisionado que se incorporou ao cotidiano familiar. Conclusão: Os momentos descritos pelos
familiares foram identificados por expressões, palavras e termos utilizados pelos mesmos em suas
narrações. A pesquisa reafirma os dados encontrados nas pesquisas que forneceram as entrevistas
analisadas neste estudo. Essas pesquisas anteriores utilizaram método de análise qualitativo
tradicional, no qual o pesquisador lê várias vezes o material coletado, destaca as partes relevantes e
as agrupa em categorias gerais criadas por ele para descrever o fenômeno investigado. Nesta
pesquisa, a organização dos dados, o processo de agrupar trechos, criar classes e estabelecer a
relação existente entre as mesmas foi feito com base na análise léxica das palavras de um conjunto
de textos fornecido pelo software ALCESTE. Desse modo, a principal contribuição deste estudo foi
trazer a linguagem dos familiares para descrever os momentos do adoecimento através de uma
metodologia de análise mais distante do pesquisador.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-14012011-091733/publico/LAISMARIANADAFONSECA.pdf

Nº de Classificação: 6635
FERREIRA, Viviane Cristine. Independência funcional do idoso com doença pulmonar obstrutiva
crônica. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010.
174 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): MARQUES, Sueli
RESUMO: As transformações demográficas e epidemiológicas do século anterior trouxeram
significativas modificações sociodemográficas e de saúde, em todo o mundo, com o aumento de
idosos na população. Ao processo de envelhecimento pode estar associado às doenças crônicas não
transmissíveis, dentre elas a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), um problema de saúde
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pública, parcialmente reversível, progressivo e incapacitante. Assim, os objetivos do estudo foram
caracterizar os idosos com diagnóstico de DPOC nos estádios I a IV, atendidos no Ambulatório de
Pneumologia Geral do HCFMRP/USP, segundo as variáveis sociodemográficas, história de
tabagismo e condição de saúde; identificar o grau de independência funcional; identificar a presença
de sintomas de depressão; analisar a correlação entre o grau de independência funcional, idade,
número de morbidades, tempo e grau de DPOC e a associação entre a presença de sintomas de
depressão, as variáveis sociodemográficas, o grau de DPOC e as comorbidades. Trata-se de um
estudo descritivo, transversal e correlacional. A coleta dos dados ocorreu no período de março a maio
de 2010. Utilizou-se um instrumento para caracterização da amostra, a Medida da Independência
Funcional (MIF) e a Escala de rastreamento de sintomas depressivos (CES-D). Foram estudados 84
idosos, média de idade 70,4 anos (s=7,3); 61,9% homens; 51,2% casados; 36,9% viúvos; 36,9%
sabiam ler e escrever informalmente/analfabetos; 82,8% eram aposentados; 73,2% recebiam um
salário mínimo; 54,8% moravam com a família; 75% deixaram de fumar, 20,2% ainda fumavam e
4,8% nunca fumaram; a carga tabágica foi superior para os homens, sendo a diferença significativa
(p<000,1); 100% tinham DPOC, 51,2% pressão alta, 39,3% problemas para dormir e 33,3 problemas
cardíacos; a média de morbidades foi de 3,4(s=2,4); 41,7% referiram internação nos últimos 12
meses; 34,5% por exacerbação da DPOC e 34,3% por pneumonia. Houve predomínio da DPOC nos
estádios III (40,5%) e II (35,7%), verificou-se prevalência de homens (79,5%) no estádio III e de
mulheres (56,7%) no II; os homens apresentaram níveis de DPOC mais elevados que as mulheres,
sendo a diferença estatisticamente significativa (p=0,05); tempo médio de DPOC foi 8,3 anos (s=6,4).
O escore médio da MIF total foi 117,0 pontos; 96,4% com nível de Independência
completa/modificada; a correlação de Pearson entre número de morbidade e MIF (total e motora) foi
inversa e significativa (p=0,02). A CES-D classificou 71,4% com sintomas de depressão. Houve
diferenças significativas entre presença de sintomas de depressão e as variáveis, sexo (p=0,01),
estado conjugal (p=0,02) e problemas para dormir (p=0,01). O estudo revelou que a maioria dos
idosos apresentava independência completa/modificada e presença de sintomas de depressão.
Apesar de não ter encontrado diferenças significativas na correlação entre os escores da MIF e as
variáveis, idade, tempo e grau de DPOC, bem como entre a associação de sintomas depressivos com
idade, grau de DPOC e comorbidades, os resultados são relevantes para discussões entre os
profissionais da área da saúde, uma vez que a identificação correta de fatores que podem influenciar
no tratamento, reabilitação e qualidade de vida do idoso com DPOC torna efetiva as praticas
assistenciais voltadas para as necessidades dos mesmos.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14012011-094112/publico/VIVIANECRISTINEFERREIRA.pdf

Nº de Classificação: 6636
GAIOLI, Cheila Cristina Leonardo de Oliveira. Cuidadores de idosos com doença de Alzheimer:
variáveis sociodemográficas e da saúde associadas à resiliência. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 105 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): FUREGATO, Antonia Regina Ferreira
RESUMO: As manifestações da doença de Alzheimer geram múltiplas e progressivas demandas de
cuidado. A sobrecarga decorrente pode ser responsável pela manifestação de doenças somáticas e
de depressão e alterar a capacidade resiliente do cuidador. O estudo teve como objetivo identificar o
perfil, as variáveis sociodemográficas, de saúde e a presença de depressão de cuidadores de idosos
com doença de Alzheimer e sua associação com indicadores de resiliência. Trata-se de pesquisa
exploratóriodescritiva em que os dados foram coletados no Ambulatório de Neurologia
Comportamental do Hospital das Clínicas e no Ambulatório de Neurogeriatria do Centro de Saúde
Escola, ambos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, no
período de fevereiro de 2009 a janeiro de 2010. A amostra constou de 101 cuidadores de ambos os
sexos, maiores de 18 anos, consangüíneos ou não e que exerciam a função do cuidado com o
mesmo idoso há pelo menos um ano. Utilizou-se o Inventário de Depressão de Beck e a Escala de
resiliência para caracterizar o perfil do cuidador. Os resultados referentes à identificação dos sujeitos,
dados de saúde e do cuidado foram submetidos à análise estatística descritiva, associando os
indicadores de resiliência pelo teste exato de Fisher. Os dados do IDB foram classificados segundo
escore de rastreamento e foi realizada análise qualitativa das questões do teste. O escore final da
Escala de Resiliência foi analisado em tercis (baixo, médio e alto) para encontrar os indicadores de
resiliência. Os resultados evidenciaram que 59% dos idosos eram do sexo feminino, 85% estudaram
até quatro anos e 48% estavam acima dos 75 anos. Quanto ao estadiamento da demência, 43,5%
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apresentaram demência moderada; apenas três idosos não apresentaram prejuízo cognitivo ao Mini
Exame do Estado Mental. Quanto aos cuidadores, 83% eram do sexo feminino; 80% tinham 46 ou
mais anos; 40,6% tinham até quatro anos de escolaridade; maioria (78,3%) casada; 94% eram
cuidadores familiares, e, desses, 47,5% eram filhos; 57,4% recebiam até três salários mínimos e
55,4% morava na mesma residência que o idoso. Referente ao estado emocional, 68,3% dos
cuidadores referiram mudanças; 70,2% referiram cansaço, 64,3% irritabilidade, 51,4% alteração no
sono. O tempo dedicado ao cuidar foi de 24 horas diárias para 42% dos cuidadores. Na tarefa de
cuidar, 64,5% recebiam ajuda de outras pessoas e 76% dos cuidadores afirmaram possuir algum
conhecimento sobre a doença de Alzheimer. O significado atribuído à tarefa de cuidar foi, para 71,3%
dos cuidadores, de retribuição e 77,2% referiram satisfação em cuidar. Nenhum cuidador pontuou
para depressão e 23,5% relataram irritabilidade; 14,8% referiram estar em tratamento médico e fazer
uso de antidepressivo. Cansaço, esgotamento e desânimo associaram significantemente com alto
grau de resiliência. Estadiamento da demência associou significantemente com percepção do estado
emocional e irritabilidade. A maioria dos cuidadores referiu prazer na tarefa de cuidar. O sentimento
de retribuição, a satisfação no cuidar e a ajuda recebida de outras pessoas favorecem a capacidade
resiliente do cuidador. Não ter depressão é um indicador positivo para a tarefa de cuidar, apesar dos
desafios enfrentados.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-14012011-091135/publico/CHEILAGAIOLI.pdf
Nº de Classificação: 6637
SOUZA, Mariana de Figueiredo. Acessibilidade da atenção à saúde: uma análise da procura pelo
pronto-atendimento na ótica dos usuários (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 94 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): PINTO, Ione Carvalho
RESUMO: Iniciamos a construção desta investigação o durante o processo de acolhimento
vivenciado em um serviço de pronto-atendimento (PA) da Unidade Básica Distrital da Saúde do
Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP (UBDS oeste), onde
pudemos perceber que os mesmos usuários procuravam com grande freqüência o serviço, sem o
caráter de urgência ou emergência, resultando em uma demanda maior do que suporta o serviço, e
sem uma efetiva resolutividade da atenção. Podemos pensar que nas UBSs o usuário não encontrou
a resolução do seu problema; não fez vínculo com a equipe; não teve acesso ao serviço ou o cuidado
não foi integral, entre outras possibilidades. A partir destes pressupostos, supomos que a
acessibilidade aos serviços de saúde pode ser uma das causas disparadoras para a justificativa da
procura pelo PA e mesmo sendo serviço de urgência, o serviço atende a prontidões e também atende
os usuários considerados não urgentes, resultando no aumento da demanda do PA. Isto pode trazer
dificuldades para a equipe que não consegue proporcionar um atendimento acolhedor por meio de
orientações sobre a existência de outros serviços disponíveis na rede básica de atenção para
seguimento de saúde. Objetivamos com este estudo analisar a procura pelo PA do distrito oeste de
saúde do município de Ribeirão Preto, na ótica dos usuários. Trata-se de uma abordagem
quantiqualitativa sobre os usuários que procuraram o PA. Coletamos dados de 330 fichas de
atendimento do PA, a fim de caracterizar os usuários atendidos no PA quanto ao sexo, à faixa etária,
ao bairro de procedência, à justificativa para a procura, à conduta e aos encaminhamentos
realizados. Fizemos entrevista semiestruturada com 23 usuários do PA abordando questões relativas
à acessibilidade, ao acesso e acolhimento aos serviços de saúde, aos aspectos relativos ao
atendimento, à resolução das necessidades de saúde, ao motivo da procura do PA e à integralidade
da atenção à saúde. Como resultados, encontramos que a demora pelo atendimento e agendamento
das consultas na rede básica de atenção constituem uma das principais razões para a procura ao PA;
o acesso mais facilitado à tecnologia e aos medicamentos no PA também justificou a preferência por
este serviço. O horário de funcionamento coincidindo com a jornada de trabalho dos usuários também
trouxe dificuldades para agendar ou procurar atendimento na rede básica. A obtenção de
atendimento médico ainda pode ter forte influência na satisfação que o usuário tem por um serviço de
saúde. Concluímos que diversas foram as justificativas para a procura pelo PA e entendemos que, se
estes usuários fossem acolhidos e tivessem acesso aos atendimentos nas UBSs e USFs,
conseqüentemente, a demanda pelo PA tenderia a diminuir e atenderia com maior tranqüilidade às
urgências e emergências.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-14012011-101959/publico/MARIANADEFIGUEIREDOSOUZA.pdf
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Nº de Classificação: 6638
ZORZO, Juliana Cardeal da Costa. Criança com câncer em cuidados paliativos e suas famílias:
um estudo etnográfico (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem e
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades de Doutoramento, 2010. 172 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): LIMA, Regina Aparecida Garcia de
RESUMO: A prática dos cuidados paliativos na assistência à criança que está vivenciando uma
doença que não responde ao tratamento curativo, no Brasil, ainda é incipiente. É momento para
identificarmos como as crianças estão vivenciando o processo de morte e morrer e de
estabelecermos planos de cuidados que contemplem a qualidade de vida mesmo durante este
processo. Este estudo tem como objetivo compreender a experiência das crianças com câncer e de
suas famílias durante o processo de morte e morrer, a partir da filosofia dos cuidados paliativos. Para
responder aos nossos questionamentos buscamos fundamentação no referencial teórico da
antropologia interpretativa e no método etnográfico. Participaram do estudo, cinco famílias de
crianças em acompanhamento num hospital universitário do estado de São de Paulo. Os dados foram
coletados por meio do desenho-história com tema com as crianças, entrevista aberta com os pais,
acompanhada do genograma e ecomapa, observação participante e levantamento nos prontuários. O
processo de produção do material empírico ocorreu no hospital e no domicílio, de acordo com cada
situação. A análise dos dados foi realizada mediante o processo de notificar, reunir e pensar num
esquema de espiral, uma vez que se considera que tais fases não se constituem de forma linear e
ordenada. Os dados empíricos foram organizados ao redor de três temas os quais estão interligados:
O lobo mau tocou a campainha quando se discute a compreensão que a criança tem em relação à
doença e ao processo de morte e morrer. Com base no seu conhecimento cognitivo, a criança foi
capaz de descrever os significados que o processo de morte e morrer teve para si; compreendeu esta
fase como as demais fases do tratamento e não se percebeu continuamente doente; a recreação foi
vivida intensamente e elas puderam exercer seu poder de decisão e escolhas, ao definirem onde
iriam e o que fariam nessas atividades. O conviver com a morte que traz as experiências e os
significados que os pais manifestam em relação ao adoecimento e morte do filho e foi entendida
como o fim do sofrimento vivido pelos filhos; um momento no qual os pais perdem seu papel de
genitores e cuidadores; nesta fase houve uma mobilização de toda a família, com reorganização da
sua dinâmica familiar a favor do filho doente e uma busca de ressignificado para a vida; O simbolismo
da religião que evidencia a importância da religião para a compreensão e elaboração do luto pelos
pais; a crença religiosa permeou as experiências de todas as famílias e se evidenciou como o pilar de
sustentação para os pais e para as crianças. Este estudo se mostrou relevante para a assistência aos
pacientes pediátricos com câncer em cuidados paliativos, pois ao apreendermos os significados que
o processo de morte e morrer tem para a criança com câncer e sua família, a partir de suas
experiências, identificamos aspectos que poderão nortear o planejamento da assistência
fundamentada nos princípios dos cuidados paliativos.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

Nº de Classificação: 6639
SOUZA, Sarah Nancy Deggau Hegeto de. Aleitamento materno na perspectiva da vulnerabilidade
programática (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2010. 301 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): MELLO, Débora Falleiros de
RESUMO: Muitos esforços mundiais têm sido empregados para melhorar as condições de saúde das
crianças com o objetivo de reduzir a mortalidade e morbidade infantil. A proteção, promoção e apoio
ao aleitamento materno (AM) tem sido uma estratégia relevante no setor saúde e outros setores
sociais. Este estudo tem como objetivos descrever a situação do AM no município de Londrina-PR e
fatores associados, em crianças menores de um ano, em 2008, comparando com dados da pesquisa
realizada no mesmo município em 2002; e analisar as experiências dos profissionais de saúde sobre
o AM e a situação das ações programáticas do AM em Londrina, na perspectiva da vulnerabilidade
programática. O quadro conceitual apoia-se no conceito de vulnerabilidade para explorar dimensões
relevantes no estudo do AM em uma realidade contextualizada. A partir de abordagem quantitativa e
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qualitativa, o estudo descritivo foi realizado em duas etapas. A primeira baseada na metodologia
utilizada pelo Projeto Amamentação e Municípios para inquéritos populacionais em dias de vacinação
infantil. Foram realizadas 770 entrevistas com acompanhantes de crianças menores de um ano que
compareceram na segunda etapa da campanha de vacinação contra poliomielite, em agosto de 2008.
A segunda etapa da pesquisa, de natureza qualitativa, foi realizada com 25 profissionais de saúde,
membros do Comitê de Aleitamento Materno (CALMA) do município, por meio de grupos focais e
entrevistas individuais semi-estruturadas e análise temática dos dados. Nos resultados obteve-se que
72,5% das crianças foram amamentadas na primeira hora, 83,0% estavam em AME no primeiro dia
em casa, 33,8% das crianças de zero a seis meses estavam em AME. No quarto mês, 53,7%
permaneciam em AME, no sexto mês 7,8% e 51,5% em AM continuado entre 9 e 12 meses. A maior
freqüência de AME esteve associada estatisticamente às mulheres que apresentavam idade igual ou
superior a 35 anos, escolaridade de terceiro grau, mais de um filho e que estavam em licença
maternidade. Na análise qualitativa, os dados foram agrupados em cinco temas: O contato com os
indicadores locais de AM; O cotidiano da assistência nos serviços saúde: fortalezas e fragilidades; A
informação sobre AM presente nos diferentes cenários; Amamentar ou não amamentar: caminhando
na decisão; O apoio ao AM e os espaços para produção de narrativas. O sucesso do AM não está
centrado na ocorrência do AM e AME e o insucesso não pode ser somente a situação de desmame.
O estudo traz elementos para entender que o modo como as mães e famílias lidam com o AM está
ligado aos aspectos individuais e sociais e ao modo como as práticas de AM estão organizadas,
demonstrando a necessidade de integração entre saberes práticos e técnico-científicos. Ao integrar
saberes, a prática do AM não será distante, frágil e descolada do contexto das famílias, e sim
sustentada em bases mais efetivas de um cuidado integrador. O enfoque da vulnerabilidade, nas
dimensões individuais, sociais e programáticas, confere importante contribuição para repensar as
práticas de saúde, com subsídios para a reorganização e inovação de arranjos tecnológicos
assistenciais.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-14012011-102637/publico/SARAHNANCYDEGGAUHEGETODESOUZA.pdf

Nº de Classificação: 6640
LEMOS, Monalise. Atraso no diagnóstico da tuberculose na percepção dos gerentes da
Atenção Básica a Saúde de Ribeirão Preto - São Paulo. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 66 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): PALHA, Pedro Fredemir
RESUMO: O presente estudo objetivou analisar os fatores relacionados ao atraso no diagnóstico da
tuberculose (TB) na percepção dos gerentes da Atenção Básica (AB). O cenário foi o município de
Ribeirão Preto, prioritário para o controle da TB no estado de São Paulo. O projeto que deu origem a
este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo (CEP/EERP/USP - 012/2009). Participaram do estudo 17
sujeitos, representando 43,6% dos gerentes dos cinco distritos sanitários. Para produção do material
empírico foram realizadas entrevistas semidirigidas, gravadas, no período de junho a agosto de 2009,
e norteadas por um roteiro temático. As entrevistas se deram após o consentimento livre e
esclarecido. Após transcrição das entrevistas, as informações foram organizadas com recurso do
software Atlas. Ti versão 6.0. Para interpretação utilizou-se o referencial teórico-metodológico da
Análise de Discurso, de matriz pêcheuxtiana. O atraso no diagnóstico da TB, na percepção dos
gerentes, possui fatores relacionados à doença, ao doente, aos serviços e profissionais de saúde. À
doença, são mencionadas características do bacilo; ao doente, identifica-se a estigmatização da TB e
a demora para a procura pelos serviços de saúde; aos serviços de saúde, observou-se a excessiva
demanda das funções administrativas do gerente; aos profissionais, atribuem-se a falta de práticas
educativas com a comunidade, a não realização da busca de sintomáticos respiratórios, a baixa
qualificação dos mesmos para o trabalho em equipe nas ações para o diagnóstico da TB, a baixa
suspeição diagnóstica da doença, e a valorização de métodos de elevada densidade tecnológica, em
detrimento de outros métodos de fácil acesso. Compreende-se que a TB é negligenciada nos
microprocessos de trabalho dos gerentes e equipes da AB, o que discursivamente relaciona-se com
os sentidos circulantes na sociedade acerca da doença. A relação do atraso no diagnóstico da TB
com a baixa capacidade de enfrentamento da doença na AB pelos gerentes, como um acontecimento
discursivo, traz sentidos divergentes à proposta de controle da TB pela AB, na perspectiva da
vigilância em saúde. Recomenda-se investimento em capacitação dos profissionais para o
desenvolvimento de uma gestão pró-ativa que incorpore o controle da TB na AB.
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Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-14012011-102453/publico/MONALISELEMOS.pdf
Nº de Classificação: 6641
URSI, Elizabeth Silva. Avaliação do desenvolvimento de úlceras por pressão em pacientes
cirúrgicos. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2010. 126 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): GALVÃO, Cristina Maria
RESUMO: O desenvolvimento de úlcera por pressão é um evento adverso indesejável com incidência
alta e estável ao longo do tempo. A presença deste evento acarreta dor, desconforto e aumento de
morbimortalidade para as pessoas portadoras desse tipo de lesão, além do custo elevado nos
diferentes serviços de saúde envolvidos no tratamento do evento. Na presente pesquisa, o foco de
investigação da problemática foi o paciente cirúrgico. Assim, o objetivo geral do estudo foi analisar o
risco de desenvolvimento, fatores de risco e a incidência de úlcera por pressão em pacientes
submetidos a cirurgias eletivas de porte II, III e IV. Para tal adotamos a abordagem metodológica
quantitativa, delineamento de pesquisa não experimental, tipo de estudo correlacional, prospectivo. A
amostra foi composta por 148 pacientes adultos, de ambos os sexos, submetidos a cirurgias
ortopédicas, neurológicas, do aparelho digestivo, urológicas, cardiovasculares e de obesidade
mórbida. Em relação ao risco de desenvolvimento de úlcera por pressão, o qual foi mensurado por
meio da aplicação da Escala de Braden, os pacientes que não desenvolveram esse tipo de lesão
apresentaram na primeira avaliação um escore total médio de 20,12, que decresceu na segunda
avaliação para uma média de 16,16. Para esse grupo o escore total mais freqüente foi de 22, na
primeira avaliação, o que classifica esse grupo como sem risco para o desenvolvimento de UP no pré
operatório. Para o grupo que desenvolveu as lesões, a média do escore total da Escala de Braden,
na primeira avaliação, foi de 15,81, caindo para 11,73, na segunda avaliação, sendo que para este
grupo o escore total mais freqüente na primeira avaliação foi de 18. Assim este grupo pode ser
classificado, no pré operatório, de baixo risco para o desenvolvimento de úlcera por pressão. Na
amostra estudada, a incidência de úlcera por pressão foi de 25%; as áreas corporais mais
acometidas pelas lesões foram a região sacro/glútea (68%), calcâneos (18%), região dorsal (9%) e o
pavilhão auricular (5%). A maioria das lesões diagnosticadas foi de grau II (57%), seguida por lesões
de grau I (41%) e grau III (2%). Na amostra investigada nenhuma lesão de grau IV foi detectada. No
modelo de regressão linear binominal empregado, as variáveis preditoras para o desenvolvimento de
úlcera por pressão foram o tempo de anestesia e o porte cirúrgico quando investigadas em
associação com outras variáveis relacionadas ao procedimento anestésico cirúrgico. Em relação às
variáveis clínicas do paciente estudadas, a classificação ASA e a presença de hipertensão arterial
foram preditoras para o desenvolvimento de úlcera por pressão quando investigadas em associação
com outras variáveis. No modelo de regressão logística binária, as variáveis preditoras para
desenvolvimento de úlcera por pressão foram idade, sexo e o tempo de anestesia quando estudadas
em associação com outras variáveis. A presente investigação buscou dar o primeiro passo para o
desenvolvimento de uma proposta de organização da avaliação do desenvolvimento de úlcera por
pressão no paciente cirúrgico, a qual é simples e fácil de ser aplicada pelo enfermeiro no
perioperatório.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14012011-093522/publico/ELIZABETHSILVAURSI.pdf
Nº de Classificação: 6642
GRATÃO, Aline Cristina Martins. Sobrecarga vivenciada por cuidadores de idosos na
comunidade. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2010. 160 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): RODRIGUES, Rosalina Aparecida Partezani
RESUMO: O envelhecimento populacional é um dos maiores triunfos da humanidade, porém um dos
grandes desafios para os gestores de saúde. Associado ao processo do envelhecimento, o declínio
da capacidade física e cognitiva pode ocorrer, levando o idoso à perda progressiva da autonomia e
independência. Assim, a família é quem, geralmente, assume a responsabilidade do cuidado de
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forma despreparada, contribuindo para quadros depressivos, de ansiedade e de sobrecarga no
cuidador. A falta de conhecimento sobre o idoso, na comunidade de Ribeirão Preto, bem como da
sobrecarga da atividade de prestar cuidado no domicílio perfazem a relevância deste estudo. Os
objetivos foram identificar e caracterizar idosos na comunidade de Ribeirão Preto, avaliar a função
cognitiva e a independência funcional dos idosos e a sua relação com sexo, idade, estado civil e
escolaridade e caracterizar os cuidadores familiares bem como descrever a sobrecarga e o
desconforto emocional dos mesmos em relação à atividade do cuidar. Este representa um estudo
epidemiológico, descritivo e transversal com idosos de 65 anos ou mais de idade e seus respectivos
cuidadores, ambos os sexos, residentes na área urbana de Ribeirão Preto, São Paulo. Foram
utilizados os seguintes instrumentos: Caracterização do idoso; Miniexame do Estado Mental (MEEM);
Medida da Independência Funcional (MIF); Instrumento para Caracterização do Cuidador; Escala de
Sobrecarga de Zarit; Self Reporting Questionnaire (SRQ-20). Do total de 574 idosos, que se
caracterizaram pela média de 76,6 anos de idade, 67,8% do sexo feminino, 54,7% com baixa
escolaridade, 19,7% com deficit cognitivo e 15,7% com algum grau de dependência funcional, 21,6%
possuíam cuidadores. Dentre os 124 cuidadores estudados, 85,6% eram do sexo feminino, com
média de 56,5 anos de idade, 37,9% com baixa escolaridade, 90,3% eram familiares (filhas e
esposas principalmente), 79,8% residiam com o idoso, utilizando, em média, 12,4 horas diárias para o
cuidar. Os resultados evidenciaram que os cuidadores apresentam leve a moderada sobrecarga.
Após a regressão linear múltipla, a dependência funcional do idoso e as características dos
cuidadores como sexo feminino e tempo em horas semanais para o cuidado diário foram os
preditores da sobrecarga (p<0,05). Encontrou-se, também, que a sobrecarga é fator de risco para
desconforto emocional (p<0,05). Sugerem-se outros estudos na área e intervenções com os
cuidadores que residem na comunidade, utilizando instrumentos de avaliação, validados para a
população brasileira. As pesquisas realizadas nessa área enfocam, na maioria das vezes, o cuidador
de idoso com demência, o que trará não só resultados para os cuidadores como também para os
pacientes, pois sem sobrecarga e desconfortos o cuidador estará renovado para cuidar.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14012011-092744/publico/ALINECRISTINAMARTINSGRATAO.pdf

Nº de Classificação: 6643
PRADO, Eliana Leão do. Qualidade da água utilizada por uma população de zona rural de
Fortaleza de Minas-MG: um risco à saúde pública. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 196 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): TAKAYANAGUI, Angela Maria Magosso
RESUMO: Saneamento ambiental é um dos mais importantes meios de controle da prevenção de
doenças, de conservação do meio ambiente e de promoção da saúde. Porém, não é uma realidade
em todas as partes do mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, onde ainda se pode
encontrar áreas urbanas densamente povoadas com precárias condições de saneamento,
representando uma grande preocupação para os profissionais da área de saúde pública. Essa
problemática revela-se particularmente importante para as pessoas que estão mais expostas a
possíveis riscos de contaminação, devido à falta de infra-estrutura de saneamento, principalmente
nos ambientes rurais. Este estudo teve como objetivo verificar a condição da qualidade da água
utilizada para consumo humano, na comunidade da zona rural de Fortaleza de Minas - MG, por meio
da identificação da origem, captação, tratamento, armazenamento e distribuição da água consumida
e da análise dos seus parâmetros microbiológicos, físicos e químicos. Visou também levantar a
percepção da população em relação à qualidade da água consumida. O estudo foi desenvolvido na
Comunidade Rural do Bairro Chapadão do município, tendo sido utilizada a técnica de Tubos
Múltiplos para as análises microbiológicas; para a identificação e quantificação dos metais,
empregou-se a técnica de Espectrometria de Emissão Atômica - ICP-AES e, para os agrotóxicos, a
técnica de cromatografia líquida de alta eficiência. Também foram feitas entrevistas com 15 sujeitos
da comunidade rural, incluídos neste estudo. Foi detectada a presença de Escherichia coli e
Coliformes Totais em todas as amostras de água investigadas, acima do valor permitido pela Portaria
do Ministério da Saúde - MS no 518/2004. Foram detectados valores acima do máximo permitido
para turbidez, cor aparente e pH, previstos pela Portaria MS no 518/2004. A presença dos metais
arsênio, cádmio, chumbo, cobre, cromo, ferro e manganês, em algumas amostras de água,
apresentaram valores acima do permitido pela Portaria MS no 518/2004. Os agrotóxicos ? e ?endossulfam e metalaxil não foram identificados nas amostras de água. O método de validação
desenvolvido para análise dos agrotóxicos ? e ?-endossulfam e metalaxil foi considerado eficiente,
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podendo ser empregado em futuras análises para o monitoramento de ? e ?-endossulfam e metalaxil
em água para consumo humano. Quanto à percepção dos sujeitos sobre a qualidade da água, foi
levantado que 66,67% dos entrevistados não utilizavam nenhum tipo de tratamento para a água
consumida, e o mesmo percentual referiu armazenar a água em caixas de amianto. Quando
perguntados sobre a qualidade da água consumida, mesmo os 46,67% dos sujeitos que referiram
considerar a água de boa qualidade, também destacaram não saber se a mesma continha "veneno".
Os resultados evidenciam a importância do tratamento da água para consumo da população deste
estudo, em conformidade com as normas contidas na Portaria MS no 518/2004, que estabelece
procedimentos para controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano, visando
manter um padrão de potabilidade. Também revelam a necessidade de que as políticas públicas na
área da saúde e meio ambiente encontrem medidas intersetoriais voltadas para as populações da
zona rural, no que se refere ao saneamento ambiental, que é uma das principais bases da promoção
da saúde humana.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-14012011-100546/publico/ElianaLeaodoPrado.pdf
Nº de Classificação: 6644
FONSECA, Mariana de Oliveira. Conhecimento e práticas de profissionais de enfermagem das
equipes de saúde da família, de um município do interior de Minas Gerais, sobre promoção ao
aleitamento materno. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2010. 170 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): GOMES, Flávia Azevedo
RESUMO: Apesar de conhecidos os benefícios do aleitamento materno, seus índices ainda se
encontram aquém do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Neste sentido, práticas de
promoção desenvolvidas pelos profissionais de enfermagem, da Estratégia de Saúde da Família,
dotados de habilidades e conhecimento, podem elevar a prevalência e duração desta prática social.
Este estudo teve como objetivos: analisar a atuação dos profissionais de enfermagem das equipes de
saúde da família na promoção ao aleitamento materno; caracterizar seu perfil sociodemográfico,
profissional, de trabalho e de amamentação; e identificar seu conhecimento e suas práticas de
promoção. Tratou-se de estudo observacional, transversal, descritivo e exploratório que foi
desenvolvido nas unidades de saúde da família da zona urbana do município de Uberaba/MG. A
população do estudo constituiu-se por 85 profissionais de enfermagem que estavam atuando nas
equipes de saúde da família no momento da coleta dos dados, entre março e julho de 2010. Os
dados foram coletados por meio de dois questionários, sendo um para enfermeiros e outro para
técnicos de enfermagem. Ademais, em um segundo momento, foi realizada a coleta dos dados por
meio da observação. Os dados foram processados e analisados no programa Statistical Package for
Social Sciences, versão 16.0. Na análise, utilizaram-se distribuição de freqüências, medidas de
tendência central e de variabilidade, comparação entre médias e análise de correlação de Pearson e
Spearman. No momento da coleta dos dados, 44,7% dos profissionais tinham entre 20 e 29 anos,
sendo que a maioria era do sexo feminino e não tinha filhos. Dentre aqueles que eram pais, a maioria
passou pela experiência da amamentação. A maioria dos profissionais participou, ao menos uma vez,
de cursos sobre aleitamento materno e se considerou apta para observar uma mamada e corrigir os
erros. A mediana do tempo de atuação dos profissionais de enfermagem nas equipes onde estavam
alocados foi de cinco meses. A média de acertos no teste de conhecimento sobre aleitamento
materno girou em torno de 60% e foi maior entre os profissionais que não amamentaram seus filhos,
que participaram de cursos sobre aleitamento materno e que se consideraram aptos para a atuação
em aleitamento materno. Houve uma fraca correlação entre a média de acertos no teste de
conhecimento e o tempo de atuação nas equipes (r=0,02). Em relação às práticas de promoção
investigadas no estudo, quais sejam: orientações sobre aleitamento materno às gestantes no terceiro
trimestre de gestação, nos grupos educativos, em visitas domiciliares às puérperas, nas consultas de
pré-natal e puericultura, nas atividades de educação continuada em serviço e nos encontros com
gestantes e nutrizes, a maioria dos profissionais afirmou participar e abordar o aleitamento materno
em quase todos estes encontros. Entretanto, houve uma fraca correlação entre a freqüência da
abordagem do aleitamento materno nessas atividades pelos profissionais e sua média de acertos no
teste de conhecimento (0 < r < 0,3), exceto na primeira visita domiciliar à puérpera após o parto,
realizada pelos técnicos de enfermagem, onde a correlação com a média de acertos foi moderada,
apesar do valor do coeficiente de correlação (r=0,31) estar muito próximo do limite que o separa da
classificação como correlação fraca. Nas observações, foi verificado que a afirmação, da maioria dos
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profissionais, de que desenvolviam as atividades citadas mostrou ser pouco consistente na prática,
uma vez que apenas alguns deles realmente atuavam neste sentido. Ademais, sua atuação não
condisse com a proposta da promoção da saúde de ir além da dimensão biológica do aleitamento
materno, pois se centrou em uma abordagem curativa e prescritiva. Conclui-se que há uma
consciência dos profissionais de enfermagem em realizar as atividades direcionadas à promoção do
aleitamento materno, entretanto por diversos fatores estas não acontecem.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-14012011-102201/publico/MARIANADEOLIVEIRAFONSECA.pdf

Nº de Classificação: 6645
SUZUKI, Cláudio Shigueki. Padrão de atividade física, comportamento sedentário e fatores
associados na população adulta de Ribeirão Preto, SP - 2006: projeto OBEDIARP. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2010. 125 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): MORAES, Suzana Alves de
RESUMO: Objetivos: Identificar o padrão de atividade física (AF) e de tempo sentado (TS), bem como
os fatores associados, na população de 30 anos e mais, residente no município de Ribeirão Preto-SP,
Brasil, em 2006 e comparar dois critérios utilizados para a classificação do padrão de AF:
International Physical Activity Questionnaire -(IPAQ) e American College of Sports Medicine/American
Heart Association (ACSM/AHA). Métodos: Estudo epidemiológico transversal, de base populacional,
com processo de amostragem desenvolvido em três estágios. A variabilidade introduzida na terceira
fração de amostragem foi corrigida pela atribuição de pesos amostrais, que levaram em consideração
a taxa de não resposta e o número de unidades elegíveis em cada domicílio, originando uma amostra
ponderada de 2197 participantes. Para avaliar o padrão de AF e do TS, utilizou-se o Questionário
IPAQ (versão curta). Para identificar fatores associados ao padrão de AF, aplicou-se o modelo de
regressão de Poisson, obtendo-se razões de prevalência, por pontos e por intervalos com 95% de
confiança, em modelos uni e multivariados. Para a identificação dos fatores associados ao TS foram
construídos modelos de regressão linear múltipla, obtendo-se os coeficientes angulares (?) e
respectivos intervalos, com 95% de confiança, em modelos uni e multivariados. Todas as estimativas
foram calculadas levando-se em consideração o efeito do desenho amostral. Para a comparação
entre os critérios do IPAQ e do ACSM/AHA, utilizou-se a estatística Kappa, estimada por pontos e por
intervalos com 95% de confiança. Resultados: Na amostra do estudo, 62,5% dos homens e 67,9%
das mulheres apresentaram "prática insuficiente" de AF. Diferentes variáveis permaneceram
associadas à "prática insuficiente" (PI) nos modelos finais. No sexo masculino, permaneceram: "nº de
horas de trabalho/dia", "nº de medicamentos consumidos nos últimos 15 dias" e "saúde auto-referida".
No sexo feminino, permaneceram: "nível educacional" e "renda". Em relação ao tempo sentado, em
quase todas as categorias das variáveis estudadas, os homens apresentaram valores médios de TS
maiores que as mulheres, sendo que, para o conjunto dos homens, a média diária foi 306,2 minutos
e, para as mulheres, 270,3 minutos. Na análise multivariada permaneceram associadas ao TS as
seguintes variáveis: "sexo", "anos de escolaridade", "hábito de fumar", "gasto metabólico
(Mets*min*semana-1)", "nº de horas de trabalho/dia" e "nº de antecedentes de obesidade". As
prevalências de prática suficiente de AF foram, em geral, discretamente mais elevadas quando
aplicados os critérios do ACSM/AHA, em relação ao do IPAQ. A estatística Kappa indicou acordo
satisfatório entre estes critérios (Kappa?1), em ambos os sexos, sendo os coeficientes gerais
kmasc=0,95 (IC95% 0,83-1, 06) e kfem=0,93 (lC95% 0,85-1,01). Conclusões: Os critérios do IPAQ e
do ACSM/AHA apresentaram praticamente a mesma capacidade de classificação dos participantes
quanto aos níveis de AF. Os resultados indicaram prevalência de PI e média de TS elevadas na
população. As associações encontradas reforçam a necessidade de implantação de Programas
específicos de promoção da prática de AF e diminuição do TS, tendo em vista que diferentes
conjuntos de fatores permaneceram associados a estes desfechos. Tais Programas podem contribuir
para a adoção de um estilo de vida saudável, bem como para a prevenção de doenças crônicodegenerativas nesta população.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

Nº de Classificação: 6646
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FREGONEZI, Eliane Hetzel. Adquirindo uma nova cidadania: estudo do preparo do doente mental
para viver na comunidade. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2010. 121 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): SCATENA, Maria Cecília Morais
RESUMO: A assistência ao doente mental deve ser fundamentalmente humanista e o profissional de
saúde deve deixar de considerar apenas a doença, passando a cuidar do doente, da pessoa que está
sofrendo. Além da dimensão física, a pessoa deve ser atendida também em seu componente social,
psíquico e emocional. O deslocamento do doente mental do lugar onde ele é visto como incapaz,
desacreditado e excluído para o lugar de inclusão social não ocorre pela simples mudança de espaço
físico. É na articulação dos detalhes do cotidiano, na maneira de agir e lidar com os objetos, espaço e
tempo que se imprime a particularidade no mundo compartilhado. É esta apropriação que irá ordenar
para o sujeito a realidade compartilhada, possibilitando a inclusão na sociedade. Os objetivos deste
estudo foram: conhecer como tem sido realizado o preparo dos pacientes institucionalizados para
saírem do hospital para morarem nas residências terapêuticas; e também, conhecer como o paciente
institucionalizado percebe o seu preparo para sair do hospital a fim de viver nas residências
terapêuticas. Tratou-se de um estudo descritivo-exploratório, com uma proposta de trabalho teóricometodológica para abordagem qualitativa. A obtenção dos dados foi centralizada em um setor
denominado Vila Terapêutica do Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto. Participaram da pesquisa
todos os profissionais da equipe multidisciplinar, que prestavam cuidados aos pacientes
institucionalizados, no setor Vila Terapêutica, e que quiseram participar da pesquisa, sendo eles onze
que aceitaram; e também, todos os moradores que estavam sob os cuidados da equipe
multidisciplinar da equipe descrita, e que moravam na Vila Terapêutica e que aceitaram participar da
pesquisa, sendo um total de seis. De acordo com a apresentação e discussão dos dados coletados,
percebemos que embora o hospital tenha projetos e propostas de mudanças, ainda possui muitas
características manicomiais. A estrutura não favorece a reinserção social. Não aparece a proposta de
reinserção na fala dos profissionais, e sim, a noção de "convencer" através de visitas, os moradores a
morarem em residências terapêuticas. Nota-se que quando abordado os profissionais sobre a
questão de como tem sido realizado o preparo dos moradores da Vila Terapêutica para saírem do
hospital para morarem nas residências, ficou muito ressaltado que realizavam visitas às moradias na
cidade, porém, não deram ênfase a outros espaços sociais. É importante oportunizar mais espaços
de socialização, de recuperação de potencialidades, de inclusão, (muitas vezes desprezadas),
reabrindo a comunicação do morador na família e no seu ambiente social, trazendo a ele
possivelmente um sentido mais significativo de existência.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-14012011-091457/publico/ELIANEHETZELFREGONEZI.pdf

Nº de Classificação: 6647
SILVA, Lygia Maria Pereira da. Prevenção da violência sexual intrafamiliar contra crianças e
adolescentes, sob a ótica dos membros do Poder Judiciário (A). Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa
Interunidades de Doutoramento, 2010. 215 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): CARVALHO, Maria das Graças Bomfim de
RESUMO: O presente estudo objetivou compreender as representações sociais dos membros do
Poder Judiciário acerca da prevenção da violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes.
Foi realizado um estudo qualitativo, no qual recorreu-se a uma aproximação com o marco teórico das
representações sociais numa perspectiva cultural, para identificar o processo de trabalho
desenvolvido pelo Poder Judiciário, referente ao tema. O campo de estudo foi a cidade de Recife,
especificamente 1ª e 2ª Varas dos Crimes contra a Criança e o Adolescente da capital. Os sujeitos da
pesquisa foram 17 membros das referidas Varas: juiz, assessor, componentes da equipe
interprofissional e das equipes de secretaria. A coleta de dados se deu por meio de observação
participante, entrevistas semiestruturadas, oficinas e grupo focal. A análise foi realizada por meio da
hermenêutica-dialética. As seguintes categorias emergiram dos discursos: o Judiciário é o último
patamar, tendo como subcategorias: as políticas públicas para prevenção da violência e a atuação
em rede como perspectiva almejada e a estrutura e a dinâmica das Varas. A segunda categoria foi: a
cultura penal e suas subcategorias: a prevenção do crime e a prevenção do dano. O Poder Judiciário
como último patamar na trajetória das crianças e adolescentes constitui-se em serviço público estatal
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e caracteriza-se em instituição delimitada pelo poder e pela hierarquia, limitação para um processo de
trabalho delineado pelos princípios contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. A configuração
da rede, elaborada a partir das Varas, mostra-se quanto ao tamanho como mediana, com boa
densidade, apresentando variação do número de instituições em cada quadrante e heterogênea. O
conceito de prevenção da violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes precisa ser
ampliado para além da prevenção meramente do crime. A abordagem do problema, no nível da
prevenção, requer a incorporação de um novo paradigma para o Poder Judiciário e da criação de
uma cultura penal na qual caibam os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta para as
crianças e os adolescentes. A construção de um processo de trabalho conjunto voltado para a
proteção às crianças e aos adolescentes demanda primeiramente a integração e a articulação interna
dos membros das VCCAs, seguida da articulação com outras instituições da rede de atendimento.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-14012011-105445/publico/LYGIAMARIAPEREIRADASILVA.pdf

Nº de Classificação: 6648
MENDES, Maria Angélica. Papel clínico do enfermeiro: desenvolvimento do conceito. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 152 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): CRUZ, Diná de Almeida Lopes Monteiro da
RESUMO: Recente profusão de novos papéis profissionais do enfermeiro e mudanças nas práticas
da enfermagem têm sido descritas mundialmente e exercem impacto no tipo de cuidado provido e
nas formas de sua provisão. O interesse deste estudo é a idéia de papel clínico, que, apesar de ser
uma expressão comumente usada no cotidiano, é pouco explorada em termos conceituais. Este
estudo teve como objetivo desenvolver o conceito de papel clínico do enfermeiro. A Metodologia de
Análise Qualitativa de Conceito foi aplicada em suas três fases: Identificação dos Atributos,
Verificação dos Atributos e Identificação das Manifestações do Conceito. Na primeira fase, os
atributos abstratos e universais do conceito foram identificados, utilizando-se a Análise Crítica da
Literatura, que resultou no estudo de 24 publicações. Na segunda fase, aplicou-se a Teoria
Fundamentada nos Dados para verificar os atributos do papel clínico na experiência do enfermeiro.
Nessa fase, realizou-se estudo com sete enfermeiros assistenciais do Hospital Universitário da
Universidade de São Paulo. Os dados foram coletados por entrevistas abertas, que foram analisadas
e interpretadas em categorias inter-relacionadas, com a derivação de um modelo teórico da
experiência do papel clínico do enfermeiro. Na terceira fase, os dados das fases anteriores foram
comparados e integrados, possibilitando a proposição teórica do conceito. Os resultados da análise
evidenciaram que papel clínico do enfermeiro é um processo psicossocial resultante da interação do
enfermeiro com o paciente, com o contexto e consigo mesmo. Autonomia clínica configurou-se como
elemento central da interação do enfermeiro com o paciente na experiência do papel clínico. O
significado da experiência do papel clínico foi expresso no empoderamento do enfermeiro pelo
exercício da autonomia clínica, que mostra o alcance de resultados manifestados na própria interação
do enfermeiro com o paciente, consigo mesmo ou com o contexto. Os dados indicaram ter o paciente
como o centro do cuidado, ter finalidades e intencionalidade como atributos principais do papel
clínico. O desempenho do papel clínico requer que o enfermeiro tome posse da autonomia clínica,
que a exerça nas interações e nas ações junto ao paciente e se perceba empoderado por esse
exercício. Papel clínico é uma competência que se articula como uma forma de poder, mediado pela
autonomia clínica. A autonomia clínica concede ao enfermeiro o poder de pensar, de imaginar, de
planejar o cuidado e de influir na saúde do paciente. A análise do conceito do papel clínico contribuirá
para reflexões sobre as dimensões envolvidas na prática e no ensino de enfermagem e para informar
não só as políticas de ensino e de práticas profissionais, mas também as políticas de saúde.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-30032010-111338/publico/Maria_Angelica_Mendes.pdf
Nº de Classificação: 6649
SALVETTI, Marina de Góes. Incapacidade em pessoas com dor lombar crônica: prevalência e
fatores preditores. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 152 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): PIMENTA, Cibele Andrucioli de Mattos
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RESUMO: INTRODUÇÃO: A incapacidade relacionada à lombalgia crônica é um fenômeno
complexo, multideterminado e pouco compreendido. OBJETIVO: Identificar a prevalência, caracterizar
a incapacidade e identificar os fatores preditores independentes de incapacidade em pessoas com
dor lombar crônica. MÉTODO: Estudo transversal com amostra não probabilística de 215 adultos com
dor lombar crônica (idade média 45 anos; DP=11,1, 65% eram mulheres, média de escolaridade de
11 anos, média da intensidade da dor de 7,3; DP=2,3) atendidos em 3 serviços de saúde e
trabalhadores de duas indústrias. Os dados foram coletados entre janeiro e novembro de 2008 e os
participantes responderam a 8 instrumentos: a Ficha de Caracterização, o Oswestry Disability Index,
o Questionário de atividade física habitual de Baecke, a Escala de Auto-eficácia para Dor Crônica,
Inventário de Atitudes frente à Dor, a Escala Tampa de Cinesiofobia, Inventário de Depressão de
Beck, a Escala de Fadiga de Piper Revisada. Após testes de confiabilidade de todos os instrumentos,
o Questionário de atividade física habitual de Baecke foi excluído. Utilizaram-se os pontos de corte
previstos nas Escalas e determinaram-se pontos de corte para as variáveis: auto-eficácia, medo e
evitação da dor e fadiga. RESULTADOS: A prevalência de incapacidade foi de 53% e a maior parte
dos indivíduos apresentou incapacidade de moderada a severa (68%). Na análise univariada, 19 dos
20 fatores investigados apresentaram associação com incapacidade: sexo, idade, escolaridade,
situação de trabalho, renda familiar, IMC, intensidade da dor, duração da dor, depressão, fadiga,
crença de auto-eficácia, crença de medo e evitação da dor, crença de controle, crença de emoção,
crença de que dor incapacita, crença de dano físico, crença de solicitude, crença de medicação e
crença de cura médica. Na análise de regressão múltipla identificaram-se quatro fatores associados
independentemente à incapacidade: afastamento do trabalho, crença de auto-eficácia frente à dor
baixa, crença de medo e evitação da dor alta e dor intensa. CONCLUSÕES: A chance de
incapacitação para indivíduos sem trabalho foi 219% maior; aqueles com auto-eficácia baixa
apresentaram chance 113% maior de ter incapacidade; os indivíduos com elevado medo e evitação
da dor apresentaram chance de incapacidade 41% maior do que para os demais e, para os
indivíduos com dor intensa, a chance de ter incapacidade foi 30% maior. Os quatro fatores preditores
observados são passíveis de mudança. Intervenções como a recolocação do indivíduo no trabalho, a
minimização da intensidade da dor e a reconceituação das crenças de auto-eficácia baixa e de
elevado medo e evitação da dor devem ser implementadas nos programas de reabilitação, visando à
prevenção e redução da incapacidade em pessoas com dor lombar crônica.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-29042010-110349/publico/Marina_Salvetti.PDF
Nº de Classificação: 6650
PROCHET, Tereza Cristina. Capacitação em comunicação não-verbal: um caminho para ações de
cuidado efetivo/afetivo ao idoso. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2010. 236 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Júlia Paes da
RESUMO: As dificuldades dos profissionais em lidar com o idoso tem sido motivo de preocupação no
meio técnico e social; isto se dá pela falta de difusão do conhecimento gerontológico e sobre a
comunicação humana. Com a justificativa de contribuir na reversão desta problemática e no
favorecimento do vínculo entre o binômio idoso-profissional foi proposto e aplicado um programa de
capacitação, baseado no referencial teórico da comunicação interpessoal; da codificação não-verbal,
valorizando os aspectos próprios do envelhecimento e os princípios educacionais da aprendizagem
significativa. Os objetivos foram identificar o conhecimento sobre a comunicação no contexto da
gerontologia, verificar o índice de assimilação do conteúdo aplicado nos momentos imediato e
mediato, bem como, relacionar a satisfação frente ao programa. Tratou-se de estudo de campo
quantitativo-descritivo e exploratório desenvolvido após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
com Seres Humanos em dois centros hospitalares do interior paulista. A duração da capacitação foi
de doze horas, dividida em três encontros de quatro horas cada, aplicada para 117 pessoas divididas
em cinco turmas distintas. Os resultados revelaram que o índice de assimilação do conteúdo contido
no programa imediatamente após a aplicação da capacitação foi muito satisfatório e satisfatório nos
aspectos de: conceito de envelhecimento (68,4%); estratégias para favorecer a independência e a
autonomia do idoso (63,2%); identificação das interferências comunicacionais ligadas ao idoso e ao
profissional (65,0% e 76,7%, respectivamente), reconhecimento das funções não-verbais (61,5%) e
na identificação das dimensões da comunicação não-verbal. A exceção foi atribuída ao item ligado à
percepção do profissional diante da comunicação não-verbal que foi insatisfatório em 68,3%. O índice
de assimilação do conteúdo contido no programa após 90 dias (mediato) foi muito satisfatório e
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satisfatório em 82,2%. Ao analisar as turmas separadamente verificou-se grau de desempenho
satisfatório em todas elas, tanto no momento mediato quanto no mediato. Os principais pontos
positivos do programa de capacitação apontados pelos participantes foram a qualidade do conteúdo
tratado nos encontros; o tipo e qualidade dos recursos e técnicas usadas e a organização dos
encontros. Os pontos fracos citados foram relativos ao tempo reduzido do treinamento; participação
tímida e pouca troca de experiências entre os participantes e baixa divulgação. As principais
sugestões frente ao aprimoramento do programa de capacitação foram o aumento do tempo de
treinamento associado ao uso de dinâmicas; vinculação da capacitação com a educação continuada
como forma de aprofundar a temática tratada; extensão do treinamento às demais pessoas não
profissionais de saúde; inclusão de depoimentos e relatos de casos como ilustração das aulas e
melhoria do processo de divulgação do evento. Conclui-se que a capacitação proposta e aplicada foi
eficaz em todas as turmas, uma vez que após a aplicação de critérios específicos para cada item
trabalhado, o grau de assimilação foi satisfatório aos participantes.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-30032010-112230/publico/Teresa_Prochet.pdf
Nº de Classificação: 6651
SODRÉ, Thelma Malagutti. Necessidade de cuidado e de participação no parto: a voz de um
grupo de gestantes de Londrina-PR. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2010. 149 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): MERIGHI, Miriam Aparecida Barbosa
RESUMO: No contexto da assistência ao parto em Londrina-PR, a passividade das parturientes,
diante da atitude desrespeitosa de muitos profissionais que não atendem a suas necessidades, e o
uso excessivo e rotineiro de intervenções geraram alguns questionamentos que nortearam o presente
estudo: as mulheres desejam participar das decisões relacionadas ao seu parto? Elas desejam
planejar seu parto? As mulheres participam do parto? O acesso às informações favorece a
participação ativa das mulheres no parto? Como as mulheres desejam ser atendidas durante o parto?
Quais são as suas necessidades durante esta experiência? Com quem elas desejam compartilhar
esta experiência? Diante de tais questionamentos, estabeleceram-se os seguintes objetivos:
Conhecer e compreender as necessidades de cuidado e de participação nas decisões sobre o parto
de um grupo de gestantes de Londrina-PR. Apreender o típico da ação de um grupo de gestantes de
Londrina-PR diante do parto. Para tanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa, fundamentada na
Sociologia Fenomenológica de Alfred Schütz, com base nas questões norteadoras: Qual a sua
expectativa em relação ao seu parto? Como você gostaria de ser cuidada durante o seu parto? Você
deseja tomar alguma decisão em relação ao seu parto? Qual decisão? Dos depoimentos de quatorze
gestantes, obtidos por meio de entrevista fenomenológica, emergiram categorias concretas do vivido,
com base no agrupamento dos aspectos significativos das ações das mulheres perante o parto, os
quais permitiram a compreensão do tipo vivido deste grupo social que, neste contexto, manifesta
preferência pelo tipo de parto e apresenta justificativas para o parto normal com base na experiência
própria e também de outras mulheres e em seus acervos de conhecimentos disponíveis; sente-se
insegura e vivencia múltiplos medos, entre eles o das condições de assistência, de ficar sozinha, da
dor do parto, de não identificar o trabalho de parto, das condições de vitalidade do recém-nascido,
dos imprevistos do trabalho de parto, da falta de atenção relacionada à assistência e da falta de
respeito à sua privacidade. Verbaliza necessidades de cuidado no parto, com destaque para a
companhia dos familiares como forma de receber ajuda, atenção e segurança. Deseja ter acesso às
informações sobre a gestação, os procedimentos e evolução do trabalho de parto e do parto,
atribuindo aos profissionais de saúde esta responsabilidade; quer atenção obstétrica com
profissionais competentes e que ofereçam segurança e um ambiente silencioso e privativo no
momento do trabalho de parto e parto. Apesar de querer ser bem assistida, de participar do seu parto
e verbalizar suas necessidades e desejos, não realiza ações para concretizar suas necessidades de
cuidado, de participação e de decisão sobre suas escolhas e preferências. O reconhecimento à
individualidade da mulher e a percepção de suas necessidades fazem parte da ação humanizada e
gera relações menos desiguais e menos autoritárias. Com uma prática ética fundamentada em
evidências, a gestante poderá ser vista como condutora do processo, e sua gestação e parto, como
fenômenos fisiológicos, os quais ela poderá planejar livremente.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-30032010-112551/
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Nº de Classificação: 6652
CHAVES, Maria Marta Nolasco. Competência avaliativa do enfermeiro para o reconhecimento e
enfrentamento das necessidades em saúde das famílias. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades de
Doutoramento, 2010. 270 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): EGRY, Emiko Yoshikawa
RESUMO: Estudo exploratório, descritivo com abordagem qualitativa sobre a competência avaliativa
do enfermeiro para reconhecer e enfrentar as necessidades em saúde das famílias. Ancorado na
Teoria da Intervenção Práxica da Enfermagem em Saúde Coletiva (TIPESC). Objetivou identificar
qual a competência avaliativa do enfermeiro para o reconhecimento e o enfrentamento das
necessidades em saúde das famílias em um determinado território; listar as ações do enfermeiro na
atenção básica para reconhecimento e enfrentamento das necessidades em saúde; evidenciar as
temáticas das situações em que são reconhecidas e enfrentadas necessidades em saúde das
famílias descritas pelo enfermeiro; descrever o conjunto de ferramentas que o enfermeiro mobiliza
nas situações de reconhecimento e enfrentamento de necessidades em saúde segundo as
contradições dialéticas nos discursos empíricos e analíticos para o reconhecimento e enfrentamento
das necessidades em saúde das famílias de um determinado território; identificar, segundo as
temáticas evidenciadas, os saberes avaliativos do enfermeiro da atenção básica para o
reconhecimento e enfrentamento das necessidades em saúde das famílias. O local do estudo foi o
Distrito Sanitário Boa Vista em Curitiba-PR. Os dados foram coletados em fontes primárias e
secundárias. Os sujeitos da pesquisa foram vinte e cinco enfermeiras que trabalhavam nas Unidades
de Saúde que aceitaram participar da entrevista. Nos resultados sobre a caracterização de Curitiba
se verificam processos de determinação das necessidades em saúde nas condições de vida da
população; as propostas de intervenção em saúde aprovadas nas Conferências estiveram baseadas
na concepção do risco à saúde com enfoque para intervenções curativistas para reverter os índices
epidemiológicos relacionados aos agravos identificados em estudos; os protocolos e programas
vigentes estão fundamentados na epidemiologia do risco e orientam intervenções para a prevenção
dos adoecimentos por meio de mudanças no estilo de vida e do autocuidado, sendo a recuperação
dos doentes relacionada à adesão ao tratamento com a corresponsabilidade dos profissionais nos
processos; as compreensões das enfermeiras sobre as necessidades em saúde reconhecidas,
enfrentadas e os recursos utilizados para intervir foi convergente com as normatizações vigentes na
SMS e com as propostas de intervenções aprovadas nas Conferências Municipais de Saúde. A
discussão dos resultados permitiu a identificação dos saberes avaliativos do enfermeiro da atenção
básica necessários para reconhecer e intervir segundo as necessidades em saúde das famílias de
um determinado território. As considerações finais indicam que a enfermeira reconhece processos
determinantes das necessidades em saúde e do processo saúde-doença nas diferentes dimensões
da realidade, singular, particular e estrutural, porém ao intervir não os relaciona e direciona suas
ações para a dimensão singular. Os recursos que as enfermeiras mobilizaram para as intervenções
foram coerentes com a concepção biológica e individual do processo saúde-doença e os programas
foram reconhecidos como potencializadores para o acesso aos insumos e materiais necessários.
Esta concepção foi convergente com a implantação do Sistema Único de Saúde municipal, pois este
avançou no sentido de implantar um sistema integrado, hierarquizado, regionalizado e resolutivo para
questões relacionadas aos agravos identificados nos índices epidemiológicos. Os desafios apontados
são no sentido de formar profissionais para reconhecerem os determinantes das necessidades em
saúde percebidas pelas famílias e pelos usuários moradores da área de abrangência dos serviços de
saúde local e, assim, reverter o atual modelo de intervenção.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-31032010-084230/publico/Maria_Marta_Nolasco.pdf
Nº de Classificação: 6653
SANTINON, Evelyn Priscila. "Você não enxerga nada": a experiência de mulheres vítimas de
violência doméstica e a Lei Maria da Penha. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades de Doutoramento,
2010. 242 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): GUALDA, Dulce Maria Rosa
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RESUMO: Este estudo buscou compreender a experiência das mulheres em situação de violência
doméstica e familiar. A partir da clarificação desta questão central, buscou-se contribuir para a
divulgação de meios jurídicos e jurisdicionais, melhorar a assistência integral à mulher vítima de
violência doméstica na região leste do Município de São Paulo e viabilizar novas políticas públicas no
tema violência contra a mulher. A opção foi pela pesquisa qualitativa, método etnográfico e conceitos
da antropologia interpretativa. A pesquisa foi desenvolvida com oito mulheres, que vivenciaram
situações de violência doméstica e/ou familiar e que tenham procurado auxílio no Centro de
Cidadania da Mulher de Itaquera, localizado em São Paulo/SP. Adotou-se para a coleta de dados a
observação participante e a entrevista semi-estruturada composta por questões norteadoras. Os
dados foram apresentados na forma de narrativas. Os resultados se resumiram em seis categorias,
agrupadas posteriormente em três grandes temas. A discussão teve seu eixo na violência simbólica
descrita por Bourdieu. A violência simbólica fundamentada nas crenças sociais, caracterizada pela
invisibilidade, por não enxergar, pela submissão encantada, vinculada a aceitação de um papel
subalterno e passivo frente à uma força de dominação. O resultado deste estudo foi a expressão viva
do sofrimento à recuperação, da baixa autoestima à reconstrução do eu, histórias de mulheres e sua
experiência na violência vivida.
Acesso remoto ao texto integral:
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OKABE, Irene. Violência contra a mulher: uma proposta de indicadores de gênero na família. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 206 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FONSECA, Rosa Maria Godoy Serpa da
RESUMO: Esta tese trata da relação entre desigualdade de gênero na família e a violência contra a
mulher, com a finalidade de elaborar uma proposta de indicadores de gênero na família. Parte da
constatação de que a violência doméstica não é um fenômeno recente e tem sido uma constante na
sociedade, principalmente sobre os membros mais vulneráveis da família como mulheres, crianças e
idosos. Especificamente contra a mulher, a violência persiste no tempo e se estende praticamente por
todas as classes sociais, em diferentes culturas e sociedades. Daí a necessidade de conhecer em
profundidade o fenômeno violência de gênero para enfrentá-lo com êxito, e os indicadores constituem
um dos instrumentos viáveis para mensurar essa realidade. Para proceder à análise, este estudo
apóia-se teoricamente no conceito de gênero de Joan Scott (1990) e toma como parâmetro os
indicadores de (des)igualdade de gênero na família de Goldani (2000). Os sujeitos da pesquisa são
19 mulheres residentes em Curitiba-PR, com média de idade de 31 anos, portanto, mulheres em
idade reprodutiva e em grande parte inseridas no mercado de trabalho, em sua maioria casada ou em
união consensual estável, e distribuídas por todos os graus de escolaridade, desde o ensino
fundamental até o nível superior. Selecionadas com base na Ficha de Notificação de violência contra
a mulher, do Programa Mulher de Verdade, da Secretaria Municipal de Saúde - Curitiba, suas
entrevistas resultaram, após a sistematização, em histórias de vida, conforme procedimento
preconizado por Bourdieu (1997). Com o emprego da técnica de análise de Bardin (1977), das
histórias de vida foram extraídas frases temáticas correspondentes a cada indicador e, com isso, foi
possível construir os indicadores de subalternidade de gênero na família, proposta central deste
estudo. Como uma das conclusões desta tese, aponta-se que a família, como unidade primária de
socialização, em que se produz e reproduz determinada desigualdade de relação de gênero,
condiciona em muitos casos a violência contra a mulher e a vivência das (des)igualdades entre os
sexos em outras esferas da vida social.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-29042010-105520/publico/Irene_Okabe.pdf
Nº de Classificação: 6655
SILVA, Cristiane Pavanello Rodrigues. Proposta de avaliação de programas de controle de
infecção hospitalar: validação das propriedades de medidas e diagnóstico parcial de conformidade
em serviços de saúde do Município de São Paulo. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2010. 163 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): LACERDA, Rúbia Aparecida
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RESUMO: Estudo de desenvolvimento metodológico que teve por finalidade disponibilizar um sistema
de avaliação de Programas de Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar (PCIH), após validação
das propriedades de medidas, que possibilite aplicação prática para diagnósticos situacionais, cujos
resultados subsidiem tanto melhorias na área quanto informações concretas à sociedade sobre a
qualidade desses PCIH em cada instituição de saúde. Para tal, previamente, foram construídos e
realizada validação de conteúdo de quatro indicadores: 1- (PCET) Estrutura Técnico-operacional do
PCIH; 2- (PCDO) Diretrizes Operacionais de Controle e Prevenção de IH; 3- (PCVE) Sistema de
Vigilância Epidemiológica de IH; 4- (PCCP) Atividades de Controle e Prevenção de IH. Os objetivos
específicos foram: realizar validação (construto e discriminante) e testar confiabilidade (consistência
interna); realizar diagnóstico parcial de conformidade dos PCIH em serviços de saúde do Município
de São Paulo. Os indicadores de PCIH foram aplicados em 50 instituições de saúde, que aceitaram
voluntariamente participar do estudo. As características referentes ao perfil do hospital e os escores
dos indicadores foram descritos por meio de estatística descritiva. A consistência interna foi analisada
usando o coeficiente de Cronbach. A análise da validade discriminante foi realizada comparando-se
os escores dos indicadores entre dois grupos de hospitais, (possuem algum tipo de certificação
versus não possuem certificação em qualidade). E para a análise da validade de construto foi
utilizada a Análise Fatorial Exploratória com matriz de correlação tetracórica. Os indicadores 1-PCET
e 3-PCVE variaram pouco, com quase 100% de conformidade em toda a amostra, já os indicadores
2-PCDO e 4- PCCP apresentaram boa consistência interna com variação de 0,67 a 0,80. A validade
discriminante desses indicadores indicou médias dos escores de conformidade superiores e com
significância estatística no grupo de instituições com processos de qualificação ou acreditação em
saúde. Na validação de construto foi possível diferenciar e identificar 2 dimensões para PCDO (fator
1- recomendações para prevenção de IH e fator 2 recomendações para padronização de
procedimentos de profilaxia), com boa correlação dos itens que o compõe, o mesmo ocorrendo para
PCCP (fator 1 interface com unidades de tratamento e fator 2 interface com unidades de apoio). N
avaliação parcial de conformidade do PCIH todos os indicadores, com exceção do 4 PCCP, que
variou de 9,5% a 100%, apresentaram escores > 90%,o que mostra que os hospitais participantes
possuem um bom nível de qualidade dos PCIH instituídos, com médias superiores nas instituições
com processos de qualificação da assistência. Com esse estudo foi possível validar as propriedades
de medidas dos indicadores de PCIH e disponibilizar um instrumento factível como ferramenta de
avaliação de PCIH de forma ética e científica para diagnóstico de qualidade na área.
Acesso remoto ao texto integral:
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LOPES, Daniela Biguetti Martins. Prevalência e fatores associados de incontinência urinária
autorreferida no pós-parto. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010.
100 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): PRAÇA, Neide de Souza
RESUMO: A incontinência urinária (IU) é definida como toda perda involuntária de urina, sendo um
problema social e de higiene. No Brasil, é incipiente a produção bibliográfica sobre incontinência
urinária no pós-parto. Trata-se de uma morbidade pouco explorada pelo profissional de saúde, o que
dificulta a identificação da mulher que apresenta a intercorrência. O objetivo deste estudo foi verificar
a prevalência de incontinência urinária autorreferida no pós-parto e relacionar os fatores associados.
Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal sobre os fatores relacionados à incontinência
urinária autorreferida no pós-parto, realizado no Centro de Saúde Escola Samuel Barnsley Pessoa,
localizado na região oeste do município de São Paulo. A população foi constituída por 288 mulheres
com 30 dias a seis meses de pós-parto, entrevistadas no período de janeiro a agosto de 2009. Os
resultados indicaram prevalência de 24,6% de perda involuntária de urina autorreferida no pós-parto.
A idade das mulheres variou de 18 a 45 anos. Quanto às características sociodemográficas, apenas a
cor da pele apresentou diferença estatística significante (p-valor=0,0043), com maior
representatividade em mulheres brancas. Dentre as 71 entrevistadas que referiram IU no pós-parto, a
maioria era primípara e se submeteu a parto normal. Não houve diferença estatística significante
entre a paridade e o tipo de parto e a ocorrência de IU. O ganho de peso e a ocorrência de infecção
urinária durante a gestação, o uso e o tipo de anestesia, o uso de ocitocina, o tempo de trabalho de
parto, a situação do períneo e o peso do recém-nascido ao nascer não apresentaram diferença
estatística significante com a ocorrência de IU no pós-parto. Quanto às características das perdas, 44
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mulheres (62%) referiram incontinência aos esforços, 14 (19,7%) citaram IU de urgência e 13 (18,3%)
apontaram IU mista; em 53 mulheres (74,7%) a severidade foi classificada como incontinência
moderada. Verificou-se que para 20 mulheres (28,2%) a morbidade interferia nas atividades diárias;
enquanto que 10 (14,1%) comunicaram a intercorrência ao profissional de saúde; e 96,2% (277 em
288) não receberam qualquer orientação sobre o preparo do períneo, fator apontado pelas
entrevistadas como uma das causas desencadeantes da IU. Os achados deste estudo nos permitem
concluir que a ocorrência de incontinência urinária autorreferida no pós-parto associa-se à cor da
pele; com predominância de incontinência urinária em primíparas em comparação às não-primíparas.
Identificar os fatores associados à incontinência urinária em mulheres no pós-parto e sua prevalência
contribui no planejamento de atenção de enfermagem obstétrica à mulher que vivencia o período
reprodutivo.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-29042010-110058/
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SILVA, Adriana Marques da. Processo de trabalho e atividades educativas de trabalhadores de
enfermagem em hospitais públicos. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2010. 196 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PEDUZZI, Marina
RESUMO: O estudo tem como tema central a educação dos trabalhadores de enfermagem e a sua
articulação com o cotidiano de trabalho. Foi desenvolvido com os objetivos de analisar as concepções
dos enfermeiros sobre as relações existentes entre atividades educativas de trabalhadores e
processo de trabalho de enfermagem, e as possibilidades de mudança nessa relação na perspectiva
da integralidade da saúde, da educação permanente em saúde e do trabalho em equipe, conceitos
que compõem o referencial teórico. Na pesquisa de campo foram realizadas 22 entrevistas semiestruturadas com enfermeiros de dois hospitais públicos, 14 em hospital de ensino e 8 em hospital
municipal. Os sujeitos foram selecionados com a utilização da técnica de bola-de-neve, iniciando com
a gerente da área de enfermagem de cada hospital estudado. Os resultados mostraram que nos dois
hospitais o processo de trabalho dos enfermeiros se compõe de duas dimensões complementares:
gerencial e assistencial. Na primeira predominam atividades de gerenciamento de recursos humanos
e, na segunda, a sistematização da assistência de enfermagem. Contudo, no hospital de ensino a
atuação dos enfermeiros na sistematização da assistência de enfermagem refere-se à execução do
cuidado e ao gerenciamento do cuidado e, no hospital municipal, apenas ao gerenciamento do
cuidado. Há, em ambos os serviços, uma estreita relação entre processo de trabalho e atividades
educativas de trabalhadores de enfermagem, porém, de caráter instrumental, técnico; e os
enfermeiros têm a expectativa que as atividades educativas sejam realizadas pela área de educação
continuada. Foram identificadas possibilidades de mudanças nas relações entre o processo de
trabalho e a atividade educativa, em experiências voltadas a gestão participativa e ao trabalho em
equipe, porém uma frágil presença de tematização da integralidade e da educação permanente em
saúde. Conclui-se pela necessidade de construção de mudanças do modelo assistencial e das
atividades educativas de trabalhadores nos hospitais, na perspectiva da atenção integral à saúde
contemplando para além do biológico, também as dimensões da vida social, cultural e emocional.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 6658
JAMAS, Milena Temer. Assistência ao parto em um centro de parto normal: narrativas das
puérperas. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 143 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): HOGA, Luiza Akiko Komura
RESUMO: A assistência ao parto em Centro de Parto Normal (CPN) mostra-se como uma tendência
a ser incorporada por muitos serviços de assistência obstétrica no contexto brasileiro. Estudos com
enfoque na experiência do cuidado, segundo a perspectiva da mulher, ainda são escassos. A
presente pesquisa teve como objetivo descrever a experiência de mulheres que receberam
assistência ao parto em um CPN. O estudo de abordagem qualitativa utilizou a análise da narrativa,
como método de pesquisa. Este método é composto das fases de ler, analisar, transcrever, contar e
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ouvir a experiência; sua essência consiste no acesso à experiência primária, tal como representada
pela pessoa que a vivencia. A análise dos depoimentos, foi desenvolvida de forma indutiva e
interpretativa e resultou nas seguintes categorias descritivas da representação da experiência: a) O
primeiro atendimento recebido no hospital; b) As experiências vividas no Centro de Parto Normal que
foram relativas às orientações recebidas dos profissionais, as práticas de cuidado realizadas no
trabalho de parto, os procedimentos executados pelos profissionais, a permanência do profissional no
ambiente assistencial, o relacionamento interpessoal estabelecido pelos profissionais, a presença do
acompanhante e as percepções em relação à sensação dolorosa; c) A estrutura física do hospital e d)
Os conhecimentos e demandas por orientação expressos pelas mulheres. A categoria central A
satisfação com a assistência recebida sintetiza a representação coletiva da experiência da
assistência recebida no CPN. A experiência positiva relatada pelas mulheres confirma a premissa de
que o local de assistência e as suas características influenciam a qualidade da assistência ao parto.
Esta constatação fornece sustentação à política pública vigente no Brasil, que recomenda a
implementação de CPNs em todo o território nacional. Cabe aos profissionais atuantes nesse
contexto, o desenvolvimento da assistência ao parto, de acordo com as recomendações
internacionais.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-20052010-115651/publico/Milena_Temer.pdf
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SANTOS, Vanessa Cabral dos. Interações familiares de adolescentes com diabetes tipo 1 diante
das demandas da doença (As). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2010. 168 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BOUSSO, Regina Szylit
RESUMO: Este trabalho teve como objetivo conhecer como se dão as interações familiares de
adolescentes com diabetes tipo 1 desde o diagnóstico da doença.Utilizou-se como referencial
metodológico a História Oral .Os dados coletados mediante entrevistas gravadas com sete
adolescentes foram analisados à luz do Modelo Calgary para Avaliação da Família de Wright e
Leahey. As narrativas demonstraram que apesar do acréscimo de atividades na rotina diária do
adolescente e da família, relacionadas à manutenção e controle do diabetes, as interações familiares
sofrem poucas modificações com a chegada da doença e que os conflitos entre os pais e o
adolescente com diabetes não diferem tanto daqueles ocorridos entre os pais e adolescentes
saudáveis.A superproteção foi um sentimento percebido pelos adolescentes após o surgimento da
doença,pois os pais têm preocupações com complicações imediatas e em longo prazo. O principal
vínculo demonstrado pelos adolescentes entrevistados com a suas famílias foi o vínculo de confiança.
Para eles é muito importante saber que conquistaram a confiança de seus pais de que podem ter
certa autonomia em relação ao manejo do diabetes. Com os irmãos compartilham superficialmente o
diabetes,mesmo aqueles que mantêm relações mais estreitas.A família extensa também oferece
contribuições em diferentes fases da doença. Os adolescentes entrevistados forneceram dados de
que sua comunicação verbal com sua família é ampla e direta. Sentem-se livres e confiantes em falar
abertamente sobre assuntos diversos com os pais e os outros membros que coabitam, relatando
também com quem se relacionam melhor em casa. Percebe-se também que a família tenta de
alguma maneira moldar-se de acordo com as necessidades da pessoa que tem diabetes,na
organização e funcionamento.Sentimentos de gratidão são demonstrados pela associação
especializada em educação em diabetes, citada como a responsável por todo ou grande parte do
conhecimento adquirido,principalmente pelas atividades oferecidas no acampamento para jovens, e
também como fonte de solução de problemas oriundos do diagnóstico do diabetes para os pais e
para os próprios adolescentes.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-12012011-081237/publico/Vanessa_Cabral.pdf
Nº de Classificação: 6660
PINTO, Adriana Avanzi Marques. Potencialidades do agente comunitário de saúde na efetivação
da promoção da saúde: uma análise das suas ações no Município de Marília (As). São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): FRACOLLI, Lislaine Aparecida
RESUMO: Este estudo tem como objetivo descrever e analisar, as ações realizadas pelos agentes
comunitários de saúde (ACS) do município de Marília (SP), em relação a sua potencialidade na
efetivação da Promoção da Saúde, na perspectiva do fortalecimento da comunidade. Tratou-se de
uma pesquisa quantitativa, em que os sujeitos foram os 298 Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
que atuam na Atenção Básica do município de Marília-SP. O instrumento de coleta de dados foi um
questionário estruturado que abordava características sócio-demográaficas dos sujeitos, além de ser
um inventario das ações relativas as cinco competências propostas pelo Ministério da Saúde para o
Agente Comunitário.Os dados foram organizados com o auxilio do software SPSS (versão 17) e
analisados com base na freqüência simples de ocorrência das ações. O quadro teórico que suporta
as discussões dos resultados baseou-se no modelo de organização comunitária e construção de
capacidade para avaliar a Promoção da Saúde, proposto por Nutbeam (2004). Os resultados
apontam que os ACS apresentam uma prática voltada para ações de prevenção à doenças. Na
competência Promoção da Saúde, se observou um equilíbrio entre as freqüências diariamente e
raramente, o que mostra não haver uma padronização das ações relacionadas à promoção da saúde,
as quais de certa forma, pouco contribuem para o fortalecimento das comunidades. Como conclusão,
sugere-se que as ações do ACS tomem por base a realidade de cada território e a partir daí se
identifiquem as demandas, tanto da equipe quanto da comunidade, a fim de se partilhar saberes
científicos e populares na busca do fortalecimento da comunidade para o enfrentamento do processo
saúde-doença.
Acesso remoto ao texto integral:
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SANTOS, Marcelo José dos. Entrevista familiar no processo de doação de órgãos e tecidos para
transplante (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 143 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MASSAROLLO, Maria Cristina Komatsu Braga
RESUMO: Este estudo teve como objetivo desvelar a percepção de profissionais que atuam em
Organizações de Procura de Órgãos sobre a entrevista familiar no processo de doação de órgãos e
tecidos para transplante. Para desvelar essa percepção optou-se por realizar uma pesquisa
qualitativa, na vertente fenomenológica, segundo a modalidade estrutura do fenômeno situado. Como
forma de desvelar o fenômeno foram entrevistados dezoito profissionais, dos quais doze passaram a
fazer parte do estudo. As entrevistas foram norteadas pelas questões: Fale sobre a entrevista familiar
no processo de doação de órgãos e tecidos para transplante considerando desde o preparo para a
realização da entrevista até a decisão da família pela doação ou não; Fale sobre o significado da
entrevista familiar no processo de doação; O que deve ser considerado na realização da entrevista
familiar?; Fale sobre os fatores que facilitam e que dificultam a entrevista familiar?; Quais propostas
você faria para o aprimoramento da entrevista?. Após a obtenção das descrições, os discursos foram
analisados individualmente, sendo feita a análise ideográfica, resgatando os seguintes temas:
Relatando o processo de entrevista; Atribuindo significado à entrevista; Apresentando os aspectos
relevantes da entrevista; Apresentando os aspectos que facilitam a entrevista; Apresentando os
aspectos que dificultam a entrevista; Identificando as características da entrevista; Identificando os
aspectos relativos ao entrevistador; Identificando os aspectos relativos ao entrevistado; Identificando
os aspectos relativos ao local da entrevista; Apresentando propostas para o aprimoramento da
entrevista e Acrescentando outras considerações. Buscou-se desvendar, pela análise nomotética, as
convergências e divergências das unidades de significado interpretadas, em direção à estrutura geral
do fenômeno. As proposições que emergiram, revelaram que a entrevista familiar é uma etapa
importante, pois trata da possibilidade da doação de órgãos e tecidos para salvar e/ou melhorar a
qualidade de vida de pessoas que necessitam de um transplante, e é complexa, pois envolve
aspectos relativos ao entrevistador, ao entrevistado, ao local da entrevista, além de questões éticas e
legais evidenciando a necessidade de capacitação profissional para conhecer, identificar e lidar com
fatores que facilitam e dificultam o diálogo com os familiares.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-20052010-105423/publico/Marcelo_Santos.pdf
Nº de Classificação: 6662

261
PASQUIM, Heitor Martins. Instituições sociais e operacionalização de políticas públicas: análise
crítica das ações voltadas para jovens no Município de Santo André, SP. São Paulo. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): CAMPOS, Célia Maria Sivalli
RESUMO: O objeto deste estudo são instituições com projetos dirigidos a jovens, compreendidas
como aquelas que concretizam em forma e conteúdo a política, por sua vez tomada como resposta
ao conflito entre necessidades de grupos sociais e entre diferentes projetos de hegemonia. Tomou-se
juventude como categoria social, que não se encerra no âmbito individual, construída a partir das
contradições inerentes à organização e ao funcionamento do modo de produção. Para delineamento
do estudo, foi considerado jovem aquele entre 15 e 24 anos. Partiu-se do pressuposto, pautado em
revisão bibliográfica, de que as experiências institucionais estariam focalizadas em jovens
considerados problemáticos pelas condições de reprodução social ou por seu comportamento
desviante e as ações pulverizadas em diferentes entidades de atendimento, para responder a
situações/grupos de risco, distante da finalidade de responder necessidades das juventudes. Os
objetivos foram descrever as instituições com projetos e ações voltados a jovens do município de
Santo André; analisar as características dos projetos e ações desenvolvidas por essas instituições;
analisar como os projetos e as ações desenvolvidos por elas se articulam entre si, e com o projeto
público municipal. O estudo foi realizado no município paulista de Santo André, onde ressalta-se o
acúmulo de atuação resultante de três gestões petistas consecutivas. Onze instituições aceitaram
participar da entrevista, instrumento usado para a coleta de dados. Os projetos destinam-se a jovens
com precárias condições de reprodução social, selecionados por agrupamento de riscos, com ações
que respondem a critérios pré-estabelecidos para se adequarem a algum repasse direto ou indireto
de verbas. A juventude como etapa problemática é a abordagem em que se pautavam projetos e
ações de dez instituições e apenas em uma a concepção adotada era a do jovem como ator
estratégico do desenvolvimento. Paradoxalmente, os projetos oferecem espaços de socialização e
acesso a renda que possibilita ao jovem uma certa realização pessoal. Entretanto, a finalidade
institucional primordial é afastar jovens do ócio e do desemprego, entendidos como causas de
desvios comportamentais, violência e pobreza. As ações mais relatadas são aulas e palestras, para
transmissão de técnicas operacionais básicas e de comportamentos para concorrer a colocações no
mercado de trabalho. Os resultados evidenciaram ainda que as instituições têm caráter privado. Os
projetos institucionais não se articulam e não são monitorados pelo poder público local. A
precariedade e a constante ameaça de cortes no orçamento são as marcas profundas desses
projetos, que refletem os encaminhamentos das políticas públicas.
Acesso remoto ao texto integral:
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PADILHA, Estela Maura. Perfil epidemiológico do beribéri notificado de 2006 a 2008 no Estado
do Maranhão, Brasil e as ações de enfrentamento. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2010. 79 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FUJIMORI, Elizabeth
RESUMO: Introdução: Beribéri é uma doença causada pela deficiência de tiamina (vitamina B1) que,
apesar de facilmente tratável, pode levar a óbito. Há pelo menos setenta anos não se tinha referência
de surtos de beribéri no Brasil. Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico dos casos de beribéri e
óbitos notificados no Estado do Maranhão. Método: Estudo descritivo-retrospectivo que analisou
1.207 casos notificados de beribéri e 40 óbitos ocorridos no Maranhão no período de 2006 a 2008. As
informações foram obtidas do banco de dados da Vigilância Epidemiológica e fichas de notificação.
Resultados: Os casos distribuíram-se em 434 (36,0%) em 2006, 551 (45,6%) em 2007 e 222 (18,4%)
em 2008. Afetou dois terços das Unidades Regionais de Saúde e 26,3% dos municípios localizados
nas regiões centro-oeste, noroeste e sudoeste do Estado. As notificações foram maiores nos meses
de março a agosto, com pico em junho. O coeficiente de incidência no período foi de 4,32/10.000 hab.
Homens foram mais acometidos (81,9%), com concentração de casos na faixa etária de 20-40 anos
(57,0%). Predominou a ocorrência do beribéri seco (84,6%) e o tempo decorrido entre os primeiros
sintomas e a notificação foi inferior a três meses para dois terços dos casos. A hospitalização ocorreu
para 50% dos casos em 2006, 30% em 2007 e 15% em 2008. O consumo de álcool foi referido por
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53,2% dos acometidos em 2006, com proporção discretamente menor nos anos subseqüentes, e o
hábito de fumar por cerca de um terço dos acometidos. Sintomas mais comuns foram: diminuição da
força, dormência e edema das pernas, dificuldade para caminhar e dor na panturrilha. Em relação à
escolaridade, constatou-se que mais da metade (57,2%) tinha quatro anos ou menos de estudo, dois
terços (66,2%) desempenhava atividade laboral pesada e 72,9% tinham renda familiar inferior a um
salário mínimo. Foram registrados 40 óbitos (3,3% do total de casos notificados) apenas em 2006,
concentrados no mês de junho (61,9%) e distribuídos em 21 municípios (9,7%). A taxa de mortalidade
para o Estado foi de 0,45/10.000 hab. Praticamente a totalidade dos óbitos ocorreu no sexo
masculino (97,5%), sendo 72,5% na faixa etária de 20-30 anos. Para dois terços, o tempo decorrido
entre os primeiros sintomas e a notificação foi inferior a três meses e a hospitalização ocorreu para
42,5%. Hábito de consumir álcool e fumar foi elevado entre aqueles que foram a óbito, 75,0% e
66,7%, respectivamente. Conclusão: O estudo se destaca por abranger análise de todas as
notificações de beribéri do estado do Maranhão. Constatou-se que os casos e óbitos apresentaram
distribuição espacial e temporal relacionado à realidade do estado. A ausência de óbitos em 2007 e
2008 e redução dos casos em 2008 sugerem efeitos positivos das ações de enfretamento
governamentais implementadas. Esta avaliação descritiva é importante para nortear as atividades e
áreas a serem priorizadas no planejamento das ações de combate, tanto no nível central (federal,
estadual e municipal), como para os profissionais da atenção básica e especializada, no
direcionamento de suas práticas. Os resultados contribuem também para o delineamento de outras
pesquisas que possam auxiliar no estudo da determinação do beribéri no Brasil.
Acesso remoto ao texto integral:
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CORRÊA, Claudia Regina Hostim. Escolha e adequação do pré-natal em uma maternidade
filantrópica na cidade de São Paulo. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2010. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): TSUNECHIRO, Maria Alice
RESUMO: Este estudo buscou analisar a escolha e a adequação do pré-natal de gestantes que
freqüentaram o Ambulatório de Pré-Natal do Amparo Maternal (PN-AM), uma maternidade filantrópica
da cidade de São Paulo. Os objetivos foram: identificar os motivos da escolha do PN-AM para
acompanhamento da gestação; descrever a atenção pré-natal, segundo o intervalo entre as
consultas, regularidade da freqüência às consultas marcadas e término do acompanhamento da
gestação; identificar o motivo da falta nas consultas marcadas e o término do acompanhamento da
gestação; verificar a adequação da atenção pré-natal das gestantes; relacionar as variáveis
sociodemográficas, obstétricas e local de início com a adequação do pré-natal. Trata-se de um
estudo transversal com coleta prospectiva de dados de 301 prontuários de gestantes atendidas de
fevereiro a outubro de 2009. Após a análise descritiva, utilizou-se o teste do Qui-quadrado para
estudar as associações entre as variáveis; o nível de significância adotado foi 0,05. Os resultados
mostraram: 58,5% procuraram diretamente o PN-AM para o início do acompanhamento da gestação
e 41,5% transferiram-se espontaneamente de outro serviço de saúde, a maioria de unidade básica de
saúde (82,4%); 73% por indicação de familiar, amigos ou conhecidos, 21,6% por experiência anterior;
75,1% iniciaram até 120 dias da gestação; média de 8,3 consultas, 71% compareceram a todas as
consultas programadas; 72,4% tiveram intervalo adequado entre as consultas; 29,9% tiveram, pelo
menos, uma falta; 35,4% faltaram por motivos pessoais; 81,4% das gestações chegaram a termo;
87,4% de adesão ao serviço; o pré-natal foi adequado para 66,8% das gestantes, segundo o índice
de Kessner, modificado por Takeda. Idade, trabalho remunerado, parceiro fixo, local de residência,
acompanhante às consultas, local de inicio do pré-natal, tiveram diferença estatisticamente
significativa quando associados com adequação do pré-natal da gestante segundo número de seis
consultas, início do pré-natal até 120 dias e pelo menos 6 consultas e Índice de Kessner, modificado
por Takeda. Trabalho remunerado; local de residência, local de início de pré-natal, paridade, número
de gestação e de filhos apresentaram associação com a adequação, segundo a freqüência e intervalo
entre as consultas no PN-AM. Os achados sugerem aos serviços de saúde o estabelecimento de
estratégias que viabilizem o ingresso precoce das gestantes no pré-natal, garantindo vaga e
profissionais especializados e, sobretudo, que promovam continuidade do acompanhamento, para
que as mulheres não precisem procurar um atendimento longe de suas residências.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 6665
KUNTZE, Tânia Denise. Faculdade Adventista de Enfermagem: memória histórica: 1968-1998. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 246 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): OGUISSO, Taka
RESUMO: O estudo aborda a criação e a trajetória histórica da Faculdade Adventista de Enfermagem
FAE entre os anos de 1968 e 1998. Esse período de trinta anos compreende desde sua instalação
até a incorporação ao atual Centro Universitário Adventista de São Paulo. A pesquisa destaca sua
trajetória movida inicialmente pelo ideário dos fundadores e a contribuição proporcionada pela FAE
no desenvolvimento do ensino superior adventista no Brasil e suas influências no cenário brasileiro de
enfermagem. Suas transformações, tão necessárias no decorrer das mudanças educacionais,
políticas, econômicas, sociais, mercadológicas e, especialmente, da própria enfermagem, se
mostraram um desafio para a sustentação das bases filosóficas e conceituais, originadas da
cosmovisão adventista de educação. O estudo procura identificar os motivos primordiais para a
criação de uma escola de enfermagem, analisar o longo espaçamento entre a idéia original dessa
criação e sua efetiva implantação, e destacar os aspectos característicos que a diferenciaram na
trajetória dos seus primeiros trinta anos. Iniciativas pontuais foram tomadas para dar início a uma
escola de enfermagem, e enfermeiros norte-americanos adventistas, em visita ao país, ensejaram a
criação de uma escola confessional; todavia, descaminhos administrativos levaram a um extenso
espaço de tempo entre a criação da primeira instituição hospitalar adventista no país, em 1942 - com
uma já sentida necessidade de enfermeiros adventistas e a institucionalização de uma escola para
formação de enfermeiros. Embora tentativas tenham sido feitas no sentido de criar uma escola
própria, tal feito só foi possível com o início do funcionamento da FAE em 1969.
Acesso remoto ao texto integral:
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LEAL, Bianca Mara Maruco Lins. Movimentos do cuidado em saúde mental na estratégia saúde
da família. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 149 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COLVERO, Luciana de Almeida
RESUMO: Este trabalho foi realizado sob a perspectiva de se olhar para a inclusão das ações de
saúde mental no PSF, a partir da existência da equipe de apoio em saúde mental. Objetivou-se
identificar e analisar a inclusão das ações de saúde mental em uma Unidade Básica de Saúde da
Família, do município de São Paulo. Sob uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório e
descritivo, com a utilização do método de estudo de caso, foi sendo construída esta cartografia. O
instrumento utilizado para a coleta de dados foi uma entrevista semi-estruturada e a realização de um
diário de campo. O total de participantes do estudo foram 17 trabalhadores, sendo eles da equipe de
apoio em saúde mental, das equipes de saúde da família e do NASF. Este mapa foi composto a partir
de seis potenciais linhas, que podem ser consideradas as categorias de análise criadas. Sendo elas:
Linhas de Aberturas: experiências, milhares de movimentos, descrição histórica da implantação da
unidade básica de saúde da família, com o início do trabalho entre as equipes de PSF e a equipe de
apoio. Linhas de Ligações: espaços limitantes e a potência sutil que foi destinada à discussão do
trabalho do ACS, bem como suas angústias, limites e potência. Linhas de Encontros: criação de
mundos e resistência: discussão acerca do território, da família e da construção de redes para a
produção de vida. Linhas de Afetos: o lugar do encontro vínculo: destinada a pensar acerca do
vínculo e repensar o poder entre o trabalhador e o sujeito em sofrimento psíquico. Linhas de
Compartilhamentos: trocas, deslocamentos e co-responsabilidades: momento em que o apoio
matricial em saúde mental é discutido a partir da experiência da unidade com a equipe de apoio em
saúde mental. Linhas de transposições: construir e desconstruir continuamente: onde foram
observadas as dificuldades do cuidado em saúde mental. Conclui-se que as ações de cuidado de
saúde mental na atenção básica devem estar a favor da vida, pois não pode haver matriciamento
sem olhar para o território dos sujeitos, para o lugar onde possa haver potência para produção de
vida.
Acesso remoto ao texto integral:
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http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7134/tde-23062010-093316/publico/Bianca_Leal.pdf
Nº de Classificação: 6667
BONFIM, Daiana. Identificação das intervenções de enfermagem na atenção básica à saúde
como parâmetro para o dimensionamento de trabalhadores. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 170 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): GAIDZINSKI, Raquel Rapone
RESUMO: O gerenciamento de recursos humanos é um aspecto de alta relevância em torno das
discussões de gestão. Contudo, na atenção básica à saúde, identificam-se poucos estudos que
abordam os instrumentos utilizados no planejamento quantitativo e qualitativo dos trabalhadores de
enfermagem. Conseqüentemente, o planejamento acontece muitas vezes de forma empírica,
fundamentado apenas na prática cotidiana, o que gera um destoamento entre a quantidade e o modo
da distribuição dos trabalhadores em relação à real necessidade das unidades de saúde. Assim, ao
considerar o enfermeiro no papel de coordenador de uma equipe, o apoderamento de instrumentos
que possibilitem um planejamento adequado para atender às necessidades de saúde da comunidade
é essencial. Esta pesquisa teve como objetivo identificar as intervenções de enfermagem na atenção
básica à saúde, como variável do dimensionamento dos trabalhadores de enfermagem. O método
utilizado foi descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa. As atividades de enfermagem foram
levantadas por meio de revisão bibliográfica (1999 a 2009), observação direta em campo e registro
nos prontuários dos usuários. O campo foi uma Unidade Básica de Saúde, na cidade de São Paulo,
considerada como de boas práticas de enfermagem. As atividades identificadas foram classificadas
em intervenções de enfermagem, segundo a taxonomia proposta pela Nursing Interventions
Classification (NIC), utilizando a técnica de mapeamento cruzado e validadas (validação de rosto) em
oficinas de trabalho com trabalhadores de enfermagem do campo em estudo. As intervenções foram
agrupadas em um instrumento utilizado no pré-teste para amostragem do trabalho. As atividades
levantadas somaram o total de 235; após o processo de revisão, foram reagrupadas em 171
atividades, das quais 154 foram mapeadas e validadas em sete domínios, 15 classes e 46
intervenções, totalizando 169 atividades. A atividade acolhimento não apresentou correspondência à
NIC, portanto, foi proposta como uma nova intervenção. Identificou-se que a equipe de enfermagem
na atenção básica à saúde absorve a maior parte do tempo de trabalho com intervenções do domínio
Sistema de Saúde, como: Gerenciamento de CASO/Visita Domiciliar e DOCUMENTAÇÃO. Além
disso, despendem o tempo de trabalho em intervenções diretas (44%), intervenções indiretas (20%),
atividades pessoais (27%) e atividades associadas (9%). O pré-teste mostrou que o instrumento
proposto para amostragem do trabalho engloba as intervenções diárias desenvolvidas na atenção
básica, além de ser o único que conseguiu apreender as ações dirigidas ao território, usuário e/ ou
família. Desse modo, sugere-se a aplicação deste instrumento na identificação da carga de trabalho
na atenção básica á saúde.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-01072010-130259/publico/ME_DaianaBonfim.pdf
Nº de Classificação: 6668
SILVA, Lia Mota e. Utilização da bola suiça na assistência ao parto nos serviços públicos do
Município de São Paulo. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 109
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Sonia Maria Junqueira Vasconcellos de
RESUMO: A bola suíça vem sendo usada para promover a posição vertical, a movimentação da
mulher e a mobilidade pélvica durante o trabalho de parto. Seu emprego na atenção obstétrica requer
elucidações mais precisas sobre sua aplicação. Este estudo descritivo teve como objetivo caracterizar
o uso da bola suíça na assistência à mulher, durante o trabalho de parto e foi realizado em 35
maternidades públicas do Município de São Paulo. Os dados foram obtidos por meio de entrevista,
pelo uso de um formulário estruturado, realizado com uma enfermeira de cada instituição pública. Os
resultados demonstraram que a bola é empregada em 100% dos Centros de Parto Normal e em
40,9% dos Centros Obstétricos. Dentre as profissionais entrevistadas, 88,6% tinham conhecimento
do uso da bola em parturientes. Quanto à utilização da bola: 77,5% das enfermeiras orientam a
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mulher a permanecer uma hora fazendo exercícios; 34,8% indicam a bola para auxiliar na descida e
no encaixe da apresentação fetal; 37,8% afirmam que a existência de uma intercorrência obstétrica é
a principal causa para contraindicar; 87,1% orientam o uso da bola associado à outra prática não
farmacológica e dentre estas; 54,6% vinculadas ao banho de aspersão; 32,9% relataram como maior
benefício o auxílio na descida e no encaixe da apresentação fetal e 67,7% consideram a experiência
da bola como boa na perspectiva das parturientes. Todas as enfermeiras realizam algum tipo de
higienização da bola. Quanto aos movimentos e posições orientadas às parturientes no uso da bola,
as respostas foram: 36,5% referem-se à posição sentada com apoio; 31,8% aos movimentos de
propulsão (abaixa e levanta); 30,5%, aos movimentos rotatórios com o quadril e 1,2%, às posições
ajoelhada e apoiada com o tronco sobre a bola. Apenas um serviço dispunha de protocolo para
utilizar a bola suíça. Concluiu-se que as diretrizes para o uso da bola suíça como instrumento de
incentivo à mobilidade e prática de conforto durante o trabalho de parto não estão bem estabelecidas,
embora seu uso seja prevalente em ambientes voltados à normalidade do parto e nascimento, como
os Centros de Parto Normal.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-23062010-092554/publico/Lia_Mota.pdf
Nº de Classificação: 6669
RODRIGUES, Vanessa de Araujo. Percepções da equipe de enfermagem relacionadas ao
acompanhante na unidade de internação pediátrica. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2010. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VERÍSSIMO, Maria de La Ó Ramallo
RESUMO: Este estudo teve como objetivo conhecer a percepção da equipe de enfermagem sobre a
presença e a participação do acompanhante da criança na Unidade de Internação Pediátrica UIP. O
local de coleta foi a UIP de um hospital terciário de referência da zona leste de São Paulo. Incluiu 19
profissionais da equipe de enfermagem, sendo: 05 enfermeiros e 14 auxiliares de enfermagem.
Método: utilizou-se a análise temática de conteúdo de entrevistas individuais semiestruturadas, que
possibilitou a identificação de quatro categorias que explicam tal percepção: 1) permanência do
acompanhante: entre direito e dever, que descreve aspectos referentes ao conhecimento dos
profissionais da equipe de enfermagem em relação à permissão da permanência do acompanhante,
bem como as atribuições que estes outorgam aos acompanhantes; 2) responsabilidades da equipe
de enfermagem frente aos acompanhantes, que descreve as percepções dos participantes sobre
suas funções em relação ao acompanhante; 3) presença do acompanhante: benefícios e transtornos,
que mostra a percepção da equipe quanto aos benefícios dessa presença à criança, à família e à
equipe e, relaciona transtornos como as situações de desrespeito às normas e rotinas, falta de apoio
ao trabalho da equipe de enfermagem, bem como descuido da criança e 4) conhecimento ético-legal
sobre ações privativas da equipe de enfermagem na UIP, que apresenta as opiniões sobre o que
seria permitido, ou não, em relação aos cuidados prestados pelos acompanhantes às crianças, de
acordo com o código de ética e a lei do exercício profissional de enfermagem. Em todas as
categorias, existem percepções divergentes, até conflitantes, o que aponta para a necessidade de
incluir o tema na formação permanente dos trabalhadores. O estudo possibilitou conhecer as
percepções da equipe de enfermagem sobre o acompanhante, proporcionando subsídios para um
plano de desenvolvimento dessa equipe com vistas a melhorar suas atividades educacionais e
assistenciais à criança e à família.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-23062010-092930/publico/Vanessa_Rodrigues.pdf
Nº de Classificação: 6670
OLIVEIRA, Verônica Cunha Rodrigues de. Estudo comparativo das condições clínicas de
adultos, idosos e muito idosos internados em unidade de terapia intensiva. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 74 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): SOUSA, Regina Marcia Cardoso de
RESUMO: Ao se considerar o aumento da expectativa de vida da população e a possibilidade da
influência da idade na resposta ao cuidado intensivo, este estudo teve como objetivo: comparar as
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características e a evolução clínica de pacientes adultos, idosos e muito idosos admitidos em UTI,
segundo comorbidades, insuficiências orgânicas, procedência, tempo de internação, condição de
saída, unidade de destino e readmissão na UTI, além da gravidade e evolução, conforme o Simplified
Acute Physiology Score (SAPS II) e o Logistic Organ Dysfunction Score (LODS). Prospectivamente
foram analisados pacientes adultos internados em quatro UTI gerais de hospitais públicos e privados,
localizados no Município de São Paulo. A casuística compôs-se de 279 pacientes categorizados
como adultos (18 e <60 anos), 216 idosos ( 60 e <80 anos) e 105 muito idosos ( 80 anos), totalizando
600 indivíduos. Os dados coletados foram referentes as primeiras e últimas 24 horas de permanência
na UTI e a evolução da gravidade, segundo o SAPS II e o LODS, foi analisada considerando a
diferença do risco de morte calculado pelos índices entre o primeiro e último dia de internação do
paciente na unidade. Os resultados mostraram maior freqüência de indivíduos do sexo masculino
(56,50%), procedentes do Centro Cirúrgico (36,06%) ou Pronto-Socorro/Atendimento (35,39%) e com
antecedentes relacionados às doenças do aparelho circulatório (56,17%). A média do risco de morte
do SAPS II e do LODS na admissão foi de 25,50 e 21,43 e, na alta, de 23,14 e 20,73,
respectivamente e a taxa de mortalidade na UTI de 20%. Quanto à análise comparativa dos grupos,
diferenças entre todos foram observadas nas variáveis procedência e comorbidades relacionadas às
doenças do aparelho circulatório. Os adultos diferiram dos idosos e dos muito idosos em relação à
presença das comorbidades associadas às doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas e
relacionadas aos aparelhos respiratório e geniturinário, quanto à insuficiência renal segundo LODS,
unidade de destino, risco de morte calculado pelo SAPS II e LODS na admissão e alta da UTI, além
da evolução, conforme o SAPS II no grupo dos sobreviventes. Houve diferença significativa entre
adultos e idosos em relação ao antecedente de neoplasias, número de insuficiências orgânicas,
segundo o LODS, e mortalidade. Entre adultos e muito idosos, só em relação à presença de doenças
do sistema nervoso, como comorbidade, e evolução do SAPS II na amostra total. Como conclusão,
os resultados apontaram para pouca diferença nas características clínicas e na evolução de idosos e
muito idosos; o mesmo não foi observado em relação aos adultos que mostraram características
clínicas e evolução em vários aspectos diferentes em relação aos outros dois grupos.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-23062010-100139/publico/Veronica_Oliveira.pdf
Nº de Classificação: 6671
MORORÓ, Martha Emanuela Martins Lutti. Cartografias, desafios e potencialidades na
construção de projetos terapêuticos em Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COLVERO, Luciana de Almeida
RESUMO: Este estudo tem por objeto a construção dos projetos terapêuticos realizados pelos
profissionais de um Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III. Considera o processo de criação e
expansão do Sistema Único de Saúde - SUS e da Reforma Psiquiátrica no país, cujos princípios e
práticas definem a atenção descentralizada, mediante ações próximas das necessidades e realidades
das pessoas com sofrimento psíquico, a participação da família e da comunidade. Nesse contexto, os
trabalhadores do CAPS têm o desafio de produzir um cuidado segundo um projeto terapêutico
individual, construído com a família e equipe, que considere as singularidades da vida da pessoa.
Esse modo de cuidar coloca em discussão o olhar do modelo centrado na doença em benefício da
ampliação da clínica deslocando, assim, o foco para o processo centrado na pessoa e sua situação
real de vida. Considerando a complexidade dessa ação, e na perspectiva de contribuir no contexto
das atuais transformações da atenção em saúde mental, esta pesquisa teve por objetivo analisar e
descrever as potencialidades e dificuldades na construção dos projetos terapêuticos realizados pelos
profissionais de um CAPS III. Com base no método cartográfico e na técnica do grupo focal, buscouse captar as múltiplas dimensões do objeto. Participaram do estudo trabalhadores das equipes diurna
e noturna de um CAPS III do município de Diadema-SP. A condução do grupo focal ocorreu a partir
de roteiro pré-elaborado, conforme os pressupostos de Minayo. Foram realizados dois grupos com a
equipe noturna e três com a equipe diurna, com a discussão de três casos, neste contexto entendido
como a história de um sujeito em sofrimento psíquico sob os cuidados das equipes nos CAPS. A
análise foi realizada a partir dos dados provenientes das discussões dos trabalhadores no grupo
focal. Dois casos foram selecionados: um discutido com a equipe diurna e o outro, com noturna.
Nesse processo a pesquisadora focalizou sua atenção nas informações referentes a construção de
projetos terapêuticos pelos sujeitos da pesquisa. No processo de análise construiu-se o Fluxograma
Analisador, a partir dos dados colhidos nos grupos, para caracterizar as intervenções realizadas e as
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relações estabelecidas, o que permitiu evidenciar os nós críticos no processo de trabalho das
equipes. Dessa maneira, podemos constatar que os principais desafios a serem enfrentados pela
equipe na construção dos projetos terapêuticos são: constituição de uma integração efetiva entre os
diversos profissionais da equipe e entre os diferentes plantões; organização de espaços sistemáticos
para construção e reavaliação dos projetos entre a equipe; real mudança do paradigma sobre o
processo saúde-doença ainda enraizado nos pressupostos ao paradigma biomédico; registros mais
rigorosos das intervenções dos profissionais nos prontuários, para facilitar a circulação das
informações entre a equipe e a tarefa do técnico de referência na composição e reavaliação dos
projetos; instituição de espaços de supervisão para trabalhar os sentimentos da equipe no cuidado a
pacientes graves. Porém, mesmo diante desses desafios, os trabalhadores esforçavam-se em
construir um trabalho permeado pelas proposições da reabilitação psicossocial e muitos
questionaram pontos considerados falhos nesse processo trabalho, o que evidencia a potência
desses profissionais.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7134/tde-23062010-093626/publico/Martha_Mororo.PDF
Nº de Classificação: 6672
PENA, Mileide Morais. Análise do grau de satisfação de usuários de um hospital universitário
privado: uma abordagem multissetorial. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2010. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): MELLEIRO, Marta Maria
RESUMO: O objetivo deste estudo foi conhecer o grau de satisfação dos usuários de convênios
privados e particulares, de um hospital universitário privado e analisar os fatores intervenientes nesse
processo, baseado no modelo avaliativo de Parasuraman, Zeithaml e Berry. Trata-se de um estudo
exploratório-descritivo de abordagem quantitativa, com coleta prospectiva de dados. Foi realizado na
unidade de internação de clínica médica e cirúrgica de um hospital de grande porte, nível terciário,
localizado no interior do estado de São Paulo. A amostra foi composta por 288 usuários. Utilizou-se o
instrumento baseado na Escala Service Quality do modelo de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985),
considerando cinco dimensões: confiabilidade, responsividade, tangibilidade, garantia e empatia. Na
caracterização dos usuários verificou-se que a amostra consituiu-se, em sua maioria, de jovens e
adultos jovens, com nível de escolaridade superior à média nacional, sendo que 70,1% deles foram
submetidos a procedimentos cirúrgicos. Em relação aos atributos, os maiores índices de satisfação
foram: educação da equipe de enfermagem (96,2%), cuidados prestados pela equipe de enfermagem
(96,2%), qualidade geral da enfermagem que atende durante a noite (95,8%), educação da equipe
médica (95,8%), orientação para continuidade do tratamento (95,8%) e resultado do tratamento ou
cirurgia (95,8%). Os atributos que apresentaram menores níveis de satisfação foram: atendimento da
nutricionista (76,2%) e tempo de espera para conseguir atendimento inicial (75,3%). A dimensão
tangibilidade foi a que apresentou maior variação nos níveis de satisfação: maior índice no item
limpeza do quarto com 92,4% e menor índice no item nível de barulho à noite com 81,6%. As
dimensões confiabilidade e garantia representaram os atributos com maior grau de satisfação tais
como cuidados da equipe de enfermagem e educação da equipe de enfermagem, respectivamente.
Nas dimensões responsividade e empatia estão inseridos os atributos com menores níveis de
satisfação: tempo de espera para atendimento inicial e atendimento da nutricionista. Observou-se
diferença significativa entre os níveis de satisfação dos usuários clínicos e cirúrgicos somente nos
itens: tempo de espera para atender a campainha e facilidade de localização do balcão, nos quais os
usuários de internação cirúrgica demonstraram maiores níveis de satisfação do que os clínicos.
Quanto à confiança na instituição, 90% dos entrevistados referiram intenção em indicar o hospital
para parentes ou amigos, sendo que 45,8% relataram sentir total confiança e 46,2% bastante
confiança na instituição. Por conseguinte, esta pesquisa possibilitou conhecer os atributos do
atendimento que impactam na satisfação dos usuários, fornecendo subsídios para reformulação dos
processos assistenciais e gerenciais.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-01072010-150557/publico/ME_MileideMoraisPena.pdf
Nº de Classificação: 6673

268
MESSIAS, Melissa. Identificação das âncoras de carreira de enfermeiros: subsídios para a
construção do percurso profissional. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2010. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): CIAMPONE, Maria Helena Trench
RESUMO: A gestão de pessoas e de carreiras vem sofrendo mudanças importantes frente às
diferentes características das gerações, do mercado de trabalho, da complexidade e dinamicidade
das demandas sociais. Neste contexto, este estudo objetivou: identificar e analisar as âncoras de
carreira dos enfermeiros atuantes na Instituição campo de estudo; favorecer aos mesmos
reconhecerem sua própria âncora de carreira para analisar e tomar decisões acerca do percurso
profissional; verificar a relação entre as âncoras identificadas e as gerações e, traçar recomendações
para a área de Recursos Humanos, subsidiando os programas de aprendizagem e plano de carreira
de enfermeiros. A pesquisa desenvolvida foi do tipo exploratória, descritiva, modalidade de estudo de
caso. O cenário do estudo foi um hospital privado, de grande porte, localizado em São Paulo, que se
destaca por sua expertise em cirurgias de alta complexidade. A população do estudo foi constituída
por 230 enfermeiras que trabalham na instituição. O projeto foi aprovado pelo CEP da instituição
tendo sido resguardados todos os quesitos da resolução 196/96 do CONEP. A coleta de dados foi
realizada entre março e abril de 2009. Aplicou-se um questionário que permitiu caracterizar
demograficamente os participantes e também foi entregue o Inventário das Orientações de Carreira
de Edgar Schein, visando estimular no respondente a percepção de seus pensamentos sobre suas
próprias áreas de competência, seus motivos e seus valores relacionados ao trabalho. Aceitaram
participar do estudo, 185 enfermeiros, representando 80,87% do total. O tratamento estatístico dos
dados permitiu identificar os seguintes resultados: a âncora de carreira com maior representatividade
no grupo de enfermeiros foi Estilo de Vida, totalizando 35,1%, com 65 enfermeiros; 18,9%, com 35
enfermeiros, tem âncora de carreira Senso de Dever/Dedicação a uma Causa; 15,6%, 29
enfermeiros, tem âncora de carreira Técnico/Funcional; 12,4%, 23 enfermeiros, tem âncora de
carreira Segurança/Estabilidade; 10,2%, 19 enfermeiros, tem âncora de carreira Desafio Puro; 1,6%,
03 enfermeiros, têm âncora de carreira Autonomia/Independência; 0,5%, 01 enfermeiro, tem âncora
de carreira Gerência Geral e 0,5%, 01 enfermeiro, tem âncora de carreira Criatividade
Empreendedora. Nove enfermeiros apresentaram a mesma pontuação em duas âncoras de carreira,
distribuídos da seguinte forma: 2,7%, 05 enfermeiros têm âncoras de carreira Segurança/Estabilidade
e Estilo de Vida; 1,0%, 02 enfermeiros, têm âncoras de carreira Senso de Dever/Dedicação a uma
causa e Estilo de Vida; 0,5%, 01 enfermeiro, tem âncora de carreira Autonomia/Independência e
Desafio Puro, e, por fim, 0,5%, 01 enfermeiro, tem âncora de carreira Senso de Dever/Dedicação a
uma causa e Desafio Puro. Com a devolutiva individual, os enfermeiros puderam reconhecer sua
própria âncora de carreira, para que pudessem analisar e tomar decisões acerca de seu percurso
profissional, à luz das características pessoais. Em relação ao Serviço de Educação Continuada os
dados subsidiam programas de aprendizagem para os enfermeiros, na perspectiva da educação
permanente, alinhados às características desse grupo e demandas institucionais. As recomendações
para a área de Recursos Humanos, com base nas evidências e tendências apontadas pelos dados,
poderão instrumentalizar a construção desses profissionais.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-01072010-155422/publico/ME_MelissaMessias.pdf
Nº de Classificação: 6674
OLIVEIRA, Angélica Arantes Silva de. Práticas assistenciais neonatais no controle da dor pósoperatória. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 171 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): KIMURA, Amélia Fumiko
RESUMO: Introdução: O tratamento da dor pós-operatória neonatal é um desafio aos profissionais de
saúde. A dor pós-operatória é causada por trauma tissular do procedimento cirúrgico, pela
manipulação de dispositivos invasivos instalados para monitorar os sinais vitais e auxiliar na
recuperação do neonato, dentre outras causas. Objetivo: Descrever as práticas assistenciais de
controle da dor pós-operatória neonatal implementadas em uma unidade de terapia intensiva
neonatal de um hospital escola situado na cidade de São Paulo. Método: Estudo transversal
retrospectivo realizado na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais com 43 recém-nascidos no
período pós-operatório, internados entre julho de 2008 a junho de 2009. Os dados das primeiras 72
horas pós-operatórias foram obtidos dos prontuários e do instrumento Controle da Dor Pós-
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Operatória Neonatal. No instrumento, a enfermeira registra a avaliação da dor, sua ocorrência,
tratamento farmacológico e não-farmcológico; foi instituído visando a proporcionar controle
sistematizado, alívio da dor e conforto. Resultados: Dos 43 neonatos inclusos no estudo, cinco foram
submetidos a mais de uma cirurgia no período neonatal precoce, totalizando 50 intervenções
cirúrgicas analisadas. A maioria dos neonatos, 55,8%, nasceu a termo, apresentou média de 5,9 dias
de idade cronológica e média de peso de 2.495,6 gramas na data da cirurgia. Os diagnósticos préoperatórios mais freqüentes foram os relacionados às anomalias do sistema digestório: gastrosquise
(41,8%) e atresia de esôfago (18,6%). Mantinham três ou mais dispositivos instalados no pósoperatório imediato (POI) 84,0% neonatos, no primeiro pós-operatório (1ºPO) 86,0%, e no segundo
pós-operatório (2ºPO) 79,2% neonatos. O procedimento de aspiração da cânula orotraqueal e das
vias aéreas superiores foi realizado em 78,0% dos neonatos no POI, em 64,0% dos neonatos no
1ºPO e em 50,0% dos neonatos no 2ºPO. As freqüências de ocorrência da dor pós-operatória, com
indicação de analgesia (pontuação CRIES 5) foram verificadas em 50,0% dos neonatos no POI, em
40,0% dos neonatos no 1º PO e, em 27,0% dos neonatos no 2ºPO. Fármacos analgésicos foram
administrados em 96,0%, 98,0% e 89,6% dos neonatos durante os POI, 1ºPO e 2ºPO,
respectivamente. Dipirona intravenosa intermitente foi administrada de forma isolada ou associada a
outro analgésico em 86,0%, 90,0% e 81,2% neonatos nos POI, 1ºPO e 2ºPO, respectivamente. A
todos os neonatos foram proporcionadas medidas não-farmacológicas isoladas ou combinadas,
visando a prevenir ou aliviar a dor. O aninhamento foi o método de escolha, em especial, nos POI e
1ºPO. A ocorrência da dor aguda foi identificada (pontuação NIPS 3) antes e após procedimentos
invasivos e verificou-se intensificação da resposta dolorosa. Conclusão: A ocorrência da dor foi
observada no pós-operatório a despeito do uso de analgésicos. Os resultados sugerem que, além da
sistematização das avaliações da dor, a utilização de protocolos de analgesia farmacológica e nãofarmacológica, no período pós-operatório neonatal, constituem medidas necessárias.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-23062010-093943/publico/Angelica_Arantes.pdf
Nº de Classificação: 6675
FERREIRA, Elaine Maria. Satisfação profissional do enfermeiro docente no ensino superior de
enfermagem. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 144 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): FERNANDES, Maria de Fátima Prado
RESUMO: Este estudo buscou conhecer a satisfação profissional de enfermeiros docentes de cursos
de graduação em Enfermagem do Município de São Paulo e identificar os fatores relacionados à sua
satisfação e insatisfação no trabalho. Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, com
abordagens quantitativa e qualitativa dos dados. O projeto foi submetido à apreciação do Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, obtendo aprovação Parecer n° 1539. A
amostra constituiu-se de 90 enfermeiros docentes, que exerciam suas atividades profissionais em dez
das 23 universidades que disponibilizavam o curso de graduação em Enfermagem no Município de
São Paulo, em 2007. Para a abordagem quantitativa, foi utilizado o Job Satisfaction Questionnarie for
Teachers e a análise foi realizada segundo os parâmetros da estatística descritiva. Na abordagem
qualitativa, foram realizadas entrevistas, estas submetidas à análise de conteúdo preconizada por
Bardin. Ambas as análises foram norteadas por referenciais da educação e pautadas nos
pressupostos dos estudos de Herzberg, no que se referem aos fatores de satisfação e insatisfação no
trabalho. Os resultados quantitativos mostraram que o trabalho direto com os alunos, a relação com
eles e a realização pessoal são fatores relevantes à satisfação do docente de enfermagem, bem
como os fatores de natureza político-sociais propiciam a insatisfação. Na análise qualitativa, a
satisfação surgiu relacionada às categorias Gostar de ensinar, Busca por novos conhecimentos,
Relação entre os pares, Relação professor-aluno, Ser reconhecido, Interesse do aluno pelo
aprendizado e Desenvolvimento do aluno. No que se refere à insatisfação, emergiram como
categorias a Baixa gestão, o Déficit de conhecimentos do aluno ingressante, o Déficit de recursos
para o ensino, a Pesquisa em detrimento do ensino de graduação, a Sobrecarga de trabalho e o
Baixo salário e instabilidade no emprego. Em síntese, o estudo mostrou que os docentes apresentam
baixos níveis de satisfação, provenientes do equilíbrio entre os fatores de satisfação e insatisfação
mencionados. Em ambos os sentidos, foram verbalizados pontos a serem trabalhados ante todos os
fatores, em diferentes graus, para que o docente possa elevar seus níveis de satisfação.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 6676
TSUKAMOTO, Rosângela. Tempo médio de cuidado ao paciente de alta dependência de
enfermagem segundo o Nursing Activities Score (NAS). São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2010. 107 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências )
Orientador(es): FUGULIN, Fernandes Maria Togeiro
RESUMO: Este estudo, prospectivo, de abordagem quantitativa, do tipo exploratório-descritivo, foi
desenvolvido com o objetivo de identificar o tempo médio de assistência de enfermagem necessário
para assistir ao paciente adulto, classificado como Alta Dependência de Enfermagem (ADE).
Participaram da pesquisa todos os pacientes classificados como ADE, internados na Unidade de
Clínica Médica do Hospital Universitário da USP por, no mínimo, 24 horas, durante o período de
coleta de dados. Para a identificação dos pacientes de ADE foi utilizado o Instrumento de
Classificação de Pacientes (ICP) de Fugulin et al. O tempo médio de cuidado necessário para assistir
o paciente de ADE foi calculado por meio da aplicação de uma equação matemática disponível na
literatura, a partir da identificação do valor médio do Nursing Activities Score (NAS). Os dados foram
coletados das evoluções e prescrições de enfermagem e das condições de cada paciente,
registradas nos impressos que compõem seu prontuário. Foram identificados 97 pacientes
classificados como ADE, no período de 06 de maio a 21 de julho e 15 a 31 de agosto de 2009. A
média diária de pacientes classificados como ADE foi de 8,13 pacientes/dia, cujo tempo médio de
permanência nos leitos de ADE correspondeu a 7,9 dias. A pontuação média obtida pelos pacientes
de ADE, segundo o ICP de Fugulin et al., foi de 23,56 pontos (±3,19). A carga média de trabalho,
evidenciada pela pontuação média do NAS, correspondeu a 50,62% (±7,14). Não houve diferença
estatisticamente significativa, ao nível de significância de 5%, entre a média obtida pelo NAS e as
variáveis demográficas e clínicas apresentadas pelos pacientes. Verificou-se que o tempo necessário
para o cuidado ao paciente classificado como ADE foi de 12,15 h (mínimo de 10,7 h e o máximo de
14,4 h). Esse tempo supera as horas de assistência de enfermagem indicadas pela Resolução
COFEN nº 293/04 para assistir ao paciente crônico, com idade superior a 60 anos, sem
acompanhante, classificado nas categorias de cuidado intermediário (6,1h) e semi-intensivo (9,9h).
Acredita-se que o desenvolvimento desta pesquisa contribui para a proposição de parâmetros
referente ao tempo de assistência necessário para assistir aos pacientes classificados como ADE.
Entretanto, novos estudos com essa população devem ser realizados, com o propósito de validar os
resultados encontrados, concorrendo, dessa forma, para a previsão adequada do quantitativo de
profissionais de enfermagem e, conseqüentemente, para o estabelecimento de condições que
favoreçam a segurança do paciente e a qualidade dos serviços oferecidos nas instituições de saúde.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-01072010-131159/publico/ME_RosangelaTsukamoto.pdf
Nº de Classificação: 6677
PEREIRA, Adriana Jimenez. Sociedade de civil organizada no enfrentamento da Aids no
Município de São Paulo (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010.
198 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): NICHIATA, Lúcia Yasuko Izumi
RESUMO: Este estudo teve como objetivo analisar a organização da sociedade civil no município de
São Paulo na luta contra a aids, com destaque para os processos histórico e políticos condicionantes
da atuação dos movimentos sociais e das organizações não governamentais. No campo da Saúde
Coletiva, nota-se que é escassa a análise de movimentos sociais e organizações não governamentais
na área da saúde, embora seja de fundamental importância para o efetivo controle social e expressão
das demandas populares na construção das políticas públicas de saúde. Considerando os conceitos
de sociedade civil formada por classes, que procuram exercer uma hegemonia, e do Estado como
espaço dialético da luta de classes e da luta social, este estudo compreende as formas organizadas
da sociedade como potenciais para a transformação social ao intervir no Estado. Assim, para a
apreensão do objeto de estudo, desenvolveu-se a pesquisa utilizando o método qualitativo, de caráter
descritivo-exploratório. Foram realizadas entrevistas com 14 sujeitos sociais inseridos em diferentes
espaços políticos da luta contra a aids, com predomínio na participação em organizações não
governamentais (ONGs), localizadas na cidade de São Paulo. Os procedimentos de análise seguiram
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as recomendações da análise de discurso. A história da aids foi determinada pela pressão da
sociedade civil organizada, que exigiu do Estado políticas públicas de combate à epidemia e o
reconhecimento dos direitos das pessoas que vivem com HIV/Aids. Modificado ao longo da história
da epidemia, o movimento de luta contra a aids apresenta heterogeneidade em sua composição. É
formado por diferentes grupos: movimentos sociais, organizações não governamentais, instituições
religiosas, conselhos de saúde e outros segmentos da sociedade civil. A diversidade nos campos de
atuação gerou conflitos e proposições divergentes. As conquistas em termos de políticas públicas,
resultado da luta da sociedade civil organizada, causaram importante impacto nas condições de vida
das pessoas que vivem com HIV/Aids, com destaque para a universalização do acesso aos
medicamentos anti-retrovirais e a consolidação dos direitos trabalhistas no campo da aids.O estudo
verificou que algumas organizações não governamentais, antes caracterizadas pela prática política e
reivindicativa, passam atualmente por um processo de burocratização de sua prática. Foram
identificados pelos sujeitos da pesquisa alguns determinantes desse processo: a) a perda de líderes
importantes devido à morte ou à migração para cargos e funções governamentais; b) a corrupção de
princípios e valores do movimento; c) a acomodação das pessoas que vivem com HIV/Aids diante
das políticas públicas estabelecidas; d) o não estímulo à participação social diante da conjuntura
neoliberal; e) a ampliação dos espaços formais dentro de aparelho do Estado; f) a mudança de foco
das práticas do movimento; g) a parceria intensificada com o Estado; h) a dificuldade de
sustentabilidade. Considera-se que é possível e necessário ampliar a atividade política e a
combatividade do movimento de luta contra a aids. Para isso, é preciso resgatar a autonomia do
movimento, as práticas civis voltadas à reivindicação e ao engajamento dos sujeitos desse grupo
organizado na luta pela cidadania.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 6678
MARQUES, Vitor Hugo Amendola. Prática profissional dos enfermeiros da estratégia saúde da
família nos grupos de caminhada de São Paulo. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2010. 88 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): CHIESA, Anna Maria
RESUMO: Introdução: No Brasil, o Ministério da Saúde desenvolve estratégias para intervir nos
condicionantes das doenças crônicas não transmissíveis por meio da incorporação das Práticas
Complementares e Integrativas em Saúde no SUS. Dentre estas práticas, se destacam os grupos de
caminhada (GC) por seguirem os preceitos da Promoção da Saúde, contemplando, sobretudo, a
autonomia dos profissionais e população. Estas práticas visam complementar as ações clínicas das
Equipes de Saúde da Família (ESF) e os enfermeiros têm grande potencial para incorporar esta ação
à sua prática profissional. Objetivo: Caracterizar a inserção e a prática dos enfermeiros nos grupos de
caminhada (GC) das Unidades com ESF de São Paulo. Metodologia: Foram entrevistados 27
enfermeiros que participavam dos GC, utilizando-se instrumentos de caracterização do GC, da prática
profissional do enfermeiro no GC e para avaliação do nível de conhecimento sobre Atividade Física
para Promoção da Saúde (AF/PS) com o instrumento padronizado do Programa Agita São Paulo. O
tratamento estatístico dos dados foi realizado utilizando-se os programas Excel® e SPSS.
Resultados: Dentre as Unidades com ESF, 95 tinham GC, sendo que 38 eram organizados por
enfermeiros. Na média, os GC tinham duração de 48 minutos e aconteciam 3 vezes por semana. A
maioria dos enfermeiros (55%) afirmou avaliar os usuários para inclusão no GC e em 40% dos grupos
a caminhada era precedida por avaliação clínica. Quanto ao nível de conhecimento (NC) sobre AF/PS
nenhum entrevistado acertou todas as questões em relação à intensidade, freqüência semanal,
duração e modo de execução diária para AF/PS, 40% acertaram apenas uma questão e 22% não
acertou nenhuma. Conclusão: Apesar da inserção privilegiada dos enfermeiros para fortalecer ações
de promoção da saúde na ESF o NC dos enfermeiros sobre AF/PS mostrou-se inadequado,
indicando a necessidade de processos de educação continuada voltadas para a incorporação desses
conceitos. Em relação aos GC nas Unidades de Saúde, sugere-se a elaboração de guias que
norteiem as ações dos profissionais envolvidos tanto no aspecto instrumental quanto gerencial.
Acesso remoto ao texto integral:
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MARICONDI, Maria Angela. Caracterização das práticas educativas dos "agentes
multiplicadores" do Projeto Nossas Crianças: Janelas de Oportunidades. São Paulo. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 183 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): CHIESA, Anna Maria
RESUMO: Esta é uma pesquisa qualitativa de abordagem compreensiva que tem como objeto a
caracterização das práticas educativas dos agentes multiplicadores do Projeto Janelas, uma
experiência de intervenção no âmbito da atenção básica/saúde da família ocorrida na cidade de São
Paulo e voltada para a promoção do desenvolvimento infantil através do fortalecimento dos cuidados
familiares para gestantes e crianças menores de seis anos. Objetivos: (1) descrever as práticas
educativas dos profissionais com as equipes de saúde e as famílias; (2) identificar outras
experiências de formação que influenciaram essas práticas; e (3) correlacionar as experiências
relatadas com o processo de formação ocorrido no Projeto Janelas. Método: foi escolhida a história
de vida tópica porque o objeto de estudo está circunscrito a uma determinada área de experiência
dos sujeitos, neste caso, suas práticas educativas em saúde. As histórias, em número de seis, foram
obtidas por meio de entrevistas combinando-se uma escuta aberta e atenta para a exploração e
aprofundamento das experiências dos sujeitos e uma atitude diretiva para o levantamento de
informações gerais e manutenção do foco da investigação. Resultados: no material coletado foram
identificadas as categorias empíricas aspectos significativos da formação recebida; percepção de
impacto nas próprias atitudes e condutas; abertura para a escuta; compreensão dos determinantes
sociais do processo saúde-doença; práticas emancipatórias e regulatórias; práticas intersetoriais;
fortalecimento dos cuidados familiares que, na discussão, foram articuladas com as categorias
analíticas aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser; práxis
dialógica; empoderamento psicológico e empoderamento comunitário; liberdade e autonomia;
regulação e emancipação social. Os principais resultados referem-se a aspectos da formação
recebida, das práticas educativas desenvolvidas com as equipes e as famílias e à percepção de
impacto dessas ações com as famílias. Conclusão: tanto a formação recebida quanto as práticas
desenvolvidas caracterizam-se pela ampliação do olhar biomédico porque incluem aspectos
emocionais e relacionais de indivíduos, grupos e famílias. Todos os sujeitos reconhecem e valorizam
a abordagem crítico-participativa da formação que receberam, o impacto dela sobre determinadas
atitudes e comportamentos (empoderamento dos profissionais), maior abertura para a escuta e algum
tipo de transformação em suas práticas educativas no sentido do empoderamento da população.
Quanto à incorporação de atitudes e práticas orientadas pelo respeito à autonomia da população
(dialética regulaçãoemancipação), ela variou de sujeito para sujeito, com uma preponderância
perceptível do pólo da emancipação social.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 6680
PRADO, Simone Isidoro. Vivências de enfermeiros no cuidado a criança, vítima de violência
intrafamiliar: uma análise fenomenológica. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2010. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ANGELO, Margareth
RESUMO: O fenômeno da violência é identificado como de difícil apreensão pelo grau de
subjetividade e complexidade que contém, devendo ser analisado sob inúmeras perspectivas. A
violência contra a criança privilegia as causas do problema e suas conseqüências físicas associadas
às experiências acometidas no âmbito familiar. Este estudo apresenta a análise do fenômeno na
perspectiva do enfermeiro, considerando o contexto de cuidado à criança, vítima de violência como
seu mundo-vida. Para tanto, teve como objetivo "Compreender o típico da vivência dos enfermeiros
no cuidado à criança, vítima de violência intrafamiliar, em unidades de emergência, cuidados
intensivos e de internação." Foi conduzido um estudo qualitativo, tendo como referencial a
Fenomenologia Social de Alfred Schutz. Foram realizadas entrevistas fenomenológicas com 15
enfermeiros que atuavam em unidades de emergência pediátricas, terapia intensiva infantil e
unidades de internação na cidade de São Paulo, tendo como foco sua vivência de cuidado à crianças
vítimas de violência intrafamiliar. A análise pautada na teoria motivacional de Schutz permitiu a
descrição do tipo vivido apoiado em três categorias concretas do vivido que expressam aspectos
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significativos da experiência do enfermeiro: (1) o contato com a violência, (2) reações ambivalentes e
(3) atitude profissional protetora. Os resultados revelaram que o mundo-vida do enfermeiro é
identificado, como um mundo de muitas diversidades onde lidar e cuidar da criança, vitima de
violência é definido como uma vivência geradora de sofrimento. O mundo-vida do enfermeiro é
intersubjetivo, desde seu início e as ações nele exercidas são eminentemente sociais. As motivações
do enfermeiro que apontam para o futuro e explicam o projeto de ação em função das vivências
pessoais são evidenciadas na geração de um ambiente protetor, diante da violência à criança.
Acesso remoto ao texto integral:
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VIEIRA, Valdemir. Representação social do enfermeiro acerca das práticas assistenciais aos
usuários de álcool e outras drogas na estratégia de saúde da família (A). São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 182 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Márcia Aparecida Ferreira de
RESUMO: A assistência aos usuários de álcool e outras drogas deve ser contemplada na Atenção
Básica por meio da Estratégia de Saúde da Família com a devida retaguarda de serviços
especializados. Desta forma, o presente estudo objetivou identificar e analisar a Representação
Social do Enfermeiro Acerca das Práticas Assistenciais aos Usuários de Álcool e Outras Drogas na
Estratégia de Saúde da Família. Para a análise do significado da representação social do enfermeiro
e suas práticas assistenciais, utilizou-se a pesquisa qualitativa e como categoria analítica a
Representação Social, à luz dos referenciais da Reforma Psiquiátrica brasileira e da Política do
Ministério da Saúde para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas. Da apreensão das
falas, emergiram três categorias empíricas: Processo de Trabalho, Processo de Saúde-Doença e
Processo de Inclusão e Exclusão Social. Essas categorias permitiram maior compreensão teórica da
realidade. As considerações finais centram-se na inexistência de um processo de trabalho
sistematizado, em compreensões difusas e, por vezes, mistificadas do adoecer em álcool e outras
drogas, no desconhecimento teórico-prático dos profissionais, na dificuldade no acesso aos serviços
especializados, permeado pelo estigma social presente no fazer dos enfermeiros.
Acesso remoto ao texto integral:
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ALMEIDA, Marilia Mastrocolla de Almeida. Adesão de adolescentes ao tratamento para o uso de
álcool e outras drogas: um bicho de sete cabeças? (A). São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2010. 358 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): OLIVEIRA, Márcia Aparecida Ferreira de
RESUMO: Introdução: Embora seja consenso que o tema uso de álcool e drogas por adolescentes é
importante em razão dos resultados apresentados pelos levantamentos nacionais, não foi possível
encontrar uma discussão detalhada e específica sobre a política de álcool e drogas para
adolescentes no Brasil. Estudos nacionais e internacionais têm investigado diferentes estratégias de
enfrentamento, porém há um consenso de que pouco se conhece sobre a efetividades das ações,
sendo a adesão ao tratamento uma das grandes dificuldades. Não foram encontrados estudos que
buscam a opinião dos adolescentes sobre o tratamento para o uso de álcool e outras drogas como
uma forma de repensar a efetividade das ações e a adesão ao tratamento. Objetivo geral:
Compreender de forma compartilhada a opinião de adolescentes atendidos pelo Centro de Atenção
Psicossocial Álcool e Drogas Adolescer de Cuiabá-MT e dos trabalhadores acerca da adesão ao
tratamento para uso de álcool e outras drogas. Metodologia: Estudo estratégico que busca
compreender problemas que surgem em ações governamentais ou na sociedade. A abordagem
teórico-metodológica é a Hermenêutica-dialética que trabalha com a comunicação da vida cotidiana e
do senso comum, pela qual o ser humano é histórico e complementa-se pela comunicação. Para a
coleta dos dados, foram realizadas entrevistas individuais com os adolescentes que permaneceram
maior tempo em tratamento e interromperam voluntariamente e grupo focal com os mesmos e com a
equipe técnica. Foram utilizados os conceitos de necessidades, necessidades de saúde e
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vulnerabilidade. Resultados: Foram definidas sete formas de discutir a adesão. Fazendo uma
analogia à expressão bicho de sete cabeças, os capítulos foram divididos em sete cabeças. A
primeira cabeça se refere as razões apontadas para o uso de álcool e drogas, como um dos aspectos
a ser considerado na proposta de tratamento; A segunda cabeça está relacionada com as
dificuldades para buscar tratamento, destacando os fatores que podem interferir na adesão, como o
grupo de pares e a estigmatização; A terceira cabeça discute o tratamento em si, destacando o
vínculo com os profissionais; A quarta forma de diálogo se refere aos motivos para a interrupção do
tratamento, como a influência do grupo de pares, a estigmatização e as questões econômicas; Na
quinta cabeça estão as sugestões dos adolescentes para adesão ao tratamento, como as atividades
na comunidade, o envolvimento do grupo de pares e da família no tratamento; A sexta cabeça discute
o conceito de adesão e não adesão segundo os adolescentes e os trabalhadores, e as contradições e
semelhanças entre eles; e como sétima e última cabeça, são apresentadas as considerações sobre a
importância de trazer o sujeito adolescente para a formulação das políticas. Conclusões: Os dados
mostraram a importância de realizar o cuidado entendendo que uma proposta não deve ser produto
de um saber exclusivamente instrumental científico-tecnológico, mas sim algo construído com os
adolescentes e a partir deles, com suas próprias sabedorias práticas e instrumentais. Foi observado
que as falas têm ressonância com os estudos e documentos oficias recentes sobre essa temática,
como também, oferecem novas forma de repensar o cuidado nessa área.
Acesso remoto ao texto integral:
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SIQUEIRA, Vera Thânia Alves. Satisfação no trabalho: indicador de qualidade no gerenciamento de
recursos humanos em enfermagem. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2010. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): KURCGANT, Paulina
RESUMO: A satisfação no trabalho tem se destacado como um dos principais temas de estudo na
atualidade devido ao crescente interesse das instituições em reter e valorizar o capital humano.
Sendo um constructo complexo e multivariado, traz na sua formulação diferentes conceitos e
definições que dificulta um consenso sobre a temática. Considerando os indicadores como importante
ferramenta de gestão nas instituições de saúde, e com base em estudo que propõe a satisfação no
trabalho como um indicador de qualidade, este estudo tem por objetivos subsídiar a construção de
indicadores de qualidade para o gerenciamento de Recursos Humanos em Enfermagem e identificar
os fatores geradores de satisfação no trabalho de enfermeiros gerentes e assistenciais. Os loci do
estudo foram às áreas de hematologia e hemoterapia de um hospital público do município de São
Paulo onde foi aplicado o instrumento de coleta de dados denominado Índice de Satisfação
Profissional (ISP), constituído por 15 questões pareadas que mediram a importância dos
componentes de satisfação profissional: autonomia, interação, status profissional, requisitos do
trabalho, normas organizacionais e remuneração e por 44 itens que mediram o nível de satisfação
profissional. A população do estudo foi constituída de 44 enfermeiros que atuam na área de
hematologia e hemoterapia. Os dados foram tratados utilizando-se o pacote SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences) e os dados sócio-demográficos analisados, por meio de estatística
descritiva. Os resultados mostram que a maioria dos participantes era do sexo feminino (97,7%); a
faixa de idade predominante nos dois grupos foi em média maior que 36 anos; o tempo de trabalho
na função foi de aproximadamente 11 anos para o grupo gerencial e 10 anos para o grupo
assistencial; o tempo de formado para os dois grupos foi de no mínimo 3 anos e no máximo 34 anos.
Quanto aos componentes de Satisfação Profissional (ISP), o grupo assistencial foi o que se
apresentou mais satisfeito apontado no valor de 10, 553 do ISP, enquanto o gerencial totalizou 10,
073. Os níveis atuais de satisfação profissional classificados de acordo com os componentes da
escala, do mais satisfatório para o menos satisfatório para o grupo gerencial foram: autonomia,
interação, requisitos do trabalho, status profissional, remuneração e normas organizacionais. Para o
grupo assistencial foram apontados: autonomia, interação, remuneração, status profissional, normas
organizacionais e requisitos do trabalho. Os resultados mostraram que foi possível identificar a
importância dada aos componentes da satisfação profissional o que confere importante subsídio para
a construção de indicadores de qualidade no gerenciamento de Recursos Humanos em Enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-18082010-155931/publico/ME_VeraThaniaAlvesSiqueira.pdf
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ALMEIDA, Débora Vieira de. Filosofia de Emmanuel Lévinas como fundamento para a teoria e
prática do cuidado humanizado do enfermeiro (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2010. 195 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CHAVES, Eliane Corrêa
RESUMO: O termo humanização tem sido freqüente na prática assistencial, na formação dos
profissionais da saúde e nas políticas públicas. Entretanto, não percebemos o apoio do conceito do
termo humanização (quando ele existe) em uma teoria ou filosofia, o que dificulta a discussão da
temática da humanização em nível científico. Partimos, neste trabalho, do seguinte conceito de
humanização: encontro de subjetividades no e pelo ato de cuidar. Considerando que há uma
necessidade urgente em tratar a humanização cientificamente, os objetivos desta pesquisa foram:
eleger um referencial filosófico que possa sustentar a teoria e a prática do cuidado humanizado;
refletir sobre o conceito de humanização proposto neste estudo à luz do referencial teórico escolhido;
definir categorias filosóficas que subjazem as relações de cuidado de enfermagem; construir uma
articulação entre o recorte filosófico escolhido e os saberes da enfermagem. O referencial escolhido
foi a filosofia de Emmanuel Lévinas. Esta escolha baseou-se na finalidade da enfermagem, na
complexidade que envolve o saber e o fazer desta profissão e, também, na necessidade de incluir um
referencial apropriado sobre humanização na formação do profissional enfermeiro. O método utilizado
para a leitura das obras foi a hermenêutica. Após a leitura destas obras elegemos as categorias que
subjazem as relações de cuidado entre um eu enfermeiro e um outro, discorremos sobre elas e, por
fim, articulamos estes conteúdos filosóficos com os saberes da enfermagem. Em seguida,
consolidamos a fundamentação da humanização ancorando-a em uma realidade factual do
profissional enfermeiro. As leituras nos mostraram que a relação que o eu estabelece com o mundo é
fundamental para que se perceba como um ser separado que pode buscar aquilo que lhe falta.
Entretanto, ao se deparar com outrem, este apresenta-se como rosto que traz o rastro do infinito, o
qual impede a sua objetivação. Dessa forma, o outro apresenta-se em posição de altura
relativamente ao eu enfermeiro, o que produz uma assimetria na relação eu-outro e desperta um
desejo no eu. Este desejo não parte de uma necessidade do desejante, mas é despertado pelo
desejado. A relação entre estes seres transcendentes se dá através da linguagem, a qual permite que
o eu e o outro permaneçam separados e em relação. Nesta relação evidencia-se a separação do
tempo do eu enfermeiro com o tempo do outro. E, como no mundo o eu está diante de vários outros,
é necessário que ele responda a cada um deles com justiça. É nesta resposta que o eu torna-se uma
subjetividade que é responsabilidade até a substituição. Esta responsabilidade infinita do eu, põe em
questão a sua liberdade. Dessa forma, a relação humanizada com base na filosofia de Lévinas
pressupõe uma assimétrica na qual a responsabilidade do eu é sempre voltada para o outro, a sua
liberdade é livre apenas para ser para o outro. Portanto, o conceito de cuidado humanizado aqui
proposto deve conter esta assimetria. Assim, substituímos o conceito inicialmente formulado por
relação eu-outro no e pelo ato de cuidar.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-12082010-142430/publico/Debora_Almeida.pdf
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SOUZA, Rafael Queiroz de. Análise in vitro da toxicidade celular de tubos de PVC esterilizados
consecutivamente em raios gama e óxido de etileno. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2010. 93 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): GRAZIANO, Kazuko Uchikawa
RESUMO: Em 1967, uma carta enviada ao British Medical Journal relatou que a re-esterilização em
Óxido de Etileno (EO) do Cloreto de Polivinil (PVC) previamente gamairradiado forma grandes
quantidades de etileno cloridrina, um composto altamente tóxico. Mesmo não apresentando dados
mensurados, esta carta iniciou uma polêmica que até hoje divide a opinião de pesquisadores. Dirimir
esta dúvida é relevante, uma vez que produtos de PVC esterilizados em Radiação Gama são
habitualmente reesterilizados em EO em caso de vencimento do período de validade da esterilização,
que é determinado pelo fabricante. Este estudo objetivou evidenciar a toxicidade de tubos de PVC por
meio do teste de citotoxicidade pelo método da difusão em ágar em culturas celulares NCTC clone
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929. Foram criados quatro grupos experimentais com 81 unidades de análise: G1, constituído de
tubos in natura; G2 constituído de tubos esterilizados em Radiação Gama; G3 constituído de tubos
esterilizados em EO e G4 constituído de tubos esterilizados em Raios Gama e re-esterilizados em
Óxido de Etileno. Os testes foram realizados em triplicata e cada tubo foi testado de forma a
representar as superfícies internas, externas e massa. Após a mensuração do halo incolor, as
unidades de análise foram graduadas de acordo com os graus de reatividade biológica descritos na
norma ISO 10993-5:2009. Foram consideradas citotóxicas apenas as unidades análise que obtiveram
grau três ou acima. Os resultados revelaram toxicidade celular apenas no grupo G3, no qual foram
observadas placas com morte de todas as células, fato que demandou repetições, conforme a
metodologia adotada. Na primeira repetição houve persistência de unidades de análise capazes de
causar a morte de todas as células da placa. Na segunda repetição, nenhuma unidade de análise foi
classificada como citotóxica. Inferiu-se que houve falhas no processo de aeração no grupo G3 e na
primeira repetição. O resultado da cromatografia gasosa dos grupos G3 e G4 atestou que os
materiais de ambos os grupos estariam seguros para uso. O valor máximo dos resíduos encontrados
em ambos os grupos foi idêntico, contradizendo os resultados do teste de citotoxicidade. Concluiu-se
que, nas condições deste experimento, os materiais de PVC esterilizados em Radiação Gama e,
consecutivamente, reesterilizados em EO não são citotóxicos e a cromatografia gasosa, utilizada
isoladamente, pode produzir resultados questionáveis quanto à segurança dos materiais esterilizados
em EO.
Acesso remoto ao texto integral:
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RAMOS, Carolina Anunciação. Assistência de enfermagem à criança hospitalizada por
cardiopatia congênita (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010.
136 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): REZENDE, Magda Andrade
RESUMO: A criança portadora de cardiopatia congênita apresenta características fisiológicas
próprias da afecção e, a maioria, é afetada cronicamente, passando, no decorrer de sua vida, por
períodos de hospitalização, inúmeros procedimentos e, provavelmente, cirurgias. Em razão destas
características, a assistência dispensada por profissionais de enfermagem deve atender à criança em
suas necessidades como ser humano. Diminuir os efeitos negativos da hospitalização também é
papel da enfermagem, sendo este o foco do presente estudo. É necessário que a enfermagem
aperfeiçoe propostas de assistência para melhor atender a tais desafios. Com a finalidade de
caracterizar o cuidado que vem sendo proposto pela enfermagem para as crianças portadoras de
cardiopatia congênita durante a hospitalização, realizou-se mapeamento sistemático de artigos de
periódicos científicos publicados entre janeiro de 2003 e dezembro de 2008, nas seguintes bases de
dados: BDENF; CINAHL; Cochrane Library; CUIDEN, DEDALUS; LILACS e PubMed. Foram
identificados 43 estudos, 24 nacionais e 19 internacionais, cujos resumos foram submetidos à análise
temática de conteúdo de acordo com as categorias: justificativa da pesquisa, ações de enfermagem,
resultados obtidos, análise dos resultados e recomendações decorrentes das pesquisas. Os
resultados apontam que as justificativas levantadas para os estudos poderiam ter sido mais
exploradas. Por sua vez, as ações de enfermagem, além de cobrirem um amplo espectro, foram
adequadas. O mesmo pode ser dito com relação aos resultados. Há trabalhos sobre o perfil da
criança cardiopata, a situação de estresse e dor, crescimento e desenvolvimento, a compreensão da
vivência familiar diante do filho doente, os instrumentos utilizados para propor o cuidado, a
sistematização do cuidado de enfermagem e a atuação do enfermeiro na cardiologia pediátrica.
Quanto às análises e recomendações, poderiam ter sido mais aprofundadas. Ressalta-se, no entanto,
que tal análise foi baseada nos resumos dos trabalhos, os quais têm limitações que fogem ao
controle dos autores. Mesmo assim, há temas importantes pouco explorados como, por exemplo, os
cuidados na crise de cianose e na realização de exames e procedimentos. Por conseqüência, é
necessário ampliar pesquisas na área de assistência de enfermagem em cardiologia pediátrica para
aprofundar o conhecimento e, conseqüentemente, melhorar a prática. Conclui-se que o mapeamento
sistemático foi adequado para o fim desta pesquisa.
Acesso remoto ao texto integral:
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SETTERVALL, Cristina Helena Costanti. Escala de Coma de Glasgow como indicador de
mortalidade e qualidade de vida em vítimas de TCEC (A). São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2010. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Regina Marcia Cardoso de
RESUMO: As conseqüências do trauma cranioencefálico contuso incluem além da mortalidade,
alterações físicas, cognitivas e comportamentais que alteram a qualidade de vida das vítimas póstrauma. A Escala de Coma de Glasgow é reconhecida na literatura científica, como um indicador com
potencial para estimar o prognóstico das vítimas de trauma cranioencefálico contuso e tem sido
extensivamente estudada para prever resultados a curto e longo prazos. No entanto, por tratar-se de
um índice fisiológico, sujeito a oscilações decorrentes de mudanças nas condições clínicas das
vítimas, esta escala suscita divergências em relação ao valor que apresenta melhor desempenho
para prognosticar desfechos de interesse clinico. Perante tais divergências, este estudo teve como
objetivos: verificar o desempenho dos escores da escala observados nas primeiras 72 horas, após
trauma para predizer o estado vital à saída hospitalar e a mudança percebida do estado de saúde;
comparar o valor preditivo desses escores para prognosticar esses desfechos e verificar a associação
dos escores da Escala de Coma de Glasgow e os domínios da qualidade de vida das vitimas, após
um ano do evento traumático. Trata-se de um estudo longitudinal que analisou valores da Escala de
Coma de Glasgow nas primeiras 72 horas, após trauma, durante a internação hospitalar e resultados
da avaliação de qualidade de vida das vítimas de trauma cranioencefálico contuso, um ano após o
evento traumático. Os valores da escala analisados foram os obtidos, após a reanimação inicial intrahospitalar, além dos piores e melhores resultados da escala nas primeiras 72 horas pós-trauma. A
capacidade preditiva dos valores da escala para estado vital à saída hospitalar e a mudança
percebida do estado de saúde foi avaliada, utilizando-se a curva Receiver Operator Characteristic. A
qualidade de vida das vítimas foi avaliada por meio do Medical Outcome Study 36-item Short Form
Health Survey (SF-36), e os resultados da Escala de Coma de Glasgow foram confrontados com os
valores dos domínios dessa escala. Foram estudadas 277 vítimas, com trauma cranioencefálico
contuso de diferentes gravidades. O desempenho dos escores da Escala de Coma de Glasgow para
Estado Vital à Saída hospitalar foi moderado, as áreas sob a curva variaram de 0,74 a 0,79. Para a
mudança percebida do estado de saúde, um ano pós-trauma, os valores dessas áreas ficaram entre
0,63 e 0,71. Não houve diferença significativa entre as áreas sob a curva nos valores da Escala de
Coma de Glasgow atribuídos pós-reanimação inicial, melhores e piores resultados nas primeiras 72
horas pós-trauma, tanto ao estado vital, como ao estado de saúde atual. Correlação significativa foi
observada, porém foi fraca entre os três escores da Escala de Coma de Glasgow e os domínios da
SF-36: Capacidade funcional, Aspectos físicos e Aspectos sociais. O pior resultado correlacionou-se
com o maior número de domínios. No geral, os resultados indicaram que qualquer um dos três
valores da Escala de Coma de Glasgow analisados podem ser aplicados na prática clínica para
estimar o prognóstico das vitimas de trauma cranioencefálico contuso, considerando-se, no entanto
seu moderado poder discriminatório.
Acesso remoto ao texto integral:
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SANTOS, Mariana Alvina dos. Fatores associados ao padrão de sono de pacientes com
insuficiência cardíaca. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): CRUZ, Diná de Almeida Lopes Monteiro da
RESUMO: INTRODUÇÃO: A insuficiência cardíaca (IC) constitui hoje um dos maiores problemas de
saúde pública em todo o mundo, com números crescentes em qualquer análise epidemiológica. Além
de representar grande demanda aos serviços de saúde, é responsável por prejuízo na qualidade de
vida das pessoas. Alterações do sono têm sido descritas como freqüentes e comuns entre os
pacientes com IC, e também é um dos sintomas de mais incômodo para esta população. OBJETIVO:
Descrever o padrão de sono em pacientes com IC e analisar associações do padrão de sono com as
seguintes variáveis: sexo, idade, fadiga, fadiga ao esforço, atividade física, classe funcional, terapia
medicamentosa, dispnéia e índice de massa corporal. MÉTODO: Estudo transversal descritivo, com
uma amostra não probabilística de 400 pacientes ambulatoriais (idade média 57,8 anos, DP=11,6;
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64,8% eram homens; escolaridade média de 6,1 anos, DP=3,9; 82,5% em classe funcional II ou III)
em tratamento de insuficiência cardíaca em um hospital de ensino. Os dados foram coletados por
meio de entrevista em que os participantes responderam a um conjunto de instrumentos contendo:
dados de demográficos e da insuficiência cardíaca; e avaliação do padrão de sono (Pittsburg Sleep
Quality Index PSQI); de fadiga (Dutch Fatigue Scale DUFS), fadiga ao esforço (Dutch Exertion
Fatigue Scale), atividade física (International Physical Activity Questionnaire) e dados sobre dispnéia,
tabagismo e terapia medicamentosa. Os instrumentos mostraram boa consistência interna na amostra
deste estudo (no PSQI = 0,73; na DUFS = 0,90 e na DEFS = 0,92). Testes não paramétricos foram
aplicados para analisar a associação do padrão de sono com variáveis selecionadas e um modelo de
regressão logística foi ajustado para investigar os preditores de maus dormidores. RESULTADOS: O
escore total médio no PSQI foi 8,70 (DP = 4,39); a prevalência de maus dormidores (PSQI > 5) foi de
68,5%; e 46,5% classificou o sono como ruim ou muito ruim. Escores mais elevados no PSQI ou
categoria de mau dormidor foram associados com: sexo feminino (p=0,009); não empregados
(p=0,013), fadiga (p=0,000), fadiga ao esforço (p=0,000), dispnéia (p=0,000) e classes funcionais
mais elevadas da IC (p=0,000). Dispnéia (OR = 3,23; IC95%1,72 6,07) e fadiga (OR = 3,45;
IC95%1,82 6,49) associaram-se independentemente à categoria de mau dormidor. CONCLUSÕES: A
proporção de maus dormidores entre os pacientes com IC está entre as mais altas nas doenças
crônicas. Dispnéia e fadiga, sintomas comuns nessa enfermidade, aumentam significativamente a
chance de ser mau dormidor. Portanto, o padrão do sono dos pacientes com IC deve ser
rotineiramente avaliado.
Acesso remoto ao texto integral:
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SILVA, Mariana Cristina Lobato dos Santos Ribeiro. Entrevista de 15 minutos: uma ferramenta de
abordagem à família no Programa de Saúde da Família. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2010. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): BOUSSO, Regina Szylit
RESUMO: Atualmente, já é consolidada a idéia de que as condições de saúde-doença dos membros
da família e a família enquanto unidade influenciam-se mutuamente. A Entrevista de 15 minutos foi
desenvolvida como uma forma condensada do Modelo Calgary de Avaliação e Intervenção com
famílias, objetivando contribuir para o estabelecimento de um relacionamento entre enfermeiro e
família de modo que, mesmo em uma breve interação, possibilite intervenções que promovam saúde
e alívio de sofrimento. O Programa/Estratégia Saúde da Família (PSF) foi implantado em 1994 para
reorganizar o Sistema Único de Saúde no Brasil, preconizando que a família e seu espaço social
sejam eleitos como núcleo básico de abordagem no atendimento à saúde. Esse estudo objetivou
conhecer a experiência de enfermeiros do Programa de Saúde da Família no uso da Entrevista de 15
minutos nas visitas domiciliares realizadas no período puerperal. Para tanto, foi realizada uma
pesquisa qualitativa que ocorreu em três etapas: Etapa 1 treinamento dos participantes, Etapa 2
utilização da Entrevista de 15 minutos pelos enfermeiros, Etapa 3 entrevistas com os enfermeiros. Os
dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas, totalizando oito participantes, e
foram analisadas através de Análise Temática. Dois temas centrais foram evidenciados: VIVENDO O
DESAFIO DE UMA NOVA EXPERIÊNCIA e AVALIANDO A EXPERIÊNCIA. Ao enfrentar o desafio de
utilizar a Entrevista de 15 minutos em sua prática profissional o enfermeiro do PSF percebe o impacto
positivo dessa nova ferramenta em seu relacionamento com as famílias atendidas, ampliando seu
olhar sobre elas como uma unidade e aprofundando o vínculo entre família e profissional. Esse olhar
ampliado contribui para uma avaliação mais precisa das necessidades e anseios da família,
facilitando a implementação de novas intervenções, como o uso de elogios e orientações. Por outro
lado, o profissional vivencia dificuldades ao construir os genogramas e ecomapas e também ao
perceber que aquele momento não é adequado para a realização da entrevista com a família. Esse
trabalho evidencia que a Entrevista de 15 minutos pode atuar como um contexto que facilita o
aprofundamento das relações entre enfermeiros e famílias no PSF, o que aproxima a preconização
da família como foco de atenção no atendimento à saúde da sua concretização.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-11082010-100255/publico/Mariana_Lobato.PDF
Nº de Classificação: 6690
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GREGÓRIO NETO, João. Conflitos éticos vivenciados por enfermeiros relativos a pacientes
terminais. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 68 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MASSAROLLO, Maria Cristina Komatsu Braga
RESUMO: O presente estudo teve como objetivos conhecer os conflitos éticos relativos a pacientes
terminais identificados por enfermeiros das clinicas médica, cirúrgica e pronto socorro adulto de um
hospital público e geral; compreender como os enfermeiros tomam as decisões frente a conflitos
éticos referentes a esses pacientes e conhecer o que é levado em consideração, pelos enfermeiros,
para a tomada de decisão frente a conflitos éticos relacionados a pacientes terminais. Foi feito um
estudo exploratório, descritivo e de abordagem qualitativa. Para análise dos dados foi utilizada a
análise de conteúdo proposta por Bardin. Foram entrevistados dez enfermeiros de um hospital
público e geral do Município de São Paulo. Após a análise, emergiram três categorias e quinze subcategorias: Categoria 1- A vivência dos enfermeiros em relação ao paciente terminal. Subcategorias:
Cuidados como condição essencial para assistência aos pacientes terminais; Postura da família
frente ao paciente terminal; Conseqüências da vivência profissional com pacientes terminais; e
Postura profissional frente aos pacientes terminais. Categoria 2- Fatores geradores de conflitos éticos
em relação ao paciente terminal. Subcategorias: Obstinação terapêutica; Situações administrativas; A
quebra do sigilo e desrespeito à privacidade do paciente terminal; Despreparo profissional; e Falta de
autonomia do enfermeiro. Categoria 3- Fatores considerados para a tomada de decisão em relação
aos conflitos éticos frente ao paciente terminal. Subcategorias: Os aspectos ético-legais; O uso do
conhecimento científico; A participação das equipes multiprofissional e de enfermagem; O respeito à
autonomia do paciente e da família; A importância do esclarecimento de pacientes e familiares; e A
multifatorialidade concorrendo para a tomada de decisão. O estudo evidenciou que os conflitos éticos
relativos aos pacientes terminais, vivenciados pelos enfermeiros, emergem de seu cotidiano e são
decorrentes de diversos fatores relacionados à assistência, ao gerenciamento e à capacitação dos
profissionais. Foi evidenciado, ainda, que os enfermeiros apontam fatores que devem ser levados em
consideração no processo de tomada de decisão, mas revelam sua pouca participação nesse
processo frente aos conflitos éticos relativos a pacientes terminais.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 6691
BALLAN, Caroline. Livro das receitas d' O Bar Bibitantã (O). São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 181 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Ana Luisa Aranha e
RESUMO: Trata-se de uma Pesquisa Participante, perspectiva metodológica que se compromete
com o exercício reflexivo coletivo (de todos os atores) e implicado (dos pesquisadores) com a leitura
da realidade real, aquela que se constrói no cotidiano da vida das pessoas, e se dá por meio da
análise das transformações da realidade pelos que a vivem. O objeto de estudo é a forma de
organização do trabalho num empreendimento econômico solidário, EES, incubado no serviço de
saúde mental 24 horas, o Centro de Atenção Psicossocial III do Itaim Bibi, da Secretaria de Saúde do
Município de São Paulo. Os objetivos do estudo são: documentar o processo de concepção,
construção e consolidação do EES O Bar Bibitantã; compreender a forma de organização do
trabalho; identificar as transformações que esse trabalho produz na vida das pessoas. São sujeitos do
estudo seis mulheres e cinco homens, trabalhadores e trabalhadoras dO Bar Bibitantã, um coletivo
complexo, formado por pessoas com experiência de sofrimento psíquico que vivem em desvantagem
na relação com o corpo social, trabalhadores, estudantes e pesquisadores do campo da saúde
mental. A pesquisa respeitou todos os procedimentos éticos. Optou-se pela Oficina de Trabalho como
instrumento para construção, coletivização, produção e apropriação dos saberes produzidos e
consumidos nO Bar Bibitantã. Os resultados demonstram o processo de superação do projeto de
geração de trabalho e renda para a organização do trabalho como um EES, orientado pelas diretrizes
da Reforma Psiquiátrica e da Economia Solidária: aqui não tem patrão, é economia solidária, é
trabalho, mas todos ajudam com cooperação; não tem salário fixo foi um acordo no começo; que há
ganhos materiais, com retiradas que garantem renda média mensal em dinheiro usada para consumo
(alimentação, eletrodomésticos, cosméticos, vestuário, lazer) e reprodução social (aluguel, luz,
telefone, educação, saúde); os ganhos imateriais referem-se a: ganhar conhecimento, perder a
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timidez, ignorar certas coisas, falar melhor com as pessoas, pensar mais em si, aprendizagem,
cuidado, trabalhar em equipe, socializar com as pessoas, pensar no coletivo, não só no individual,
conviver com pessoas, aprender como funciona, aprender com os erros, tentar consertá-los, tentar
ser um ser humano melhor, tentar melhorar e evoluir. A pesquisa demonstra que a experiência de
trabalho no EES possibilita o acesso a novos itinerários, ao direito ao trabalho e a construção de um
novo olhar para experiência da loucura no imaginário coletivo.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7134/tde-11082010-094922/publico/Caroline_Ballan.pdf
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SOUZA, Luciana Aparecida de. Trajetória histórica da reabilitação na cidade de São Paulo. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FARO, Ana Cristina Mancussi e
RESUMO: O interesse mundial pela Reabilitação ocorreu principalmente por quatro acontecimentos
históricos: as duas grades guerras mundiais, o processo acelerado de urbanização e industrialização
o que direta ou indiretamente favoreceu a propagação de epidemias e aumento de acidentes de
trabalho, com isso, emerge a necessidade de restituir as pessoas que necessitavam de reabilitação
quanto às capacidades físicas, emocionais, sociais e familiares. O surgimento de instituições de
atendimento a pessoas com deficiências no Brasil, data de períodos históricos diferentes e adotam
modelos também diferentes de acordo com as circunstâncias e agentes de sua constituição, bem
como com o tipo de deficiência a que se destina reabilitar. No tocante à enfermagem, o papel
educativo e reabilitador do enfermeiro, são considerados desde o início da Enfermagem Moderna,
quando Florence Nightingale, na Guerra da Criméia em 1859, prova a eficiência das enfermeiras
treinadas para a recuperação dos soldados na manutenção e continuidade da vida, do retorno ao lar
e à família. Esse estudo tem como objetivo descrever a trajetória histórica dos serviços que
proporcionavam aos indivíduos incapacitados assistência no âmbito da reabilitação, identificar os
fatores determinantes para criação de serviços de assistência em reabilitação na cidade de São
Paulo e relatar os fatos que levaram à criação e desenvolvimento do Instituto Nacional de
Reabilitação até os dias de hoje, conhecido como Instituto de Medicina Física e Reabilitação. Trata-se
de uma pesquisa documental com análise categorial de dados históricos oficiais da Instituição em
questão. O material foi submetido a técnica de análise de conteúdo conforme o pressuposto de
Laurence Bardin. As análises dos dados revelaram três categorias importantes, uma referente a
necessidades, que revelou quatro subcategorias: assistência; reabilitação profissional; atendimento
integral e recursos humanos especializados. A segunda categoria denominada estrutural configurou
duas subcategorias: dependências e leitos, e a última categoria denominada política, determinou
outras quatros sub-categorias: administração e coordenação; financiamento e recursos; problema
social e importância social e organização e planejamento. Os excertos dos documentos revelaram
que fatores intrínsecos e extrínsecos, estão diretamente ligados a origem do Instituto de Reabilitação
e posteriormente a Divisão de Reabilitação Profissional do Vergueiro. Esses fatores determinaram
que em 1950 a ONU, propusesse ao Hospital das Clínicas a criação de um Centro de Reabilitação,
aprovada em dezembro de 1951, foi criado em caráter definitivo em 1958, anexa a Cadeira de
Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Em 1967, foi
proposta a transferência desse Centro para o HC. Em 1968 o IR é extinto após perder apoio da ONU.
Já em 1970 o então Governador determinou a criação do Centro de Reabilitação do HC, a DRPV,
que é inaugurada em 1978. Em 1994, passa-se a chamar Divisão de Medicina e Reabilitação e em
2001 são inaugurado mais duas unidades dessa divisão, na Vila Mariana e no Jardim Umarizal.
Acesso remoto ao texto integral:
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ANDRÉ, Adriana Maria. Gestão de unidades básicas de saúde e de pessoas: tendências para a
próxima década. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 182 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): CIAMPONE, Maria Helena Trench
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RESUMO: A comunidade global, via rede de observatórios de recursos humanos em saúde, propõe
ações visando à valorização dos recursos humanos na próxima década, e o Pró-Saúde incentiva a
produção de pesquisas acadêmicas que gerem conhecimentos que favoreçam implementar
estratégias para reforçar a formação de profissionais de saúde para atuar nos cenários locais. Com
esse pressuposto, os objetivos da pesquisa foram: identificar quais fatores estariam produzindo novas
tendências no gerenciamento das UBS, que mudanças os gestores projetam nos modelos de gestão,
identificar as dificuldades dos mesmos, quanto ao gerenciamento de sua equipe e como as políticas
de gestão de pessoas influem nesse processo; identificar se estes estão a par das tendências do
macro contexto e das modificações impulsionadas pelas Organizações Sociais de Saúde; identificar o
perfil de competências para ocupar esse cargo e formular propostas de desenvolvimento de recursos
humanos em saúde alinhadas às novas demandas da próxima década. Para atingir os objetivos da
pesquisa, foi utilizada a Metodologia Delphi, que é uma técnica de pesquisa prospectiva. Os métodos
prospectivos são adequados basicamente para dois tipos de situações: para prever quando um novo
processo ou produto será largamente adotado e quais novos desenvolvimentos ou descobertas
ocorrerão em uma área específica. Os resultados mostraram que as Unidades Básicas de Saúde não
estão se antecipando às mudanças do ambiente externo. A formação e a educação permanente de
profissionais de saúde para assumir a gestão desses serviços estão desalinhadas das tendências. Os
perfis evidenciados quanto à formação do gestor e as competências para o cargo foram: ter formação
acadêmica geral em Ciências da Saúde e específicas em gestão de serviços de saúde, ter
responsabilidade ética e social, ter visão sistêmica abrangente e de longo prazo; ter comunicação
eficaz; saber negociar; saber gerir as mudanças e conflitos, desenvolver e aglutinar equipes, ter
competência política, ser um bom negociador, saber liderar e trabalhar com planos, ações e
resultados. Conclusões: o recrutamento, a seleção, o desenvolvimento e a avaliação desses
profissionais devem ser norteados pela avaliação dessas competências e essas devem estar
alinhadas à missão, à visão, aos valores e aos modelos de gestão. A formação acadêmica deve ser
revista não só quanto aos conteúdos, mas também quanto às formas e estratégias de
desenvolvimento desses profissionais alinhados ao contexto atual.
Acesso remoto ao texto integral:
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PITOLI, João Paulo. "Habitar" institucional: considerações sobre processos de institucionalização
de vidas no hospital psiquiátrico. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2010. 149 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Ana Luisa Aranha e
RESUMO: Essa pesquisa qualitativa tomou como objeto de estudo o universo dos moradores e
moradoras ararenses do hospital psiquiátrico Antonio Luis Sayão, sob gestão estadual, localizado na
cidade de Araras, no interior do Estado de São Paulo. A finalidade é indicar mecanismos para o início
de processos de desinstitucionalização dessas pessoas. Os objetivos foram: a) identificar, por meio
do Questionário do Censo Psicossocial dos Moradores em Hospitais Psiquiátricos do Estado de São
Paulo, os moradores e moradoras nascidas no município e que vivem no interior do hospital; b)
investigar, por meio dos dados objetivos e os da impressão dos pesquisadores, quem são, seus
recursos e possibilidades; c) propor, a partir da análise dos dados, estratégias de
desinstitucionalização, para operacionalização pelo gestor local, se for oportuno. São sujeitos do
estudo seis mulheres e cinco homens, cujo tempo de permanência no hospital variou de dez a trinta
anos e preenchem os critérios: a) ser natural de Araras; b) familiar ter residência em Araras; c)
possuir curador ou procurador e d) estar sob internação involuntária. A pergunta que orientou o
estudo foi: Por quê pessoas que possuem renda e familiares no município, sob internação
involuntária, permanecem institucionalizadas? As bases teóricas de referência sustentam-se na
perspectiva da Desinstitucionalização e da Reforma Psiquiátrica. Os dados empíricos foram obtidos
por meio dos Questionários preenchidos por pesquisadores do Censo Psicossocial, após autorização
da Área Temática de Saúde Mental do Grupo Técnico de Ações Estratégicas da Secretaria de Estado
de Saúde. Os resultados demonstram que os moradores e moradoras vivem amplo processo de
institucionalização, despertecimento e apartamento social. As vidas são apropriadas pelo cotidiano e
lógica asilar, os direitos fundamentais de cidadania são permanentemente violados: entre os que têm
necessidades específicas, como deficiência física ou mental e entre os que têm e os que não têm
diagnóstico psiquiátrico. Todos estão sob curatela e recebem renda administrada por terceiros, sem
acesso ao dinheiro. Como resposta às necessidades, possibilidades e recursos dessas pessoas,
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esse estudo recomenda a execução imediata das Diretrizes das Políticas Públicas de Saúde Mental
do Ministério da Saúde, das recomendações do Censo Psicossocial no Estado de São Paulo e do
Plano Estadual de Saúde 2008-2011 da Secretaria de Saúde de São Paulo e desenha um Projeto de
Desinstitucionalização (duas Residências Terapêuticas) para estas pessoas, atendendo suas
características e as características do município de Araras.
Acesso remoto ao texto integral:
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AMORIM, Torcata. Resgate da formação e inserção da enfermeira obstétrica na assistência ao
parto no Brasil (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 290 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GUALDA, Dulce Maria Rosa
RESUMO: Este trabalho é fruto das inquietações da trajetória profissional da pesquisadora que, ao
longo de sua carreira profissional, acompanhou as políticas de saúde reprodutiva no país e, como
docente, se envolveu com a titulação e qualificação de enfermeiras obstétricas. Diante destas
experiências surgiu a necessidade de levantar os fatores facilitadores e dificultadores para formar e
inserir enfermeiras obstétricas na prática da assistência ao parto, e como formar profissionais para
enfrentar a situação de assistência vigente. Foram entrevistadas profissionais que participam da
Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras (ABENFO), da elaboração de políticas
de saúde no Ministério da Saúde e que atuaram na área como coordenadoras e docentes de cursos
de especialização em enfermagem obstétrica. Para subsidiar o trabalho, foi feito uma revisão de
literatura sobre as políticas de saúde da mulher, um breve levantamento da história da assistência ao
parto e sobre o ensino da enfermagem no Brasil. A seguir, realizou-se 11 entrevistas com
profissionais, utilizando-se a História Oral. Este método de investigação possibilita compreender
como os indivíduos experimentam e interpretam os acontecimentos, e mostra a percepção do
passado como algo que tem continuidade no presente. Após a transcrição, textualização e
transcriação dos discursos, foram criadas 4 categorias: Atores e a história, em que as entrevistadas
falam da sua trajetória profissional e da história da enfermagem obstétrica; Coadjuvantes das
mudanças no contexto do ensino e da prática, onde foram levantados os fatores que contribuíram
para a formação e inserção das profissionais na assistência; Barreiras para a formação profissional e
para a prática da assistência, em que as entrevistadas mostram alguns dificultadores para a formação
e inserção das profissionais e, Desafios na qual foram sintetizados os caminhos que as profissionais
devem percorrer para implementar a formação e inserção das profissionais na assistência. Conclui-se
que a trajetória percorrida foi importante para a continuidade da formação e da atuação das
profissionais e que as políticas ministeriais (portarias e financiamento de cursos) contribuíram para
impulsionar a profissão; que tem-se que buscar parcerias com outras categorias profissionais, em
especial a médica, com instituições e gestores, e fortalecer os órgãos de classe. Tem-se ainda que
titular com qualidade um número maior de profissionais, para que juntas, tenham mais condições de
lutar pelas causas da profissão e por mudanças no modelo de assistência. Percebe-se que nos
últimos 20 anos a profissão cresceu e foi valorizada, porém, ainda há muito o que conquistar.
Acesso remoto ao texto integral:
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SCHMITT, Cristiane. Avaliação da conformidade do uso de antibioticoprofilaxia em cirurgias em
um hospital geral do Município de São Paulo. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2010. 148 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): LACERDA, Rúbia Aparecida
RESUMO: A infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS) é um problema relevante de saúde
pública, associado ao aumento na permanência hospitalar e à elevação dos custos referentes, tanto à
agressão ao paciente, como ao consumo de insumos. Não obstante, à existência de normatizações e
legislações sobre o tema, a IRAS ainda é a complicação mais freqüente entre pacientes
hospitalizados. Com o objetivo de estabelecer ações para redução de IRAS as instituições de saúde
valem-se de indicadores de resultado que determinam valores numéricos de sua incidência e
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prevalência. Considerando que a IRAS é multicausal, o método de avaliação é restrito, mensurando
apenas o volume de desfechos sem considerar as etapas do processo assistencial. Este estudo teve
a finalidade de contribuir com a melhoria da qualidade das práticas de prevenção e controle das
IRAS, por meio da aplicação de indicadores processuais na avaliação da conformidade das práticas
de antibioticoprofilaxia cirúrgica por especialidade e tipo de procedimento cirúrgico, verificando sua
associação às características individuais da população. Tratou-se de um estudo de avaliação para
gestão, com desenho transversal descritivo. O cenário foi um hospital de 200 leitos localizado na
cidade de São Paulo. A casuística correspondeu a procedimentos limpos das especialidades de
cirurgia cardíaca, neurológica e ortopédica, realizados em pacientes adultos. O uso de
antibioticoprofilaxia, droga, duração, via de administração, momento de início e dose, foram
avaliados, conforme recomendação da instituição. As variáveis de associação foram idade, sexo,
IRIC e local de internação no pós-operatório imediato. A amostra foi calculada com base na
conformidade esperada de 50%, correspondendo à avaliação de 748 prontuários; 423 (56,6%) com
indicação de antibioticoprofilaxia e 325 (43,4%) sem indicação. A conformidade geral foi de 4,9%;
para procedimentos sem indicação de uso, foi de 8,7% e com indicação, 1,9%. A conformidade em
cirurgias ortopédicas foi de 5,8%; neurológicas (3,1%) e cardíacas (3,0%). Para procedimentos com
indicação de uso a conformidade geral em cirurgia cardíaca foi 3,0%; neurocirurgia, 2,4% e cirurgia
ortopédica, 1,0%. Nas cirurgias cardíacas, estavam conforme três procedimentos (comissurotomia
mitral, ressecção de tumor cardíaco e troca valvar com revascularização do miocárdio); na
neurocirurgia, quatro (artrodese, craniotomia, laminectomia e radiculotomia) e na cirurgia ortopédica
36,4% das retiradas de material de síntese. Estavam conforme com, pelo menos, três parâmetros
94,9% das cirurgias ortopédicas, 93,1% das cardíacas e 87,9% das ortopédicas. A via de
administração estava conforme em 100,0% das observações, o uso e a dose em 97,6%, a droga em
80,9%, o momento em 62,5% e a duração em 4,8%. A associação entre as características individuais
dos pacientes e a conformidade geral, ao uso e à duração da antibioticoprofilaxia não apresentaram
diferenças significativas. Houve diferenças significativas quanto a conformidade em relação ao
momento da primeira dose e IRIC 1; à droga escolhida e IRIC 0. Concluiu-se que, embora a
conformidade geral tenha sido baixa, a maior parte dos parâmetros de uso de antibioticoprofilaxia
cirúrgica estava conforme em todas as especialidades avaliadas, logo o que impactou na não
conformidade, de fato, foi a duração da antibioticoprofilaxia cirúrgica.
Acesso remoto ao texto integral:
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SILVEIRA, Aline Oliveira. Definindo o projeto de vida familiar: a família na transição para o cuidado
domiciliar da criança com necessidades especiais. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2010. 253 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): ANGELO, Margareth
RESUMO: A transição para o cuidado domiciliar de uma criança com necessidades especiais de
saúde é um aspecto desejado e ao mesmo tempo desafiador por gerar mudanças definitivas na vida
familiar. A presente pesquisa teve por objetivos compreender a experiência da família na transição
para o cuidado domiciliar da criança com necessidades especiais de saúde e desenvolver um modelo
teórico representativo dos padrões de interação familiar na transição para o domicílio. Trata-se de
uma pesquisa qualitativa orientada pelo Interacionismo Simbólico, enquanto referencial teórico e pela
Teoria Fundamentada nos Dados, como abordagem metodológica. A coleta de dados foi realizada
através de entrevista em profundidade com onze famílias que estavam cuidando de suas crianças
com necessidades especiais de saúde, em seu próprio domicílio. A compreensão teórica resultante
da análise interpretativa permitiu a construção do modelo teórico DEFININDO O PROJETO DE VIDA
FAMILIAR que integra os fenômenos PRESERVANDO A VIDA DA CRIANÇA e RESERVANDO A
VIDA FAMILIAR representativos das decisões e das ações familiares que conduzem a diferentes
padrões interacionais que refletem o modo de organização do sistema familiar na experiência de
transição para o cuidado domiciliar da criança com necessidades especiais de saúde. O modelo
teórico apresentado estaca as forças e as fragilidades que determinam os padrões de enfrentamento
no sistema familiar.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-25102010-152230/publico/Aline_Silveira.pdf
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Nº de Classificação: 6698
ALMEIDA, Ana Paula. Canto gregoriano como redutor de ansiedade das mães de crianças
hospitalizadas: estratégia para a enfermagem. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2010. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Julia Paes da
RESUMO: A música exerce efeitos diversos no nosso organismo como terapêutica complementar.
Quando uma mãe tem um filho hospitalizado, sente-se insegura e com medo do futuro, gerando
ansiedade. Este estudo objetivou verificar se o canto Gregoriano altera o estado de ansiedade de
mães com filhos internados. Pesquisa do tipo descritiva, exploratória, correlacional com análise
quantitativa, quase-experimental em uma unidade de internação de especialidades de hospital
governamental de grande porte, pediátrico de atenção quaternária. A unidade é para atendimento a
convênios empresariais, com 15 leitos ativos. Amostra inicial composta por 71 mães, sendo que 28
concluíram todas as etapas da coleta de dados. A mãe foi convidada, pessoalmente, a participar da
pesquisa e após o aceite do convite, assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e
preencheu o Inventário de Diagnóstico de Ansiedade Traço. Foram agendados dois encontros no
quarto individual do próprio paciente para a realização da audição musical de canto Gregoriano com
utilização de equipamento digital e uso de fones de ouvido. Também foram respondidos o formulário
de identificação do sujeito da pesquisa contendo dados pessoais, dados relacionados ao filho
internado e informações sonoro-musicais e o Inventário de Diagnóstico de Ansiedade Estado antes e
após cada audição musical. A primeira audição musical foi com, no mínimo, 48 horas de internação e
a segunda audição musical foi agendada 48 horas após a primeira. A pesquisadora permaneceu no
quarto nos primeiros e nos últimos 5 minutos da audição musical das mães. Os dados foram
armazenados em planilha Excel for Windows Explorer® e analisados em programa SPSS - Statistical
Package for the Social Sciences - Versão 18.0. Foram realizadas análises estatísticas descritivas
através de: teste de normalidade (Kolmogorov-Smirnov), correlação de Pearson entre os escores da
escala de ansiedade; análise de variância (ANOVA ONE WAY) para comparar os escores da escala
de ansiedade; teste t de student para comparar as médias entre os escores e as variáveis sóciodemográficas. Adotado o nível de 5% de significância nas análises estatísticas. Na primeira audição
musical verificou-se que 25(89,2%) mães tiveram seu estado de ansiedade diminuídos e na segunda
audição musical, 25(89,2%) continuaram a ter seu estado de ansiedade diminuído. Apesar de não
permitir generalizações devido o número limitado de mães participantes deste estudo, pôde-se
concluir que a utilização do canto Gregoriano diminui o estado de ansiedade das mães de crianças
hospitalizadas em um hospital pediátrico de atenção quaternária acomodados em quartos individuais.
É necessário que se amplie o estudo dos estilos musicais para sua aplicabilidade na assistência de
enfermagem com mães de crianças hospitalizadas.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-06102010-130624/publico/Ana_Paula_Almeida.pdf
Nº de Classificação: 6699
STRAZZIERI PULIDO, Kelly Cristina. Adaptação cultural e validação do instrumento "Star Skin
Tear Classification System", para a língua portuguesa no Brasil. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 187 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Vera Lúcia Conceição de Gouveia
RESUMO: O objetivo do estudo foi realizar a adaptação cultural do STAR Skin Tear Classification
System, para a língua portuguesa no Brasil e testar a validade de conteúdo e a confiabilidade interobservadores da versão adaptada. O estudo é do tipo metodológico com abordagem quantitativa. A
adaptação cultural foi desenvolvida em três fases: tradução, avaliação por comitê de juízes e retrotradução. Foram testadas duas propriedades de medida: validade de conteúdo e confiabilidade interobservadores. Para as análises estatísticas foi utilizado o índice kappa ponderado. A versão
adaptada para o português obteve um nível regular de concordância (kw = 0,286), embora
estatisticamente significativo (p = 0,000), quando de sua aplicação por enfermeiros em fotografias de
lesão por fricção. Quando de sua aplicação na prática clínica, a versão adaptada em português
obteve um nível moderado e estatisticamente significativo de concordância (kw = 0,596; p < 0,001). O
estudo sobre o processo de adaptação cultural e validação das propriedades de medida do STAR

285
Skin Tear Classification System possibilitou atestar a validade de conteúdo e a confiabilidade interobservadores da versão adaptada para uso na língua portuguesa do Brasil.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-23122010-103305/publico/Kelly_Pulido_ME.pdf
Nº de Classificação: 6700
BRUNA, Camila Quartim de Moraes. Influência da temperatura e da umidade relativa ambientais
na manutenção da esterilidade de materiais autoclavados em diferentes embalagens. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 80 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): GRAZIANO, Kazuko Uchikawa
RESUMO: Uma das variáveis que interfere na manutenção da esterilidade dos materiais diz respeito
ao armazenamento. Muitas são as recomendações, oficiais ou não oficiais, feitas para a temperatura
e a umidade relativa do ar (UR) desta área física, embora sem embasamento teórico ou experimental.
Nem todos os hospitais possuem sistema que possibilite o controle da temperatura e da UR, e a área
onde ficam dispostas as autoclaves, geralmente é contígua a área de guarda dos materiais
esterilizados, liberando calor e vapor constantemente. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar e
analisar os efeitos da alta umidade e da alta temperatura ambientais na contaminação do conteúdo
de caixas cirúrgicas. Considerando que uma das funções das embalagens é manter a esterilidade do
conteúdo, ainda que sob condições adversas, a recomendação para controle ambiental da área de
armazenamento, a priori, teria uma importância secundária. Suscitou-se, então, a dúvida quanto à
real importância da temperatura e da UR na contaminação dos artigos armazenados, após a
esterilização em autoclave. Portanto, foi realizado um estudo experimental, em que caixas contendo
instrumentais cirúrgicos e carreadores de porcelana foram embaladas em campo de algodão tecido,
papel crepado, SMS e papel grau cirúrgico, autoclavadas, contaminadas externa e intencionalmente
com Serratia marcescens 106 e armazenadas em ambiente com temperatura em torno de 35°C e UR
em torno de 75%. Foram comparados com um grupo controle negativo armazenado em temperatura
em torno de 20°C e UR em torno de 60%, parâmetros estes recomendados por várias literaturas.
Após o período de 30 dias de armazenamento, os carreadores retirados do interior das caixas foram
incubados e não foi observado crescimento bacteriano em nenhuma das amostras. Os resultados do
experimento permitiram concluir que alta temperatura ambiental e alta UR não interferiram na
capacidade de biobarreira das embalagens.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-23122010-102143/publico/CamilaQuartinMoraesBruna.pdf
Nº de Classificação: 6701
REINIGER, Lívia Ortiz. Caracterização da gravidade das vítimas de acidente de transporte
atendidos em uma unidade de centro cirúrgico. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2010. 85 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COSTA, Ana Lúcia Siqueira
RESUMO: O trauma hoje é considerado a epidemia do século XXI, representando a principal causa
de morte nas primeiras quatro décadas de vida. Na pesquisa atual, foram consideradas para análise
as vítimas de traumas decorrentes de acidentes de transporte por considerar a relevância do tema no
cenário da saúde nacional e internacional. Os objetivos foram: caracterizar a gravidade das vítimas
de acidentes de transporte que foram atendidas em uma unidade de Centro Cirúrgico de um Hospital
de referência no atendimento ao trauma no Município de São Paulo; caracterizar a amostra do estudo
quanto aos dados sociodemográficos, tipo de colisão e atendimento pré-hospitalar; descrever a
gravidade da lesão, segundo a região corpórea pelo score AIS e MAIS; descrever a gravidade global
das vítimas, segundo o score ISS; caracterizar as condições clínicas das vítimas nos períodos pré,
trans e pós-operatórios, verificar a relação existente entre os dados sociodemográficos, tipo de
colisão, atendimento pré-hospitalar, os escores AIS, MAIS, ISS, as características clínicas e a
ocorrência de óbito e seqüela. Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, retrospectiva, de
abordagem quantitativa, realizada por meio da análise retrospectiva dos prontuários de todos os
pacientes vítimas de acidente de trânsito que foram admitidos no Centro Cirúrgico do ICHC-FMUSP
no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2008. Concluiu-se estatisticamente que, os
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pacientes de maior gravidade cirúrgica, eram jovens, vítimas de acidente motociclístico ou pedestres,
que chegaram à instituição, utilizando-se de dispositivos para a permeabilidade das vias aéreas
(máscara de oxigênio ou cânula de intubação orotraqueal), com sinais vitais instáveis, que
apresentavam lesões de abdome e conteúdo pélvico ou de extremidades e cintura pélvica, como
fraturas, grandes hemorragias ou lesões abdominais. Eram também os que seriam submetidos em
sua maioria, à cirurgia geral e cirurgia ortopédica, procedimentos de grande porte com grande
probabilidade de gerarem algum tipo de seqüela temporária ou permanente. Em razão dessa
gravidade, há necessidade de infusão de volume seja hemoconcentrado, hemoderivado ou solução
coloide, objetivando sempre a manutenção da homeostase, primordial para a manutenção da boa
condição clínica desses pacientes. A pesquisa indicou que os pacientes que chegaram com maior
gravidade à unidade de Centro Cirúrgico, têm maior risco de óbito ou seqüela.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-23122010-092931/publico/LiviaOrtizReiniger.pdf
Nº de Classificação: 6702
CESTARI, Maria Elisa Wotzasek. Estar infectada com papilomavírus humano: vivências das
mulheres e necessidades de cuidado. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2010. 121 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MERIGHI, Miriam Aparecida Barbosa
RESUMO: O Papilomavírus humano (HPV) é um vírus, sexualmente transmissível, com
potencialidade carcinogênica para a cérvice uterina, o que torna a infecção de mulheres pelo HPV um
problema de saúde pública. Conhecer as necessidades de cuidado de mulheres infectadas pelo HPV
inclui também saber suas experiências vividas durante o processo de infecção. A prevenção de
doenças e a promoção de saúde ainda estão determinadas por concepções tradicionais da prática
médica. É necessário pensar em um cuidado que vá além das necessidades físicas, emocionais e
sociais que considere o sujeito com base em seu modo de ser no mundo e que valorize suas
experiências, juntamente com suas crenças e valores. O objetivo deste estudo foi compreender a
vivência das mulheres infectadas pelo HPV e conhecer quais são suas necessidades de cuidado.
Tratou-se de um estudo qualitativo, com referencial da Fenomenologia existencial de Martim
Heidegger. Os sujeitos foram 14 mulheres que tinham recebido o diagnóstico de HPV. As questões
norteadoras foram: Como é para você estar com HPV? Conte-me sua experiência desde que soube
do diagnóstico até hoje. Como está sendo a assistência que você tem recebido? Como resultado,
emergiram quatro unidades temáticas: ser-aí mulher com HPV; ser-com nas relações; buscando o
cuidado como solicitude e o caminho de transcendência da mulher com HPV. O referencial utilizado
possibilitou melhor apreensão dos significados de estar com HPV, assim como o compartilhamento
da vivência dessas mulheres em seu cotidiano. Constatou-se a necessidade de implementar ações
de promoção e prevenção à saúde, que devem ser executadas por profissionais capacitados e com
um perfil adequado para atenção à mulher. As mulheres devem ser encorajadas a demonstrarem
suas próprias necessidades de cuidado, e as questões culturais e de gênero devem ser
consideradas. É preciso que os profissionais da área da saúde avancem no cuidado com as mulheres
infectadas pelo HPV, superando o trabalho restrito à racionalidade das ciências biomédicas. A
informação sobre o HPV deve ser compartilhada pelas mulheres, respeitando-se suas necessidades
e seu nível de compreensão. É necessário um cuidado mais efetivo e afetivo, no qual as mulheres
infectadas pelo HPV exerçam um papel ativo no processo do cuidado e as interações sejam
verdadeiras.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-22112010-154627/publico/Maria_Elisa_Cestari.pdf
Nº de Classificação: 6703
FREITAS, Maria Teresa Silva de. Conhecimento e significado da doença: as expressões de
pessoas com insuficiência cardíaca. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2010. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PÜSCHEL, Vilanice Alves de Araújo
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RESUMO: Introdução e Objetivos: Este estudo teve como objetivos: caracterizar um grupo de
pessoas com Insuficiência Cardíaca (IC) acompanhado em ambulatório de um hospital de alta
complexidade em cardiologia, segundo perfil sócio-demográfico, perfil de saúde e de tratamento;
identificar o conhecimento das pessoas com IC sobre o tratamento farmacológico e não
farmacológico e analisar o conhecimento e o significado que atribuem à doença. Metodologia: Tratase de uma pesquisa qualitativa. Foram entrevistados 42 pacientes que atenderam aos critérios de
inclusão, utilizando-se um questionário semiestruturado, cujos dados foram analisados por meio da
análise de conteúdo e discutidos à luz do referencial teórico da educação em saúde e da
aprendizagem significativa. O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética do
HCFMUSP. Resultados: Da análise de conteúdo das entrevistas emergiram três categorias que
evidenciaram o Conhecimento da Doença, o Conhecimento do Tratamento e o Significado de Ter e
Viver com a IC. Do conhecimento sobre a doença emergiram uma gama de significados atribuídos à
doença que extrapolaram o conhecimento, uma vez que o fato de serem perguntados sobre a doença
foi o canal necessário para poderem expressar o significado da IC em suas vidas. Em relação ao
conhecimento do tratamento as respostas são permeadas por uma disponibilidade interna para se
cuidar, para evitar a descompensação da doença e manter a vida motivada pela fé, pela família e
pelos profissionais. O significado de ter e viver com a IC trouxe modificações na vida dos
entrevistados de ordem física, emocional e social, o que gera incertezas e projeto de vida
interrompido. Em geral, essas modificações são carregadas de sentidos e de emoções geradas pelas
mudanças do hábito e estilo de vida, caracterizadas por limitações relacionadas às manifestações
clínicas da IC, depressão, medo da morte e mudanças no convívio social e trabalho. Considerações
Finais: Os resultados da pesquisa abrem perspectivas para a ressignificação da prática do enfermeiro
no acompanhamento de pessoas com IC, uma vez que intervenções educativas feitas de forma
sistematizada a partir do conhecimento e do significado da doença expresso pelas pessoas com
insuficiência cardíaca poderão contribuir para melhor enfrentamento e manejo da doença pelos
sujeitos envolvidos, profissionais e pacientes.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-04012011-113830/publico/MariaTeresaSilvadeFreitas.pdf
Nº de Classificação: 6704
LACHTIM, Sheila Aparecida Ferreira. Jovens de Santo André, SP, Brasil: um estudo sobre valores
em diferentes grupos sociais. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010.
228 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): SOARES, Cássia Baldini
RESUMO: Esta dissertação se propõe a: apreender valores sociais contemporâneos, notadamente
aqueles referidos ao consumo de drogas, discutir diferenças entre esses valores nos diferentes
grupos sociais; e analisar possíveis relações entre esses valores. Trata-se de um estudo qualitativo
de caráter exploratório, descritivo e analítico que utilizou um roteiro de entrevista semi-estruturada
para apreensão do objeto. Um total de 86 jovens participou, de diferentes regiões do município de
Santo André, SP, Brasil - central, quase-central, quase-periférica e periférica. Os dados foram
gravados, transcritos e analisados seguindo orientações da análise de conteúdo temática. A partir da
categoria valores sociais, a análise captou o significado dos seguintes temas: juventude como
provisoriedade, família como lócus de confiança, escola como degrau para o trabalho, trabalho como
encaixe na formação social, realização como sucesso, futuro como acúmulo de capital, e consumo de
drogas como um mal. Pode-se concluir que, especialmente nos grupos sociais moradores das
regiões centrais, prevalecem: o elogio a valores provisórios de vivência juvenil - que prepara para o
responsável mundo adulto, mais definitivo; valores de confiança na família que permite esse preparo
pelo investimento na educação como dispositivo instrumental para apoiar a colocação compreendida
como segura no mercado de trabalho - o que, por sua vez, permite realização através do sucesso de
acúmulo de capital, sendo fácil invocar exemplos familiares de sucesso. Assim, é possível alimentar
valores de livre-arbítrio quanto ao consumo de drogas, estando principalmente as drogas lícitas e
entre as ilícitas, a maconha -, relacionadas a prazer e à socialização entre amigos. Isto posto, podese invocar a discussão social sobre o problema, sobre a liberalização de drogas ilícitas e sobre a
complexidade do controle. Na outra ponta, nos grupos periféricos, pode-se verificar: a presença de
valores sobre juventude que não são vivenciados concretamente pelos jovens moradores dessas
regiões e que, portanto, estão carregados da ideologia dos grupos sociais moradores das regiões
mais centrais; a família é valorizada como o lócus da sobrevivência, sendo a mãe a escolhida para
depositar confiança, em função de sua presença constante; a escola pública é desvalorizada porque
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se encontra em péssimas condições, mas é obrigatória porque fornece o diploma de ensino médio,
requisito para ingresso no mercado de trabalho, sendo que a faculdade é também vislumbrada
apenas ideologicamente já que concretamente não é possível freqüentá-la; realização encontra-se
associada a sucesso, especialmente daqueles que estão no glamour da mídia, sendo difícil invocar
alguém da família para ocupar esse lugar. Nesse contexto, a droga mais maléfica é a ilícita, ela é
vista como um mal, um caminho sem volta, os jovens devem evitá-la e a sociedade deve
repressivamente controlar o consumo e oferecer tratamento aos dependentes.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-23062010-092211/publico/Sheila_Lachtim.pdf
Nº de Classificação: 6705
NOIA, Aparecida Santos. Fatores associados ao uso de psicotrópicos em idosos no Município
de São Paulo: estudo SABE. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010.
75 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): SECOLI, Silvia Regina
RESUMO: Nos últimos anos, o uso dos psicotrópicos em idosos, aumentou expressivamente em
decorrência da ampliação das indicações terapêuticas dessa classe, do lançamento de agentes com
menor perfil de toxicidade e do reconhecimento de que determinados quadros clínicos, prevalentes
nessa faixa etária, podem ser tratados com esses medicamentos. Todavia, o uso de psicotrópicos
pode estar relacionado a eventos adversos que causam impacto no perfil de morbi-mortalidade desse
grupo de indivíduos. Desse modo, os objetivos do presente estudo foram identificar a prevalência e
os fatores associados ao uso de psicotrópicos entre os idosos do Município de São Paulo. Trata-se
de um estudo transversal, de base populacional, cujos dados foram obtidos do Estudo Saúde, Bemestar e Envelhecimento SABE. A amostra foi constituída de 1.115 idosos de 65 anos ou mais, que
foram reentrevistados no ano de 2006. Para coleta de informações utilizaram-se as seções do
questionário sobre Informações pessoais (A), Avaliação cognitiva (B), Estado de saúde (C), Estado
funcional (D), Medicamentos (E) e Uso e acesso a serviços (F). Os psicotrópicos foram classificados
de acordo com a Anatomical Therapeutical Chemical Classification System (ATC). Na analise dos
dados utilizou-se o pacote estatístico STATA com realização de regressão logística. Considerou-se
nível de significância de p<0,05. A prevalência de uso de psicotrópicos de 12,2%, a qual foi
representada por antidepressivos (7,2%), benzodiazepínicos (6,1%) e antipsicóticos (1,8%). No grupo
que usou psicotrópicos, 15,9% pertenciam ao sexo feminino, 15,1% apresentaram 75 anos ou mais,
21% relataram possuir quatro e mais doenças e 27,5% usar cinco ou mais medicamentos. Os fatores
associados ao uso de psicotrópicos foram : sexo feminino (OR = 1,70; IC95% 1,05 - 2,74), limitação
de atividade instrumental de vida diária (OR = 1,871; IC95% 1,16 - 3,04), presença de declínio
cognitivo (OR = 1,76; IC95% 1,02 - 3,03), depressão (OR = 5,36; IC95% 3,34 - 8,61) e uso de cinco
ou mais medicamentos (OR = 1,28; IC95%1,16 - 1,42). Cerca de um em cada dez idosos do SABE
utilizou psicotrópicos, principalmente os antidepressivos. O conjunto dos fatores de risco associados
ao uso de psicotrópicos pode indicar que os idosos mais vulneráveis foram aqueles com maior grau
de dependência, seja em decorrência de comprometimento clínico causado por doenças, seja pelo
uso de psicotrópicos inapropriados
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-23122010-085241/publico/AparecidaNoia.pdf
Nº de Classificação: 6706
SILVA, Wanessa Teixeira. Efeito protetor do fitomedicamento Vitis vinifera L na lesão renal
aguda induzida pelo Tacrolimus. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2010. 51 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VATTIMO, Maria de Fátima Fernandes
RESUMO: As lesões renais agudas (LRAs) nefrotóxicas correspondem a 30% dos casos de LRA. A
nefrotoxicidade é efeito indesejável de diversos fármacos de uso rotineiro na clínica, entre eles as
drogas imunossupressoras. A nefrotoxicidade do Tracolimus (Fk 506) é uma das causas de LRA após
o transplante renal. Com a ampla utilização do Fk 506 nas terapias imunossupressoras e devido ao
seu potencial nefrotóxico que pode levar à perda do enxerto, o objetivo desse estudo foi avaliar o
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efeito renoprotetor do extrato de Vitis vinifera L, um fitomedicamento com efeito antiinflamatório e
antioxidante, na nefrotoxicidade induzida pelo Tacrolimus em ratos. Foram utilizados ratos Wistar,
machos, adultos, pesando entre 250 - 300g, todos tratados 1x/dia por 5 dias, conforme os seguintes
grupos: Salina (grupo controle) (NaCl 0,9%, 0,1ml por gavagem); Vitis (Vitis vinifera L 3mg/kg por
gavagem), Fk (Tacrolimus 0,5mg/kg por gavagem) e Fk+Vitis (Tacrolimus 0,5mg/kg + 3mg/kg por
gavagem). Foram avaliados a função renal (FR) (clearance de creatinina, método Jaffé); os peróxidos
urinários (PU) (FOX-2), o malondealdeído (MDA-TBARS) e a histologia renal. Os dados desse estudo
confirmaram a lesão nefrotóxica de caráter oxidativo induzida pelo Tacrolimus. A Vitis vinifera L
demonstrou efeito renoprotetor significativo, com melhora na FR, redução dos níveis de peroxidação
lipídica e proteção histológica. Esse estudo confirmou a renoproteção da Vitis vinifera L na LRA
induzida pelo Tacrolimus.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-18012011-163141/publico/WanessaTeixeira.pdf
Nº de Classificação: 6707
NASCIMENTO, Alexandra Bulgarelli do. Registro dos prontuários hospitalares como subsídio
para a gestão em saúde (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010.
119 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHAVES, Eliane Corrêa
RESUMO: Este trabalho teve o objetivo de analisar o registro dos prontuários hospitalares como
subsídio para a gestão em saúde. Foram analisados 430 prontuários de egressos de 2 hospitais
públicos municipais de São Paulo internados em abril de 2010. Os resultados mostraram que os
registros dos hospitais foram diferentes na maioria das variáveis estudadas, motivo pelo qual foram
tratados separadamente. Observou-se que as variáveis sexo, idade, número de diagnósticos, motivo
da saída, tempo de permanência e número de cuidados foram totalmente registradas. Enquanto que
as variáveis pressão arterial, freqüência cardíaca, freqüência respiratória, temperatura, dor,
alimentação, banho e locomoção foram parcialmente registradas. Analisando as variáveis totalmente
registradas verificou-se que no Hospital A e B, respectivamente, adultos de 30 a 59 anos (35.9%,
42.3%), idosos com 60 anos ou mais (22.8%, 16.3%) e crianças menores de 4 anos (20.1%, 17.2%)
foram os que mais demandaram internações. Da mesma forma, crianças (4 a 5 dias, 4 a 6 dias) e
idosos (2 a 6 dias, 4 a 6 dias) necessitaram de maior tempo de permanência. No Hospital A, as
doenças do aparelho respiratório (20.5%) foram as principais responsáveis pelas internações,
seguidas pelos transtornos mentais e comportamentais (14.4%). Enquanto que, no Hospital B, as
doenças do aparelho respiratório (15.4%) foram as principais responsáveis pelas internações,
seguidas pelas doenças do aparelho circulatório (13.5%). No Hospital A e B, respectivamente, os
cuidados básicos foram mais freqüentemente registrados na saída (n=278, n=315) em comparação à
admissão (n=271, n=234), enquanto que os cuidados invasivos foram mais freqüentemente
registrados na admissão (n=505, n=618), em comparação à saída (n=201, n=208). Analisando a
presença do registro parcial das variáveis, houve ocorrência no Hospital A na admissão e saída,
respectivamente, em: pressão arterial (73.5%, 73.5%), freqüência cardíaca (72.1%, 71.6%),
freqüência respiratória (39.1%, 29.3%), temperatura (89.3%, 80.5%), dor (12.6%, 11.2%),
alimentação (92.6%, 95.3%), banho (91.6%, 94.4%) e locomoção (94.9%, 95.8%). Enquanto que, no
Hospital B, houve presença de registro parcial na admissão e saída, respectivamente, em: pressão
arterial (80%, 73.5%), freqüência cardíaca (80.5%, 73%), freqüência respiratória (21.4%, 12.1%),
temperatura (96.7%, 89.8%), dor (1.4%, 0.5%), alimentação (100%, 99.5%), banho (99.1%, 99.1%) e
locomoção (99.5%, 99.1%). A associação entre as variáveis indicativas: tempo de permanência e
número de cuidados na admissão e na saída com as demais variáveis, mostrou que, quanto maior o
tempo de permanência e o número de cuidados na admissão e saída, maior a idade, o número de
diagnósticos e o comprometimento clínico e funcional.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-22122010-160238/publico/AlexandraNascimento.pdf
Nº de Classificação: 6708
MININEL, Vivian Aline. Adaptação transcultural do Work Disability Diagnosis Interview (WoDDI)
para o contexto brasileiro. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010.
188 f.
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Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): FELLI, Vanda Elisa Andres
RESUMO: Este estudo objetivou a adaptação transcultural do Work Disability Diagnosis Interview
(WoDDI) para o contexto brasileiro. Este guia de entrevista estruturada foi desenvolvido pela
Universidade de Sherbrooke (Canadá) para ajudar os profissionais de saúde a detectarem os fatores
preditivos de maior importância para incapacidades relacionadas ao trabalho e a identificarem uma ou
mais causas de absenteísmo prolongado do trabalho. Foi realizado obedecendo-se às
recomendações internacionais e princípios éticos para pesquisas com seres humanos. Foram
observadas as seguintes fases: tradução inicial, síntese das traduções, retrotradução, avaliação por
Comitê de Especialistas e teste da versão pré-final. Após as fases de tradução inicial e retrotradução,
o WoDDI foi submetido ao Comitê de Especialistas para validação das equivalências conceitual,
semântica, idiomática, experencial e operacional, além da Validação de Conteúdo. Esta análise
desencadeou em adaptações dos termos que apresentaram percentual de Validade de Conteúdo
inferior a 90% entre os especialistas. A amostra da população-alvo para aplicação em pré-teste
contou com a participação de 30 trabalhadores do Hospital Universitário da Universidade de São
Paulo, afastados devido a problemas de saúde relacionados ao trabalho. A coleta de dados foi
realizada por um médico ortopedista e pela pesquisadora, que aplicaram o guia de entrevista em
duas partes, seqüencialmente. Os resultados foram obtidos por meio da análise da
compreensibilidade dos itens pelos entrevistadores e pela população de estudo. Para os
entrevistadores, que avaliaram as seções referentes ao exame físico, o WoDDI foi considerado
bastante completo e fácil de aplicar. Pequenas alterações operacionais foram propostas, com o intuito
de facilitar o entendimento dos entrevistadores. A explicação detalhada dos testes, manobras e
demais exames foi construída com este mesmo objetivo. Os termos que apresentaram dificuldade de
compreensão em, pelo menos, 15% da população do pré-teste, foram passíveis de alteração. Para
facilitar o uso do WoDDI, foi elaborado um manual de orientações para sua aplicação, contemplando
a explicação de todas as seções, itens, questões e indicadores presentes no guia de entrevista. Estas
orientações auxiliam os entrevistadores na interpretação dos itens, nas formas de questionamento e
no modo de realização dos testes, manobras e demais exames. Por tratar-se de um guia de
entrevista qualitativo, que confere certa flexibilidade àqueles que o utilizam, além de facilitar o
entendimento, tais orientações também ratificam os conceitos abordados e a forma correta para
condução da entrevista, conferindo maior credibilidade durante o processo. A conclusão deste estudo
demonstra que o WoDDI está adaptado para a realidade brasileira, podendo ser utilizado por
profissionais e serviços interessados nos assuntos de incapacidade relacionada ao trabalho.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-14122010-115517/publico/DO_VivianAlineMininel.pdf
Nº de Classificação: 6709
SILVA, Giane Christina Alves da. Uso da medida da pressão em casa como estratégia de
controle da pressão arterial de um grupo de hipertensos de Peruibe-SP. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 172 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIERIN, Angela Maria Geraldo
RESUMO: Introdução: a falta de controle dos hipertensos tem sido um desafio para os profissionais
de saúde, e a medida da pressão em casa pode ser um recurso para aumentar o controle da pressão
arterial. Realizou-se um estudo para avaliar o efeito do uso da medida da pressão em casa no
controle da pressão arterial em um grupo de hipertensos. Objetivos: avaliar o efeito do uso da medida
da pressão em casa no controle da pressão arterial em grupo de hipertensos do Município de Peruibe
SP. Objetivos específicos: 1- comparar o controle da pressão arterial dos hipertensos submetidos à
medida da pressão em casa; 2- avaliar o controle da pressão arterial dos hipertensos, considerando a
monitorização residencial da pressão (MRPA) como método de avaliação pré e pós-medida da
pressão em casa; 3- identificar associações entre o controle da pressão arterial com as variáveis
biopsicossociais, hábitos de vida, comportamentos e atitudes frente à doença e tratamento; 4- avaliar
adesão ao tratamento utilizando o questionário Fatores Dificultadores da Adesão (FDA) e o teste de
Morisky e Green. Casuística e Método: pesquisa de campo, longitudinal, pareada com abordagem
quantitativa. Os participantes realizaram a medida da pressão arterial em consultório no início e final
do estudo. A medida da pressão em casa foi realizada com aparelho automático, validado durante 8
semanas às segundas, quartas e sextas-feiras pela manhã (entre 6 e 10h) e à noite (entre18 e 22h).
A utilização da monitorização residencial da pressão arterial (MRPA), no início e no final do estudo,
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teve o propósito de avaliar a eficácia do uso da medida da pressão em casa, como estratégia de
aumento do controle da pressão arterial, foi realizada nas semanas 1 e 10 durante 7 dias com o
mesmo aparelho, três medidas pela manhã (entre 6 e 10h) e 3três medidas à noite (entre18 e 22h) na
posição sentada com 10 minutos de repouso e com manguito adequado. Os valores de p<0,05 foram
considerados significantes. Exames de glicemia em jejum, colesterol total e frações, triglicérides, uréia
e creatinina foram coletados. Avaliou-se adesão com o questionário fatores dificultadores da adesão
e o teste de Morisky e Green, presença de transtornos mentais comuns com o Self Report
Questionnaire (SRQ 20), risco de danos à saúde relacionado ao uso de bebidas alcoólicas com o
questionário Alcohol Use Disorders Identification (AUDIT) e suporte social com a Escala de Apoio
Social. Resultados: foram estudados 71 hipertensos com idade de 63,3±11 anos; 53,5% homens;
77,5% brancos; 77,1% ensino fundamental/médio; 53,5% aposentados; 52,1% renda 2 salários
mínimos e não tabagista;19,7% sedentários; índice de massa corporal 30,8±5,8 kg/m2; 35,2% etilista,
43,7% aderentes ao teste de Morisky e Green e 32,4% positivos para o SRQ-20. Destaca-se que em
19 das 25 perguntas do formulário fatores dificultadores da adesão, foi obtido percentual acima de
90% no apontamento dos fatores que menos dificultam o tratamento, os maiores percentuais de
concordância foram para as questões: chegar à consulta e não ter médico (36,6%), o tempo de
espera para consulta é longo e não estar melhorando da pressão (16,9% e 14,1% respectivamente).
Exames laboratoriais: glicemia 121,3±43,6 mg/dL, colesterol total 204,8±41,6 mg/dL, HDL 48,5±11,25
mg/dL, VLDL 29,5±15,2 mg/dL, LDL 123,6±39,2 mg/dL, triglicérides 150,1±88 mg/dL, ureia 45,1±16,4
mg/dL e creatinina 1,0±0,5 mg/dL. Houve diminuição significativa (p<0,05) da pressão arterial na
MRPA inicial em relação à final 144,9±15,7 vs 140,6±16,8 mmHg para pressão sistólica matutina,
145,7±18,0 vs 141,7±17,5 mmHg para pressão sistólica noturna, 85,8±9,4 vs 83,5±9,6 mmHg para
diastólica matutina e 84,5±9,9 vs 81,8±9,3 mmHg para diastólica noturna. Na medida da pressão em
casa, diminuição significativa foi observada na comparação das primeira e oitava semanas
144,4±17,3 vs 139,3±15,9 mmHg para sistólica matutina, 144,7±19,8 vs 140,8±17,8 mmHg para
sistólica noturna, 86,8±18,8 vs 82,7±10,1mmHg para diastólica matutina, 83,2±10,5 vs 82,2±10,4
mmHg para diastólica noturna. Na medida de consultório também houve diminuição significativa
(p<0,05) entre a do início do estudo e o final (157,6±13,6 / 91,4±8,3 vs 146,9±19,9 / 85,1±11,5
mmHg). Dessa forma, a diminuição no percentual de hipertensos controlados foi: 67,6% e 57,7% na
MRPA e 73,2% e 70,4% na medida de consultório, para as pressões sistólica e diastólica,
respectivamente. A análise multivariada mostrou que o controle da pressão arterial associou-se com:
a) sistólica na medida residencial: teste de Morisky e Green (OR: 0,187; IC 95%; 0,57-0,619) e o
domínio crenças pessoais do questionário fatores dificultadores da adesão (OR: 0,696; IC 95%;
0,502-0,965); b) diastólica na medida em casa: idade entre 55 e 65 anos (OR: 0,138; IC 95%; 0,0300,637), idade acima de 65 anos (OR: 0,216; IC 95%; 0,055-0,845 e prática de esportes (OR: 0,179; IC
95%; 0,044-0,730); c) diastólica de consultório: Self Report Questionnaire - SRQ-20 (OR: 8,746; IC
95%; 2,243-34,103), HDL - colesterol < 40 e 40-59 mg/dL (OR: 3,644; IC 95%; 0,338-39,338) e HDL colesterol 60 mg/dL (OR: 37,323; 95%; 2,079-670,022); d) sistólica e diastólica na MRPA: variável
domínio institucional do instrumento fatores dificultadores da adesão (OR: 1,260; IC 95%; 1,0361,533) e (OR: 1,212; IC 95%; 1,003-1,464). Conclusão: a estratégia de controle da medida da
pressão arterial em casa foi eficiente para o aumento do controle da pressão arterial desse grupo de
hipertensos.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-23122010-100639/publico/GianeChristina.pdf
Nº de Classificação: 6710
SILVEIRA, Solange Convento. Capacidade funcional, atividade física e risco de quedas em
mulheres sambistas de São Paulo. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2010. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): FARO, Ana Cristina Mancussi e
RESUMO: A prática de atividade física tem demonstrado confirmada eficácia na proteção contra
doenças crônico-degenerativas e quedas com suas sérias conseqüências, bem como na preservação
do equilíbrio e de outros componentes relacionados à manutenção da capacidade funcional e
independência. Todavia, em razão de fatores biológicos, sócioeconômicos e culturais é pouco
praticada por adultos e idosos, especialmente, do sexo feminino, sob alegação de falta de tempo,
estrutura, saúde, ou mesmo, interesse. Faz-se necessário investigar possibilidades e opções que
estimulem estilos de vida mais ativos, como a participação em escolas de samba. Objetivo.
Caracterizar as mulheres que compõem a ala de baianas de escolas de samba do grupo especial na
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cidade de São Paulo quanto à idade, tempo que desfila, história pregressa de quedas e fraturas,
comorbidades declaradas, queixas álgicas, uso de medicamentos; avaliar nível de atividade e
equilíbrio funcional. Método. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, longitudinal, comparativo
aplicado de campo com amostra de 47 mulheres da ala das baianas de escolas de samba de São
Paulo, com idade média de 62,04 anos. Os dados pessoais e de saúde foram coletados e aplicados
testes e avaliações durante os ensaios para o carnaval. O nível de atividade física foi avaliado pelo
Questionário Internacional do nível de Atividade Física (IPAQ) e o equilíbrio funcional ou risco de
quedas foi avaliado em dois momentos pela Escala de Equilíbrio de Berg (BBS). Resultados. Houve
associações significativas entre a pontuação total de BBS e idade (p=0,017), número de doenças
(0,008), número de medicamentos e relatos prévios de quedas (p=0,001). História de quedas
demonstrou-se associado à faixa etária e ao número de doenças. Na comparação entre os Momentos
I e II, ocorreu pequena diminuição em relação ao IMC e a pontuação BBS demonstrou aumento
pequeno, porém significativo do ponto de vista estatístico (p= 0,025). Conclusão. O risco de quedas
apresenta-se maior ao se associar com faixa etária mais avançada, doenças crônicas, medicamentos
e, especialmente, com relato prévio de quedas. Com relação à comparação da capacidade funcional
entre os dois momentos, houve pouca diminuição, mas, significativa em relação à pontuação da BBS.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-22122010-111016/publico/SolangeConventoSilveira.pdf
Nº de Classificação: 6711
CAVAGIONI, Luciane Cesira. Influência do plantão de 24 horas sobre a pressão arterial e o perfil
de risco cardiovascular em profissionais da área da saúde que atuam em serviços de
atendimento pré-hospitalar. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010.
250 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PIERIN, Angela Maria Geraldo
RESUMO: Introdução: Os profissionais da área da saúde que atuam no serviço de atendimento préhospitalar podem estar sujeitos a fatores de risco cardiovasculares em razão do estilo de vida
adotado e das características do trabalho. O objetivo principal do estudo foi avaliar a influência do
plantão de 24 horas sobre a pressão arterial e os fatores de risco para afecções cardiovasculares
nesses profissionais. Casuística e Método: Estudo transversal com 154 profissionais (90 enfermeiros,
41 médicos, 23 auxiliares de enfermagem) que atuavam no serviço de atendimento pré-hospitalar:
Grupo de Atendimento Médico de Urgência (GRAU-193), Serviço Móvel de Urgência (SAMU-192) e
Samu-Vale do Ribeira. Realizou-se medida da pressão arterial casual com aparelho automático
validado e considerou-se hipertenso pressão 140/90mmHg e/ou uso de anti-hipertensivos. Procedeuse a Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA), durante o plantão no pré-hospitalar e
em dia usual de atividade. Foram analisados o índice de massa corpórea (IMC), a circunferência
abdominal (CA), a glicemia, o perfil lipídico e a proteína C reativa. O risco cardiovascular foi calculado
pelo Escore de Risco de Framingham (ERF) e avaliada a presença da Síndrome Metabólica. Foram
utilizados os instrumentos: Índice de Qualidade de Sono de Pittsburg, Self Report Questionnaire,
Inventário de Depressão de Beck, Escala de Estresse no Trabalho e Malasch Burnout Inventory. O
nível de significância adotado foi p<0,05, utilizou-se análise univariada e regressão logística para as
variáveis significativas. Resultados: As características dos participantes foram: idade 40,9±7,8 anos.
Sedentarismo 64,9%, CA alterado 70,2% e IMC sobrepeso/obeso de 65,6%. Alteração de glicose em
11%, colesterol elevado em 11%, LDL-c alto 7,8%, HDL-c alto 11% e triglicérides em 16,2%, proteína
C reativa 40,3% nos quartis mais altos. A prevalência da hipertensão arterial pela medida casual no
pré-hospitalar foi 33,1% e em dia usual de atividade 13,6%. Na MAPA de 24h no pré-hospitalar
29,3%, dia usual de atividade 22,6%; MAPA da vigília no pré-hospitalar 26,6%, dia usual de atividade
18,5%; MAPA no sono pré-hospitalar 63,0%, dia usual de atividade 42,5%. Houve diferenças
significativas nos níveis pressóricos pré-hospitalares em relação ao dia usual de atividade para
medida
casual
sistólica
e
diastólica
(124,9±15,1mmHg/79,0±10,8
mmHg
vs.
122,1±14,5mmHg/76,7±10,5mmHg) e na MAPA no período de sono, para a pressão diastólica
(110,5±11,5mmHg/72,6±9,5mmHg vs. 111,8±10,8mmHg/67,6±7,9 mmHg). Os fatores associados à
hipertensão foram a pela medida casual: HDL-c > 40 mg/dL (Odds Ratio (OR) 0,257; intervalo de
confiança (IC) 95%: 0,0810,813) e ERF > 10% (OD: 23,159; IC 95%: 2,029264,378). b) pela MAPA:
no período de 24 horas: sexo masculino (OR: 2,717; IC 95%: 1,206-6,122); trabalhar cansado
raramente/nunca (OR: 0,197; IC 95%: 0,061-0,638) e às vezes (OR: 0,174; IC 95%: 0,050-0,614);
glicemia > 100 mg/dL (OR: 9,983; IC 95%: 1,560-63,881). Para MAPA da vigília: sexo masculino (OR:
3,245; IC 95%: 1,385-7,606); trabalhar cansado raramente/nunca (OR: 0,142; IC 95%: 0,042-0,481); e
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às vezes (OR: 0,163; IC 95%: 0,045-0,590); glicemia > 100 mg/dL (OR:11,1809; IC 95%: 1,632-76,60)
e IMC > 25kg/m2 (OR: 1,101; IC 95%: 1,006-1,206). Para MAPA do sono: IMC > 25kg/m2 (OR: 1,119;
IC 95%: 1,021-1,226) e presença de sono diurno (OR: 0,140; IC 95%: 0,065-0,300). O Escore de
Risco de Framingham foi médio/alto em 10,6%; Síndrome Metabólica presente em 28,6%, má
qualidade de sono em 41,6%, transtornos mentais comuns em 16,2%, depressão em 7,8%, média de
estresse no trabalho em 50,1% e Burnout em 29%. Conclusão: houve diferenças pressóricas durante
o plantão no serviço pré-hospitalar em relação a um dia usual de atividade, e os profissionais
estudados estavam expostos a fatores de risco modificáveis, sendo necessárias mudanças no estilo
de vida
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-23122010-094708/publico/LucianeCesira.pdf
Nº de Classificação: 6712
FARIA, Nivia Giacomini Fontoura. Fotografia digital de feridas: desenvolvimento e avaliação do
curso online para enfermeiros. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010.
132 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): PERES, Heloisa Helena Ciqueto
RESUMO: O presente estudo constitui-se de uma pesquisa aplicada de produção tecnológica, que
teve como objetivos desenvolver e avaliar um curso online de fotografia digital de feridas para
enfermeiros, utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) - Moodle. A metodologia de
desenvolvimento do curso baseou-se no modelo Addie (abreviatura em inglês para analysis, design,
development, implementation e evaluation análise, design, desenvolvimento, implementação e
avaliação) fundamentado no Design Instrucional Contextualizado (DIC). O curso encontra-se
hospedado no servidor da Universidade de São Paulo, no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle
redealuno, disponível na categoria de cursos da Escola de Enfermagem da USP. O curso foi
organizado em cinco módulos, que abrangem os temas referentes aos aspectos históricos e éticos do
uso da imagem em saúde, técnicas de fotografia e arquivamento de imagens de feridas, e estão
estruturados com objetos de aprendizagens, imagens, textos para leitura obrigatória e complementar,
fóruns, atividades colaborativas, glossário e exercícios de feedback e avaliações. O curso foi avaliado
por onze especialistas nas áreas de ensino a distância, fotografia e estomaterapia. Os especialistas
utilizaram um formulário com 32 itens que contemplava 344 critérios de avaliação, relacionados aos
aspectos educacionais, aos recursos didáticos e a interface do ambiente. De maneira geral o curso foi
avaliado pelos especialistas como excelente em 208 (59,1%) e satisfatório em 122 (34,7%) itens, e
apresentaram sugestões de melhorias que foram acatadas. Conclui-se que a metodologia adotada
propiciou o desenvolvimento de um curso online inovador, interativo e colaborativo, que contribuirá
para o ensino, a pesquisa e a assistência em enfermagem, bem como propiciará a disseminação do
conhecimento, na área de informática no ensino de enfermagem, agregando mais uma iniciativa aos
crescentes esforços para a produção tecnológica em enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-14122010-122722/publico/ME_NiviaGiacominiFontouraFaria.pdf

Nº de Classificação: 6713
FERNANDES, Heloise da Costa Lima. Acesso aos serviços de saúde e sua relação com a
capacidade funcional e a fragilidade em idosos atendidos pela Estratégia Saúde da Família (O).
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 85 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): OLIVEIRA, Maria Amélia de Campos
RESUMO: Este estudo teve por objetivo analisar a relação entre capacidade funcional e fragilidade
ao acesso de idosos aos serviços de saúde oferecidos pela Estratégia Saúde da Família. Trata-se de
um estudo transversal, descritivo, com amostra aleatória constituída por 128 idosos assistidos pela
Estratégia Saúde da Família (ESF) em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Embu das Artes,
município da região metropolitana de São Paulo.Os instrumentos utilizados foram: Questionário para
caracterização sóciodemográfica dos idosos; Questionário sobre acesso e utilização dos serviços de
saúde; Índice de Katz e Escala de Lawton para avaliação da capacidade funcional e a Edmonton Frail
Scale (EFS) para avaliação de fragilidade. Como resultados observou-se predomínio de idosos do
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sexo feminino, na faixa etária de 60 a 69 anos, de cor parda, com baixa escolaridade e de religião
católica. Foi observado que 81,2% possuíam renda própria. A morbidade mais citada foi a
hipertensão arterial. Quanto ao acesso 84,4% declararam utilizar exclusivamente serviços públicos de
saúde e 48,4% referiram dificuldade de acesso aos serviços de saúde, tendo como principais causas
barreiras arquitetônicas, citada por 13,3% e má qualidade dos serviços por 13,3%. A avaliação da
capacidade funcional revelou que 68% apresentavam independência completa para as Atividades
Básicas de Vida Diária (ABVD’s), nas Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD’s) 27,3%
apresentavam independência, 55,5% independência parcial e 17,2% dependência total. Com relação
à fragilidade foi verificado que 48,5% eram não-frágeis, 21,4% eram aparentemente vulneráveis a
fragilidade,13,6% apresentavam fragilidade leve, 6,8% fragilidade moderada e 9,7% fragilidade
severa. Foi verificada associação significativa entre capacidade funcional e acesso, a maior parte dos
idosos com algum tipo de dependência apresentou dificuldade de acesso. Não foi observado
associação entre fragilidade e acesso. Espera-se que os resultados estimulem profissionais da
Atenção Básica, especialmente da ESF a utilizarem estes instrumentos de rastreamento na avaliação
dos idosos e reflitam se os serviços e a forma como são ofertados estão acessíveis aos idosos,
considerando a condição funcional deste grupo etário.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-16122010-120232/publico/Heloise_Fernandes.pdf
Nº de Classificação: 6714
MATOS, Fabiana Gonçalves de Oliveira Azevedo. Fatores preditores da acurácia dos
diagnósticos de enfermagem. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2010. 113 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): CRUZ, Diná de Almeida Lopes Monteiro da
RESUMO: A acurácia dos diagnósticos de enfermagem é importante para a escolha de intervenções
adequadas, mas ainda pouco se conhece sobre os fatores que a influenciam. Objetivos: identificar os
fatores preditores da acurácia de diagnósticos de enfermagem; descrever o grau de acurácia dos
diagnósticos de enfermagem documentados na prática clínica e testar a concordância intra e entre
avaliadores na aplicação da Escala de Acurácia de Diagnósticos de Enfermagem Versão 2. Método:
estudo documental realizado num hospital público de ensino da cidade de São Paulo, Brasil. A
acurácia dos diagnósticos de enfermagem documentados na admissão de pacientes foi estimada por
meio da aplicação da EADE Versão 2, que possui 4 itens para o julgamento da presença, relevância,
especificidade e coerência das pistas existentes para o diagnóstico em avaliação. As respostas aos
itens são pontuadas e geram um escore final variando de 0 a 13,5 (0 / 1 / 2 / 4,5 / 5,5 / 9 / 10 / 12,5 ou
13,5). A amostra do estudo foi aleatória, composta pelos registros de admissão de 749 pacientes
adultos internados na clínica médica ou cirúrgica entre julho de 2005 e junho 2008. Todos os
enfermeiros que documentaram as admissões avaliadas forneceram informações de características
pessoais e profissionais. Foram computados dados de caracterização dos pacientes que tiveram seus
registros analisados. Foram realizados testes de associação entre o grau de acurácia dos
diagnósticos e variáveis dos diagnósticos, variáveis dos pacientes e dos registros de admissão e
variáveis dos enfermeiros. As variáveis que nos testes de associação com o grau de acurácia
obtiveram valores de p 0,20 foram incluídas em modelos de regressão linear múltipla. Uma subamostra com 156 admissões foi sorteada para estimar a confiabilidade da escala intra avaliador e
entre avaliadores. Resultados: Dos 749 registros de admissão foram avaliados 3.417 diagnósticos
documentados por 21 enfermeiros. A maioria dos diagnósticos de enfermagem foi avaliada como
altamente acurada (70,4%,) e a média geral da acurácia foi 9,8 (DP =5,6 e variação de 0 a 13,5). As
análises de regressão linear múltipla permitiram ajustar três modelos (variáveis dos diagnósticos,
variáveis dos pacientes e dos registros de admissão, variáveis dos enfermeiros). O modelo com as
variáveis dos diagnósticos mostrou que diagnósticos de baixa freqüência (p=0,000), diagnósticos do
domínio funcional (p=0,000) e diagnósticos atuais (p=0,000) são preditores de graus mais elevados
de acurácia, explicando 28% da variância; o modelo com as variáveis dos pacientes e registros de
admissão mostrou que doenças crônicas (p=0,000), internações na clínica médica (p=0,000) e
qualidade satisfatória dos registros (p=0,005) são preditores de acurácia mais elevada, com variância
explicada de 14%; e o modelo com as variáveis dos enfermeiros mostrou que o relato da presença de
conteúdo teórico e prático em diagnóstico de enfermagem na graduação (p = 0,011) foi preditor de
graus elevados de acurácia, explicando 26% variância. O valor de Coeficiente de Correlação
Intraclasse (ICC) intra avaliadores foi 0,96 e o ICC entre avaliadores foi 0,71 o que confere boa
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confiabilidade à EADE - Versão 2. Conclusão: O estudo oferece dados empíricos que contribuem
para o conhecimento sobre os fatores preditores da acurácia dos diagnósticos de enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-13012011-152651/publico/FabianaMatos.pdf
Nº de Classificação: 6715
SOUSA, Alder Mourão de. Práticas familiares e o apoio à amamentação: revisão sistemática e
metassíntese. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 154 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): FRACOLLI, Lislaine Aparecida
RESUMO: A amamentação (AM) é uma prática diretamente relacionada com a promoção da saúde
infantil. A família e a rede social podem ser determinantes na ocorrência e na manutenção da
amamentação. Com o objetivo de identificar as práticas familiares relacionadas à manutenção da AM,
realizou-se uma revisão sistemática de literatura seguida de síntese dos resultados dos artigos
selecionados. A metodologia baseou-se na busca de artigos publicados em inglês, espanhol e
português, entre 1989 e 2009, nas bases de dados: SCOPUS, PubMed, Web of Science®,
PsycINFO, Biblioteca Cochrane, Science Direct, CINAHL, EMBASE, LILACS, BDENF e ADOLEC. Tal
busca guiou-se pela pergunta: Quais são as práticas familiares que favorecem a manutenção da
amamentação? Como resultado da busca foram selecionados 14 artigos no formato de relatos de
pesquisa. Estes foram submetidos à leitura criteriosa da metodologia utilizada, dos sujeitos
investigados, dos resultados obtidos e das conclusões. As sínteses foram construídas a partir da
análise temática dos resultados e discursos dos sujeitos das pesquisas, de onde emergiram novos
discursos que identificavam práticas da mãe, do pai, da avó e da rede social que foram agrupadas em
5 categorias-sínteses: 1) apoio emocional, 2) apoio instrumental, 3) apoio informativo, 4) apoio
presencial e 5) auto-apoio. As sínteses permitem destacar como práticas familiares favorecedoras da
AM: 1) ter orgulho de amamentar; apoiar a decisão da mãe; fazer carinho; beijar; amar; valorizar e
encorajar a mãe; conversar com ela sobre a AM desde a gravidez e continuar depois. 2) participar
das consultas pré-natal, das ações educativas e visitas domiciliárias; não oferecer fórmula láctea;
cuidar da mãe e do bebê; ajudar a posicioná-lo; oferecer líquidos durante a mamada; trocar fralda;
dar banho; ajudar a mãe a descansar; manter ajuda além das primeiras semanas; flexibilizar as
rotinas; assumir tarefas domésticas. 3) se identificar como possível apoiador(a); incentivar boa
alimentação; prover aconselhamentos; evitar cobranças. 4) realizar visita social; disponibilizar tempo
para ouvir; acompanhar o parto; fazer companhia e conversar durante as mamadas; contemplar o
bebê. 5) manter expectativas realistas; manter postura eu me apoio; manter postura nosso pré-natal /
nós estamos grávidos / eu vou amamentar; reconhecer que a AM afetará sua vida; reconhecer sua
capacidade para ser apoiador(a); manter abertura para aprender. Conclui-se que existem evidências
suficientes sobre a importância de e como os membros familiares apóiam a amamentação, no sentido
de favorecer seu início e sua manutenção. Tais achados podem subsidiar reflexões sobre a
ampliação da clínica no cuidado da mulher e da criança. E lançam luz sobre uma nova perspectiva
para o trabalho da enfermagem em saúde coletiva na Atenção Básica, destacando a importância de
uma abordagem familiar diferenciada para a Promoção da Saúde na perspectiva do desenvolvimento
infantil durante a experiência da amamentação.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-13012011-150043/publico/Alder_Mourao.pdf
Nº de Classificação: 6716
LEÃO, Adriana. Serviço comunitário de saúde mental: desvelando a essência do cotidiano das
ações no território (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 301 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): BARROS, Sônia
RESUMO: Os serviços substitutivos de assistência à saúde mental de base territorial e comunitária
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) delineiam novas práticas objetivando a inclusão social das
pessoas com transtornos mentais, entre outros, por meio da construção de rede social. Para tanto,
uma das proposições desses serviços é a intervenção no contexto dos usuários, buscando explorar
os recursos existentes para a viabilização dos projetos de vida, os quais devem possibilitar
transformações concretas no cotidiano. O objeto de estudo desta pesquisa são as intervenções no
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território como uma prática cotidiana do serviço e justifica-se pela necessidade do desenvolvimento
de investigações que possam vir a colaborar na ruptura com procedimentos psiquiátricos tradicionais.
O referencial teórico-metodológico é a teoria da vida cotidiana proposta por Agnes Heller e as
categorias analíticas responsáveis por nortear este estudo são: Território e Reabilitação Psicossocial.
Trata-se de um estudo de caso com a finalidade de identificar e discutir as possibilidades das práticas
territoriais na produção de mudanças no cotidiano dos usuários. Para tanto, elegemos como
objetivos: compreender a representação que a equipe multiprofissional tem sobre território e serviço
de saúde mental de base territorial; identificar as ações territoriais realizadas pelo serviço de saúde
mental de base comunitária, bem como analisar os objetivos que as orientam; compreender, a partir
da perspectiva de usuários e não usuários, se essas ações expressam potencialidades para
transformações no cotidiano. O campo do estudo constituiu-se em um dos CAPS III da cidade de
Campinas/SP e os colaboradores desta pesquisa foram os trabalhadores de saúde mental, os
usuários e não usuários do serviço. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, sessões de grupo focal e observações. A análise dos dados foi realizada sob o enfoque
da Análise do Discurso e como resultado houve o reconhecimento das seguintes categorias
empíricas: Território, Processo de Trabalho e Cotidiano. Ainda que sejam destinados a isso e criados
como serviços comunitários e territoriais, os CAPS não o são de imediato e é por isso que
constatamos a existência de intervenções voltadas a um cuidado em liberdade, coexistindo com
concepções que se pretende desconstruir. Ao serem explicitadas as contradições e os significados
revelados nos discursos, tomando-os como veículo das ideologias presentes nos demais serviços,
torna-se factível o esclarecimento de condutas atreladas ao modo asilar e, a partir disso, é possível
trilhar caminhos singulares em cada território onde se encontram os serviços, para a produção de
práticas no território que venham a superar lógicas impertinentes ao campo psicossocial.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-13012011-155649/publico/Adriana_Leao.pdf
Nº de Classificação: 6717
BONINI, Bárbara Barrionuevo. Ser enfermeiro negro na perspectiva da transculturalidade do
cuidado. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 184 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): FREITAS, Genival Fernandes de
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo central descrever questões da identidade do ser
enfermeiro negro formado pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, a partir da
perspectiva da Teoria da Enfermagem Transcultural através da análise de situações de preconceito
vividas por esses enfermeiros frente a sua escolha profissional, sua formação acadêmica e a sua
inserção no mercado de trabalho. Por ser o presente trabalho de natureza descritiva, histórico-social
e exploratória, optou-se pelo método da História Oral, que é um método de pesquisa que utiliza a
técnica da entrevista e outros procedimentos articulados entre si, no registro de narrativa da
experiência humana. Optou-se também pelo método da História Oral Temática pelo fato desse ser
um método que possibilita que as pessoas falem livremente, em seus respectivos contextos. A Escola
de Enfermagem da USP formou, no período de 1947 a 2006, 2.886 enfermeiros, dos quais, 128 se
declararam como não brancos. Foram localizados, no estado de São Paulo, 45 dos acima
identificados, dos quais 14 cederam entrevistas para a presente investigação. Pode-se observar que
a terminologia moreno(a) foi a mais utilizada para a autodeclaração e que, dos entrevistados, todos
afirmam ter sofrido preconceito racial em algum momento de suas trajetórias de vida, em especial de
forma velada, forma essa mais difícil de ser enfrentada. A presente investigação propiciou fazer da
História uma atividade mais democrática a cargo das próprias comunidades, uma vez que permitiu
construir a História a partir das próprias palavras daqueles que a vivenciaram e que participaram de
um determinado período, mediante suas referências e, também, do seu imaginário, possibilitando o
registro de reminiscências das memórias individuais ou a reinterpretação do passado.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-13012011-164618/publico/ME_BarbaraBarrionuevoBonini.pdf

Nº de Classificação: 6718
CASTRO, Danielle Freitas Alvim de. Qualidade de vida de gestantes assistidas pela Estratégia
Saúde da Família. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 184 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
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Orientador(es): FRACOLLI, Lislaine Aparecida
RESUMO: A Estratégia Saúde da Família responde a uma nova concepção da saúde, não mais
centrada na assistência à doença, mas, sobretudo, voltada para a promoção da Qualidade de Vida. O
período gestacional é composto por inúmeras mudanças não só físicas como psicológicas. Sendo a
assistência pré-natal uma ação de promoção da saúde realizada na ESF, esta deveria cumprir com o
princípio de melhoria da Qualidade de Vida das gestantes assistidas por ele. O objetivo desta
pesquisa foi avaliar a Qualidade de Vida de gestantes, analisando as potencialidades do instrumento
WHOQOL-bref com o intuito de contribuir para a promoção da saúde da mulher na ESF. Trata-se de
uma pesquisa qualitativa, com um desenho de estudo de caso, onde a avaliação da Qualidade de
Vida se deu através do inquérito WHOQOL-bref. Foram avaliadas 73% das gestantes adscritas de 4
equipes. 43% da gestantes estavam no 2º trimestre e 40% no 3º trimestre. 86% iniciaram o pré-natal
no 1º trimestre. 86% das gestantes faziam o pré-natal exclusivamente no SUS e 14%
complementavam com o setor privado. O escore de Qualidade de Vida geral foi 75; o de Qualidade
de Vida física foi 57,65; o de Qualidade de Vida psicológica foi 68,75; e o de Qualidade de Vida de
Relações Sociais foi 77,98; e o Qualidade de Vida de Meio Ambiente foi 59,75. A Estratégia Saúde da
Família deve se aprimorar na assistência pré-natal não só no lado físico da gestação, mas também
no psicológico, ampliando o olhar para a inserção social dessa gestante, os potenciais de
fortalecimento e desgaste da mesma, além do apoio familiar no período gestacional. O WHOQOLbref poderia ser empregado como tecnologia de monitoramento de clínica ampliada na assistência
pré-natal.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-13012011-150422/publico/Danielle_Castro.pdf
Nº de Classificação: 6719
SOARES, Fátima Aparecida Cotrim. Influência da capacitação em bioética na percepção dos
profissionais para os problemas éticos na atenção básica. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): ZOBOLI, Elma Lourdes Campos Pavone
RESUMO: Pesquisa qualitativa, que se caracterizou como um estudo do tipo antes e depois. Teve
como objetivo principal analisar o impacto de uma ação educativa em bioética clínica e deliberação
moral aplicadas à atenção básica, com vistas a identificar se a percepção de problemas éticos se
modificaria e se esta ação traria contribuições com aportes para lidar com as questões éticas na
prática. A ação educativa foi desenvolvida com enfermeiros e médicos da Estratégia Saúde da
Família, Santo André, SP, e calcou-se no enfoque problematizador e na bioética deliberativa, para
apresentar o itinerário da deliberação como subsídio para o manejo de problemas éticos. Para avaliar
a mudança na percepção de problemas éticos, foi aplicado um instrumento para inventariar tais
situações, antes, depois e no meio da intervenção. Para avaliar a utilidade da ação educativa, foram
feitas perguntas abertas, cujas respostas foram tratadas com análise de conteúdo. Houve
mobilização positiva da sensibilidade ética dos participantes. Eles avaliaram a deliberação como um
instrumental adequado para lidar com as questões éticas que vivem. A problematização mostrou-se
efetiva como estratégia educativa na formação contínua em bioética deliberativa.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-13012011-151430/publico/Fatima_Cotrim.pdf
Nº de Classificação: 6720
CLARO, Heloísa Garcia. Tradução e adaptação cultural do instrumento "Global Appraisal of
Individual Needs - Initial". São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010.
246 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): OLIVEIRA, Márcia Aparecida Ferreira de
RESUMO: Este estudo objetivou realizar a tradução e adaptação cultural do instrumento Global
Appraisal of Individual Needs - Initial, e calcular seu Índice de Validade de Conteúdo. Foi realizado
um estudo do tipo metodológico, que obedeceu aos procedimentos internacionais recomendados pela
literatura. O instrumento foi traduzido para o português em duas versões, que foram analisadas e
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deram origem à síntese das traduções, sendo esta submetida à avaliação de um Comitê de quatro
juízes doutores especialistas na área de álcool e outras drogas. Após a incorporação das sugestões
desses juízes ao instrumento, este foi retrotraduzido, sua versão em português e sua retrotradução
para o inglês foram ressubmetidas à avaliação dos juízes e também dos desenvolvedores do
instrumento original, sofrendo novamente alterações que resultaram na versão final do instrumento, o
Avaliação Global das Necessidades Individuais - Inicial. O Índice de Validade de Conteúdo do
instrumento foi de 0,91, considerado válido pela literatura. Concluiu-se que o instrumento Avaliação
Global das Necessidades Individuais - Inicial é um instrumento adaptado culturalmente para o
português falado no Brasil, entretanto o instrumento não foi submetido a testes com a população-alvo,
o que sugere que sejam realizados estudos futuros que testem sua confiabilidade e validade.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-13012011-151858/publico/Heloisa_Claro.pdf
Nº de Classificação: 6721
SOARES, Janaina. Atitudes e conhecimentos de enfermeiros frente ao álcool, alcoolismo e
alcoolista: estudo comparativo entre dois grupos. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2010. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(ES): VARGAS, Divane de
RESUMO: Introdução: O consumo mundial do álcool e de outras substâncias psicoativas vem
crescendo significativamente nas ultimas décadas, fenômeno que tem contribuído para o aumento da
carga de doenças em todo o mundo. No Brasil, o levantamento realizado sobre o uso de álcool e
drogas vem apontando elevadas taxas de dependentes dessas substâncias, fato que tem contribuído
para ampliar o contato dos profissionais da saúde, dentre eles, os enfermeiros, com situações que
envolvem o uso e o abuso de substâncias psicoativas, independente do local onde atuem. O fato
justifica a importância da realização de estudos para investigar as atitudes e os conhecimentos
desses profissionais frente ao álcool, o alcoolismo e ao alcoolista. Objetivo: verificar e comparar as
atitudes e os conhecimentos de dois grupos de enfermeiros frente ao álcool, ao alcoolismo e ao
alcoolista. Método: Tratou-se de um estudo exploratório de abordagem quase-experimental, realizado
com uma amostra de 280 enfermeiros, destes, 140 foram submetidos a um curso de capacitação na
área de álcool e outras drogas e constituíram o Grupo experimental. Na coleta de dados, foram
aplicados um questionário sociodemográfico, um questionário de conhecimento e a Escala de
Atitudes frente ao álcool, alcoolismo e alcoolista EAFAAA. Para verificar e comparar as atitudes e os
conhecimentos entre os dois grupos procederam-se análises estatísticas descritivas e para analisar a
associação entre as variáveis do estudo e as atitudes e conhecimentos, procedeu-se uma análise por
Regressão logística. Todas as análises foram feitas por meio do pacote SPSS versão 17.0.
Resultados: A amostra final contou com 185 participantes, 101 enfermeiros do grupo controle e 84 do
grupo experimental. Os participantes de ambos os grupos tenderam a apresentar atitudes mais
positivas, observando-se uma discreta predominância de atitudes positivas no GE. Com relação aos
conhecimentos, não foram observadas diferenças significativas entre os dois grupos. Os maiores
preditores para atitudes positivas encontrados neste estudo foram possuir preparo para atuar com
dependentes químicos (z=2,895), ter recebido maior carga-horária durante a graduação sobre a
temática álcool e outras drogas (z=2,202) e possuir pós-graduação (z=1,806). Conclusão: O nível de
conhecimento influencia diretamente nas atitudes de enfermeiros frente ao álcool, alcoolismo e ao
alcoolista, a relação entre as atitudes e conhecimentos e proporcional, ou seja, quanto maior o
conhecimento maior a tendência de apresentar atitudes mais positivas. Enfermeiros que receberam
maior carga horária de conteúdos relacionados ao tema durante a formação profissional,
apresentaram atitudes mais positivas e melhor conhecimento frente ao tema do estudo do que
aqueles que não receberam nenhuma formação ou a receberam-na em menor carga horária.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 6722
EDUARDO, Lara de Paula. Necessidades em saúde de escolares na perspectiva das instituições
de ensino e saúde do território. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2010. 167 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
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Orientador(es): EGRY, Emiko Yoshikawa
RESUMO: Introdução: Na adolescência, existem muitas marcas prejudiciais ao desenvolvimento
decorrentes dos processos deletérios de desgaste que os grupos populacionais mais subalternos
vem sofrendo. Os escolares do ensino fundamental tornam-se, portanto, potenciais alvos para
intervenções que possam prevenir ou amenizar esta realidade. As escolas são os loci privilegiados
para encontrar este grupo social e, portanto, reconhecer e enfrentar as necessidades em saúde.
Objetivo geral: Identificar as possibilidades das escolas no reconhecimento e enfrentamento das
necessidades em saúde de sua população e a articulação com as demais instituições do território.
Metodologia: estudo exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa. Os dados foram coletados
por meio de entrevistas semidiretivas com roteiro previamente testado, com os trabalhadores das
escolas municipais e unidades de saúde de São Paulo e tratados com o programa de análise lexical
ALCESTE. Resultados: inexiste uma sistematização para o reconhecimento das necessidades de
saúde do escolar, as ações de enfrentamento estão voltadas a atender emergências e
encaminhamentos aos serviços de saúde. As necessidades reconhecidas e enfrentadas referem-se à
adaptação dos alunos com necessidades educacionais especiais em meio a outros alunos, que
ocorrem nas salas de aula, e menos em outros momentos da presença dos escolares na instituição.
A relação entre escola, o setor saúde e os demais encontra-se desarticulada. Conclui-se ser
imperativo monitorar as necessidades em saúde e as vulnerabilidades dos escolares que permitem
verificar que existe um grande campo de atuação interdisciplinar na saúde coletiva.
Acesso remoto ao texto integral:
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NAVES, Larissa Kozloff. Avaliação da intubação gástrica dos usuários em programa de
atendimento domiciliar em um hospital universitário. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2010. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): TRONCHIN, Daisy Maria Rizatto
RESUMO: Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, de abordagem quantitativa, cujo objetivo foi
avaliar a prática assistencial da intubação gástrica para nutrição enteral dos usuários em Programa
de Assistência Domiciliar (PAD), no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. A
população foi composta por 37 sujeitos admitidos no PAD, portadores de intubação gástrica para
nutrição enteral. A coleta de dados ocorreu no período 15 de abril a 15 de agosto de 2010 por meio
de dois formulários. Os dados foram analisados em função da estatística descritiva e inferencial e
aplicados testes estatísticos com significância de 5%. Na caracterização dos usuários, constatou- se
que 51,4% pertenciam ao sexo feminino e 67,6% apresentavam idade a 60 anos. Em relação ao
diagnóstico principal, houve o predomínio de 67,6% dos portadores de doenças neurológicas e a
média de permanência no PAD foi de 10,3 meses (dp+12,2). Quanto aos cuidadores, a maioria
(89,2%) pertencia ao sexo feminino, e a média de idade foi de 50,6 anos (dp+13,4), 97,3%
mantinham vínculo familiar com o usuário e 35,1% não completaram o ensino fundamental. No que
diz respeito à via de intubação gástrica, 51,4% utilizaram a gastrostomia, o tipo de dieta predominante
51,4% foi a semi-artesanal. A sonda gástrica foi substituída 29 vezes e o tempo médio de
permanência foi de 3,8 meses. Na classificação das extubações, considerando 100 dias, obteve- se a
taxa de incidência geral de 1,08, sendo 0,26 de extubações planejadas e 0,82 de não planejadas. As
principais circunstâncias envolvidas nas extubações foram: na planejada, a substituição eletiva da
sonda; na não planejada, o rompimento do balão da sonda de gastrostomia, com diferença estatística
significante (p=0,009). Na comparabilidade entre os grupos de usuários pediátrico e adulto/idoso,
houve diferença estatística para o tempo de permanência no PAD e média de idade do cuidador
(p=0,00). A taxa incidência de extubação não planejada, no grupo pediátrico, foi de 1,05 e no
adulto/idoso de 0,73, não havendo diferença estatística significante (p=0,28). Conclusão: o perfil de
usuários do PAD foi constituído, na sua maioria, por usuários idosos, do sexo feminino, tendo como
diagnóstico de admissão as doenças neurológicas e com intubação gástrica via gastrostomia; o
cuidador era do tipo informal, membro da família, representado pela figura feminina. No que tange às
extubações gástricas mensuradas por meio dos indicadores de resultado e pela identificação das
circunstâncias envolvidas, verificou-se que os achados permitiram conhecer a realidade dos
portadores de intubação gástrica para aporte nutricional no programa, fornecendo subsídios para o
estabelecimento de metas assistenciais e gerenciais para a melhoria contínua da qualidade e as
reformulações necessárias dos processos de trabalho no âmbito da assistência domiciliar.
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Acesso remoto ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7140/tde-13012011-163328/publico/ME_LarissaKozloffNaves.pdf
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ROSSETTI, Ana Cristina. Carga de trabalho de profissionais de enfermagem: proposta
metodológica. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 116 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): GAIDZINSKI, Raquel Rapone
RESUMO: O objetivo deste estudo foi propor uma metodologia para identificar carga de trabalho de
enfermagem em Pronto Socorro Geral. Trata-se de estudo descritivo exploratório, do tipo estudo de
caso, realizado em um Hospital Geral, de atenção secundária que integra o Sistema Único de Saúde,
com gestão por Organização Social, localizado no município de São Paulo. Os dados foram coletados
de junho a agosto de 2010 por meio de instrumentos específicos. Para identificar a carga de trabalho
das áreas em que houve atendimento para avaliação da gravidade e realização de procedimentos,
como: Sala de choque, Sala de sutura e Sala de medicação/procedimentos de pacientes adultos e
pediátricos, os dados foram coletados por meio de planilhas para registrar o tempo disponibilizado
pela enfermagem para os pacientes. Nas áreas em que o paciente permaneceu em observação ou
aguardando internação, como: Sala de emergência e Observações de pacientes adultos e
pediátricos, utilizaram-se instrumentos reconhecidos na literatura. Para calcular a carga de trabalho
da Sala de emergência, utilizou-se o Nursing Activities Score, considerando que essa área é similar a
uma Unidade de Terapia Intensiva. Para as Observações de pacientes adultos e pediátricos foi
utilizada a categoria de cuidado e o Sistema de Classificação de Pacientes específicos para unidades
de internação de pacientes adultos e pediátricos. Pela característica da coleta de dados, obtiveram-se
amostras distintas em cada área do PS. O tempo médio de assistência de enfermagem por paciente
foi encontrado e a carga média diária de trabalho de cada área foi calculada por meio de equações e
apresentada em horas e na relação entre enfermagem-paciente nas áreas em que o paciente
permaneceu em observação ou aguardando internação. Na Triagem de classificação de risco, por
tratar-se de consultórios que funcionam ininterruptamente, a carga diária de trabalho foi de 48 horas
(1:1 consultório). Nas demais áreas, a carga média diária de trabalho encontrada foi: na Sala de
choque, 27,8; na Sala de emergência, 170,7 (1:1,2); na Observação de pacientes adultos, 293,6
(1:3,5); na Observação de pacientes pediátricos, 108,7 (1:2,1); na Sala de medicação/procedimentos
de pacientes adultos, 169,0; na Sala de medicação/procedimentos de pacientes pediátricos,63,8; e na
Sala de sutura, 8,7. Os instrumentos utilizados para coleta de dados mostraram-se adequados, no
entanto, os utilizados na Sala de choque e Sala de medicação e procedimentos de pacientes
pediátricos não contemplaram a assistência por mais de um profissional de enfermagem para um
paciente. Com este estudo, foi possível propor uma metodologia para identificação da carga de
trabalho em Pronto Socorro geral e assim subsidiar o dimensionamento de profissionais de
enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 6725
CRUZ, Andréia Cascaes. Estomas em neonatologia: um resgate da memória materna. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 203 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): ANGELO, Margareth
RESUMO: O panorama da produção científica no que concerne à família e estomas é carente de
estudos sobre o tema, em especial sobre esta experiência no período neonatal da criança, que é
permeada por crenças, sentimentos e expectativas que envolvem o nascimento de um novo membro
da família e as mudanças que este evento acarreta na vida familiar. O presente estudo teve como
objetivo geral compreender a experiência da mãe que tem um filho estomizado durante o período
neonatal ou durante o tempo de internação em UTI Neonatal. Utilizando a História Oral como
referencial metodológico, foram realizadas entrevistas com nove mães focalizando o impacto do
evento sobre suas histórias. O resgate das memórias individuais permitiu a elaboração das
narrativas, que por meio de um processo analítico possibilitaram a construção memória da coletiva,
organizada em quatro temas: SONHOS VERSUS REALIDADE, PROTEÇÃO PERDIDA, NA
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COMPANHIA DO MEDO e É PRECISO EXERCER A MATERNIDADE. Os resultados do estudo
revelaram que eventos inesperados e indesejados, dentre eles a criação do estoma no filho, são
geradores de profundo impacto na vida das mulheres e de suas famílias, fazendo com que a
realidade muito diferente da sonhada seja vivenciada com medo e sofrimento. A mãe vive a
experiência acreditando que é dever da mãe cuidar do filho e que é preciso exercer a maternidade, e
ao mesmo tempo vendo-se impedida de exercer plenamente o seu papel. Os resultados permitem
uma reflexão sobre a importância de medidas mais eficazes que contribuam para autonomia e alívio
do sofrimento da mãe na UTI Neonatal, onde a assistência de enfermagem possa ser orientada pelos
princípios do Cuidado Centrado na Família que enfatizam a dignidade e o respeito, compartilhamento
de informações, participação e colaboração.
Acesso remoto ao texto integral:
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CASTRO, Amparito Del Rocío Vintimilla. Validação de conteúdo de sítio virtual sobre uso do
brinquedo na enfermagem pediátrica. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2010. 189 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): REZENDE, Magda Andrade
RESUMO: O brincar possibilita ao enfermeiro cuidar melhor da criança hospitalizada, especialmente
no que diz respeito às situações novas e limitadoras, as quais são potencialmente ansiogênicas. Por
este motivo propôs-se este estudo destinado a validar o conteúdo a ser explorado na construção de
um sítio virtual sobre a utilização do brinquedo na assistência de enfermagem pediátrica à criança
hospitalizada. Trata-se de estudo exploratório, descritivo, quantitativo e qualitativo, no qual foi
utilizada a técnica Delphi para validar três grandes domínios temáticos: O brincar como estratégia de
cuidado de enfermagem pediátrica; O brincar terapêutico como estratégia de cuidado de enfermagem
pediátrica e A comunicação terapêutica criança-enfermeiro. Estes domínios compreendiam 24 itens
ao todo. Para a avaliação foi empregada escala tipo Likert com cinco graus de adequação:
Completamente Adequado (CA), Adequado (A), Parcialmente Adequado (PA), Inadequado (I) e
Completamente inadequado (CI). Utilizado o coeficiente Alfa de Cronbach para medir a consistência
interna, com valor de corte adotado 0,7 e a porcentagem para comparar a concordância, também
com valor de corte 70%. O painel de juízas foi constituído por 12 enfermeiras com experiência na
utilização do brinquedo como estratégia de cuidado. Em termos de caracterização sociodemográfica:
suas idades variaram entre 35 a 60 anos incompletos, 8 (66,8%) residiam e trabalhavam no estado
de São Paulo, nove (75%) se formaram em instituições públicas; 8 (66,6%) se formaram há mais de
20 anos. Seis juízas (50%) tinham empregado o brinquedo há 5 a 10 anos; quatro (33,3%) juízas
utilizavam o brinquedo em hospital e quatro (33,3%) em instituição de ensino superior. Houve dois
ciclos Delphi: No primeiro, com duração de cinco meses, as três temáticas atingiram coeficientes de
concordância Alpha entre 0,95 a 0,96, maiores do que o valor de corte pré-estabelecido. Com intuito
de valorizar e dialogar com as juízas aplicou-se o segundo ciclo Delphi, com duração de sete meses.
As três áreas temáticas foram avaliadas em relação à propriedade e à clareza e atingiram um Alfa de
Cronbach de 0,90 a 0,91 respectivamente. A porcentagem de concordância atingiu valores acima de
80%. As sugestões nos dois ciclos Delphi foram tratadas qualitativamente. A técnica Delphi
demonstrou sua aplicação e potencial de uso inovador na área de enfermagem, neste caso
instrumentalizando quanto ao conteúdo a ser abordado em projeto educativo que ainda será
construído. Comprovou ser útil também ao potencializar o diálogo entre juízas e pesquisadoras,
mesmo após obtido o consenso necessário esperado. No que diz respeito ao conteúdo, o consenso
foi obtido a partir de um grupo de peritas altamente qualificadas e diversamente localizadas em
termos de área geográfica, indicativo de que, em enfermagem pediátrica, tem-se uma avaliação
semelhante das necessidades infantis que podem ser atendidas pelo brincar.
Acesso remoto ao texto integral:
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SATO, Ana Paula Sayuri. Anemia em gestantes atendidas em serviços públicos de pré-natal das
cinco regiões brasileiras antes e após a política de fortificação das farinhas com ferro. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 88 f.
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Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): FUJIMORI, Elizabeth
RESUMO: Introdução: Anemia é um importante problema de saúde pública no Brasil, ainda muito
associado às condições sociais. A fortificação de alimentos com ferro é uma alternativa de grande
alcance no combate à deficiência de ferro e controle da anemia, pois representa uma fonte
complementar que contribui para a formação de reservas do mineral para os períodos de maior
vulnerabilidade. As gestantes compõem um dos grupos mais vulneráveis à anemia, com
conseqüências deletérias à sua saúde e do feto. Considerando que a fortificação compulsória das
farinhas de trigo e milho com ferro foi efetivamente implantada em junho de 2004, supõe-se que
mulheres em idade reprodutiva tenham aumentado suas reservas, tornando as gestações de menor
risco. Justifica-se, assim, avaliar o efeito da fortificação das farinhas no controle da anemia em
gestantes. Objetivo: Avaliar o efeito da fortificação das farinhas de trigo e milho com ferro, no controle
da anemia em gestantes atendidas em serviços públicos de pré-natal, localizados em municípios das
cinco regiões do Brasil. Métodos: Estudo de avaliação de intervenção por meio de painéis repetidos,
com amostras transversais independentes, realizado em serviços públicos de saúde localizados em
municípios das cinco regiões do Brasil. Foram coletados dados retrospectivos de 12.119 prontuários
de gestantes distribuídas em dois grupos: Antes-fortificação (parto antes de Jun/2004) e Apósfortificação (última menstruação após Jun/2005). Anemia foi definida como Hb<11g/dL. Níveis de
hemoglobina-Hb por idade gestacional foram avaliados segundo critérios do Center for Disease
Control-CDC (1989) e Szarfarc et al. (1983). Utilizou-se teste qui-quadrado, t de Student e regressão
logística, com nível de significância de 5%. Resultados: Na amostra total, a anemia diminuiu de 25%
para 20% após a fortificação (p<0,001), com aumento das médias de Hb (p<0,001). Verificaram-se,
entretanto, diferenças regionais importantes. Nas regiões Nordeste e Norte, onde as prevalências
eram elevadas, houve queda significativa Após-fortificação: de 37% para 29% e de 32% para 25%,
respectivamente. Nas regiões Sudeste e Sul, cujas prevalências eram baixas mesmo antes da
fortificação, também houve redução: de 18% para 15% e de 7% para 6%, respectivamente. Nas
regiões Sudeste e Sul, as gestantes tinham, respectivamente, razão de chance 30% e 75% menor de
serem anêmicas, em relação às da região Nordeste. Em comparação com os parâmetros do CDC
(1989), os níveis de Hb segundo idade gestacional de ambos os grupos se mostraram discretamente
mais elevados nos primeiros meses, porém bem mais baixos após o 4º mês. O mesmo se verificou
em relação à curva de Szarfarc et al (1983), porém após o 3º mês, as médias de Hb das gestantes
estudadas acompanharam essa curva. Mesmo após o controle das variáveis que se mostraram
diferentes entre os grupos (p<0,20), o grupo Após-fortificação apresentou menor razão de chance de
ter anemia. Análise de regressão logística mostrou que grupo, região geográfica, situação conjugal,
trimestre gestacional, estado nutricional inicial e gestação anterior associaram-se com anemia
(p<0,05). Conclusões: Apesar de a prevalência da anemia em gestantes continuar elevada nas
regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, a diminuição no total da amostra e aumento das médias de
Hb sugerem efeito positivo da fortificação das farinhas no controle da deficiência do mineral, embora
outras variáveis não estudadas possam ter contribuído para tal resultado. A distribuição desigual da
anemia nas diferentes regiões geográficas do Brasil, entretanto, reitera sua determinação social.
Considerando as dificuldades na obtenção dos dados de Hb a partir de prontuários, sugere-se a
implantação de um sistema de monitoramento permanente que possibilite acompanhar a evolução da
anemia gestacional em resposta às estratégias implementadas.
Acesso remoto ao texto integral:
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EBNER, Claudia. Experiência dos enfermeiros pediatras na aplicação dos cartões de qualidade
da dor. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 96 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): ROSSATO, Lisabelle Mariano
RESUMO: A dor pode provocar conseqüências físicas e emocionais nos pacientes pediátricos. Nesse
sentido, deve ser avaliada e tratada, levando em conta a faixa etária e o desenvolvimento cognitivo
da criança. Para isso, é necessário que o enfermeiro conheça e saiba aplicar os instrumentos de
avaliação da dor adequados. Os objetivos deste estudo foram: conhecer a experiência de enfermeiros
na utilização dos Cartões de Qualidade da Dor em crianças com dor aguda e/ou crônica e/ou em
cuidados paliativos e identificar as facilidades e dificuldades na utilização desses cartões. Para tanto,
a pesquisa qualitativa ocorreu em três etapas: Etapa 1- Orientação dos participantes quanto ao uso
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dos cartões, Etapa 2- Aplicação do instrumento pelos enfermeiros, Etapa 3- Entrevista individual com
os enfermeiros. Participaram da orientação 13 enfermeiros e nove foram entrevistados. Os dados
foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas que foram analisados, utilizando a
orientação metodológica do Discurso do Sujeito Coletivo. Dois temas centrais foram desvelados a
partir das respostas dos enfermeiros: FACILIDADES DOS ENFERMEIROS NA UTILIZAÇÃO DOS
CARTÕES DE QUALIDADE DA DOR e DIFICULDADES DOS ENFERMEIROS NA UTILIZAÇÃO
DOS CARTÕES DE QUALIDADE DA DOR. Ao enfrentar o desafio de utilizar os Cartões de
Qualidade da Dor em sua prática profissional, os enfermeiros perceberam o impacto positivo dessa
nova ferramenta no cuidado às crianças e adolescentes e suas mães. Essa experiência ampliou os
horizontes para uma avaliação mais abrangente e eficaz da dor da criança. Como conseqüência o
manejo e alívio da dor foram realizados a partir de intervenções não-medicamentosas. Por outro lado,
o profissional enfrentou algumas dificuldades em razão da inexperiência no emprego dos
instrumentos para avaliar da dor e, especialmente, pelo número pequeno de aplicações do
instrumento. Além disso, o enfermeiro apresentou dificuldade em conversar com a criança sobre a
dor. Os resultados deste estudo evidenciaram que a aplicação dos Cartões de Qualidade da Dor
pode vir a ser uma estratégia para melhorar a interpretação da experiência de dor das crianças e
adolescentes pelo enfermeiro, facilitando seu planejamento e sua tomada de decisões, bem como o
acompanhamento da eficácia do tratamento da dor das crianças e adolescentes.
Acesso remoto ao texto integral:
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SANTOS, Jaqueline de Oliveira. Ensaio clínico randomizado sobre a efetividade do laser em
baixa intensidade no alívio da dor perineal no parto normal com episiotomia. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 164 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): OLIVEIRA, Sonia Maria Junqueira Vasconcellos
RESUMO: Introdução: A dor perineal é um dos efeitos adversos mais comuns da episiotomia,
constituindo uma das morbidades maternas mais freqüentes. Considerada como um dos maiores
avanços na área da saúde, a irradiação com laser em baixa intensidade vêm se mostrando bastante
promissora no tratamento de doenças musculoesqueléticas, por sua ação analgésica, antiinflamatória e pela aceleração do processo cicatricial. Objetivo: Avaliar a efetividade da aplicação do
laser em baixa intensidade para alívio da dor na região perineal após a episiotomia. Método: Trata-se
de um ensaio clínico controlado, randomizado, paralelo e com mascaramento da participante e da
pesquisadora. A amostra constitui-se de 114 puérperas com parto normal com episiotomia médiolateral direita internadas no Alojamento Conjunto do Amparo Maternal, que referiram dor perineal 3,
pela escala numérica de 0 a 10. Foram divididas em três grupos de 38 mulheres: grupo experimental
infravermelho - tratadas com laser 780 nm; grupo experimental vermelho - irradiadas com laser 660
nm e grupo controle - submetidas à simulação do tratamento, mas sem irradiação do feixe de luz. Foi
utilizado um laser de diodo, tamanho do spot de 0,04 cm2, dose de 8,8 J/cm2, potência de 35 mW,
duração da irradiação de 10 segundos por ponto, energia de 0,35 J por ponto e energia total de 1,05
J. O mesmo protocolo de irradiação foi aplicado nos grupos experimentais, infravermelho e vermelho.
A aplicação foi realizada de modo pontual, diretamente sobre a episiotomia, irradiando-se a porção
central e as extremidades, superior e inferior da lesão, perfazendo três pontos de irradiação. A
intensidade da dor perineal foi avaliada antes, imediatamente e 30 minutos após a irradiação, pela
escala numérica de 0 a 10. A coleta de dados foi realizada entre novembro de 2009 e março de 2010,
após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Resultados: A idade média
das puérperas foi de 22,8 ± 4,4 anos, a maioria era primigesta (80,7%) e nulípara (88,6%). As médias
da dor perineal intra-grupo antes e imediatamente após a irradiação apresentaram diferença
estatisticamente significativa nos três grupos (p0,001). Também houve diferença significativa na
comparação intra-grupo das médias da dor perineal imediatamente e 30 minutos após a intervenção
(p0,05), e antes e 30 minutos depois da irradiação (p0,001) nos três grupos analisados. A
comparação das médias da dor perineal entre os grupos controle, infravermelho e vermelho não
demonstrou diferença significativa nos três momentos de avaliação, indicando que os resultados
analgésicos obtidos nos grupos tratados com laser em baixa intensidade foram equivalentes aos do
grupo controle. Não foi constatada diferença significativa na proporção de redução da dor perineal
entre os três grupos de comparação, imediatamente e 30 minutos depois da intervenção (p=0,234),
indicando que o alívio da dor foi similar entre os grupos. A maioria das púerperas submetidas à
laserterapia (96,0%) teve opinião favorável à utilização do laser na prática clínica, considerou o
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procedimento confortável (93,4%) e mencionou que repetiria o tratamento em outro período pós-parto
(96,5%). Conclusão: O protocolo de tratamento com laser em baixa intensidade utilizado não
demonstrou benefícios no alívio da dor perineal comparando-se os grupos experimentais com o
controle. É necessário que novas propostas de pesquisa, analisando diferentes protocolos
terapêuticos com o laser em baixa intensidade, sejam desenvolvidas para determinar um protocolo
ideal efetivo no alívio da dor e do desconforto perineal entre as puérperas.
Acesso remoto ao texto integral:
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SAITO, Raquel Xavier de Souza. Integralidade na perspectiva da integração dos serviços para a
formação de redes de atenção: estudo de caso em uma região de saúde do Município de São
Paulo, Brasil. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2010. 118 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): FUJIMORI, Elizabeth
RESUMO: Introdução: A concretização da integralidade na perspectiva da integração dos serviços
para a formação de redes de atenção depende da efetivação dos processos de descentralização e
regionalização. Efetivar esses processos em municípios de grande porte é um grande desafio em
razão da coexistência de uma gama diversificada de problemas e necessidades sociais e de saúde.
Com base nessas afirmações, elaborou-se este estudo que teve como Objetivo: Analisar, na
perspectiva dos gestores de Sistemas Locais de Saúde de uma região do município de São Paulo, a
integração dos serviços de saúde para a formação de redes de atenção e os mecanismos de
cooperação instituídos e praticados. Método: Delineado como estudo de caso, realizaram-se
entrevistas com informantes chaves de uma região de saúde do município de São Paulo. As
entrevistas foram submetidas à análise temática de conteúdo que consistiu em descobrir os núcleos
de sentido relacionados às categorias descentralização, regionalização, mecanismos de integração e
cooperação. Resultados: Segundo os gestores, a integralidade da atenção, na perspectiva da
integração dos serviços para a formação de redes não se concretiza na região deste estudo. O
processo de descentralização não possibilitou constituir SILOS com capacidade e estrutura de
recursos humanos e de serviços que assegure o acesso da população adscrita à rede de serviços da
atenção primária. A regionalização no município ainda requer aperfeiçoamento da estrutura da rede
de serviços com capacidade para atender demandas dos diferentes níveis de atenção. Das
inconformidades evidenciadas pelos gestores, destacam-se inexistência propriamente dita da rede de
serviços nos diferentes níveis; hegemonia do modelo assistencial focado em especialidades e
procedimentos médicos; recursos humanos em número insuficiente e em desvio de função, situação
que compromete a eficiência dos processos de trabalho em razão do despreparo desses profissionais
para atividades que exigem qualificação específica; e dificuldades operacionais dos sistemas de
informação. Quanto aos mecanismos de integração e cooperação os gestores destacaram a
necessidade de que lhes seja conferida maior autonomia de gestão e financeira, infra-estrutura de
recursos e serviços e que, tanto as políticas, quanto os critérios definidos para a organização do
sistema de saúde do município sejam definidos com base em um conceito ampliado de saúde.
Considerações finais: Verifica-se que embora as diretrizes operacionais da descentralização e
regionalização estejam descritas no plano legal do sistema municipal de saúde, na prática,
pressupostos básicos dessas diretrizes não têm constituído referência para esses processos. Assim,
os critérios de descentralização e regionalização não possibilitaram estruturar uma rede de serviços
com capacidade para assegurar acesso da população adscrita aos diferentes níveis do sistema de
saúde e, portanto integralidade da atenção. Considerando a inexistência de processos formais de
mecanismos de integração e cooperação, há inconformidades nos mecanismos de integração dos
serviços para a formação de redes de atenção e distanciamento da integralidade.
Acesso remoto ao texto integral:
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CASABURI, Paula Regina. Elaboração e avaliação do conteúdo educacional para educação a
distância sobre úlceras por pressão. São Carlos. Universidade Federal de São Carlos. Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. 274 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): MASCARENHAS, Silvia Helena Zem
RESUMO: Em busca de qualificação a enfermagem deve cada vez mais de uma atualização contínua
da equipe. Uma das estratégias que pode ser utilizada para a capacitação dos profissionais é a
educação permanente. Nesta perspectiva, para a criação de projetos educacionais para capacitação,
a enfermagem conta com diversos recursos tecnológicos nas instituições de saúde e o computador é
um facilitador nas atividades de ensino e atualização. O uso da educação a distância mediado por
computador encontra ampla aplicação nos processos educacionais, propiciando a redução de custos
além de aumentar a flexibilidade da aprendizagem. Neste contexto, este projeto teve como objetivo
elaborar e avaliar um conteúdo educacional de um curso sobre úlceras por pressão para a EAD. Para
tanto, realizou-se inicialmente um levantamento do conhecimento de uma equipe de enfermagem que
atuava em uma unidade de atendimento ambulatorial sobre a prevenção e o tratamento de úlceras
crônicas de pele (úlcera por pressão) para subsidiar a elaboração do conteúdo educacional. A
elaboração de um conteúdo educacional sobre úlcera por pressão utilizou o Planejamento de
Atividades de Aprendizado Apoiadas por Computador tendo como base os conceitos da Teoria da
Aprendizagem Significativa. O curso sobre prevenção e tratamento de úlceras por pressão foi criado
no ambiente virtual de aprendizagem Moodle, utilizando como estrutura uma divisão por capítulos e
composto por um texto introdutório, exercícios introdutórios, desvendando o conhecimento (conteúdo
educacional) e texto na íntegra. Além disso, foram utilizados como ferramentas um glossário, chat,
fóruns de debate, avaliação do curso, links recomendados, painel informativo e contato. Na etapa
final deste estudo foi realizada uma avaliação do conteúdo educacional por especialistas no tema de
enfermagem e de educação a distância. Nas avaliações realizadas foram ressaltados por todos os
avaliadores o rigor científico e atualização do curso disponibilizado. Também foram identificados
alguns pontos de melhoria, como aumentar a interatividade com o aluno e melhorar a qualidade das
imagens apresentadas. Com este trabalho foi possível verificar a importância de cursos a distância
ministrados por computador, na área da enfermagem e educação em saúde, bem como a importância
de 9 pesquisas sobre úlceras por pressão. Identificamos ainda que a criação de cursos com o auxílio
de uma equipe multidisciplinar é uma estratégia que deve ser utilizada, buscando com isso a criação
de cursos mais interativos com os aprendizes, proporcionando maior adesão e compreensão do
material disponibilizado. Concluímos que apesar do crescimento contínuo da educação a distância,
ainda são necessários muitos investimentos para que a mesma alcance uma de suas finalidades que
é expandir a educação científica.
Acesso remoto ao texto integral:
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CALIARI, Juliano de Souza. Perfil dos doentes de tuberculose nos anos de 2007-2008 no
Departamento da Regional de Saúde lll no Estado de São Paulo. São Carlos. Universidade
Federal de São Carlos. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. 77 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Rosely Moralez de
RESUMO: A Região Coração, localizada no Estado de São Paulo, destaca-se por apresentar bons
indicadores de qualidade de vida, números de estabelecimentos de saúde que superam a média do
estado, além de fazer parte de um moderno sistema de registro de informações, o TBWEB, que
facilita a inserção dos dados e o acompanhamento do doente com TB. Entretanto, estudos apontam
que a maioria dos casos de TB da região que são encaminhados para hospitais especializados ainda
apresenta a forma e tratamento clássicos da TB, os quais poderiam ser acompanhados nos
ambulatórios dos próprios municípios. Considerando a rede de suporte em saúde e informação e os
bons indicadores de qualidade de vida apresentados, percebe-se que ainda se.sabe pouco sobre o
perfil dos pacientes com tuberculose e do tipo de assistência de saúde a eles oferecidos nessa
região. O objetivo deste trabalho foi caracterizar o perfil epidemiológico dos pacientes acometidos por
TB que foram notificados na região, assim como conhecer o fluxo existente e a rede de saúde para o
diagnóstico e tratamento dos mesmos. Tratou-se de um estudo quantitativo e descritivo em que, na
primeira etapa, foi analisado o banco de dados TBWEB dos anos de 2007 e 2008 e, na segunda
etapa, foram realizadas entrevistas com os responsáveis pelo Programa de Controle da Tuberculose
(PCT) dos seis municípios da região. Foram identificados 122 pacientes, sendo 84 homens com
média de idade de 40 anos. Cerca de 50% apresentava escolaridade entre zero e sete anos. A forma
pulmonar foi a responsável por 86% dos casos; 85% eram casos novos e 25% das notificações foram
feitas em unidades de pronto atendimento e hospitalares. O alcoolismo (24%) e a Aids (18%) foram
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as co-morbidades mais presentes, sendo as causas sociais, a elucidação diagnóstica e a não adesão
ao tratamento os motivos de internação mais encontrados. Foram utilizados, para o diagnóstico, 101
exames de RX, 94 baciloscopias e 25 culturas de escarro. O Esquema I foi utilizado em 82% dos
pacientes e 53% encerraram a ficha com cura. Quanto ao fluxo do atendimento, após identificação,
os casos são notificados e, posteriormente, encaminhados para o município A, onde iniciarão o
tratamento. Foram apontados como problemas, pelos profissionais, a falta de equipamentos de apoio
- como veículos, espaço físico adequado, insumos -, demora na realização e na disponibilização de
resultados de exames, além de falta de profissionais médicos de formação específica, de capacitação
da equipe e de busca ativa por sintomáticos respiratórios. Já como características positivas foram
apontadas o envolvimento da equipe com a comunidade, facilidade em solicitar exames diagnósticos
e fácil acesso ao serviço de referência. Observa-se, portanto, que o perfil epidemiológico dessa
população é semelhante ao descrito na literatura para o restante do estado, inclusive com alto índice
de detecção fora da atenção básica. Embora o PCT recomende, desde os anos de 1990, a
descentralização do atendimento à TB, a Região Coração ainda mantinha o atendimento centralizado
em um município de referência na ocasião do estudo. Os profissionais entrevistados reconhecem,
como problemas, a falta de estrutura física e de insumos, a demora no fluxo de exames e resultados,
o despreparo da equipe e a falta de busca ativa, além de justificar a centralização pela falta de
médico especialista. Reconhecem ainda, como facilitador, o vínculo existente entre profissional e
paciente com TB.
Acesso remoto ao texto integral:
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ZAMBON, Vera Dib. Controle social: contexto e tendências dos conselhos municipais de saúde em
uma região do Estado de São Paulo. São Carlos. Universidade Federal de São Carlos. Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. 148 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OGATA, Márcia Niituma
RESUMO: O Sistema Único de Saúde (SUS) completou 20 anos e há desafios para seu
fortalecimento. Uma de suas inovações são os Conselhos Municipais de Saúde (CMS), que,
entretanto, enfrentam dificuldades para funcionamento pleno. A análise desta participação no SUS
pode subsidiar discussões para garantir este princípio constitucional. Este trabalho objetiva analisar o
controle social em seis municípios da Região de Saúde Coração do DRS III de Araraquara/SP,
explicitando a organização e funcionamento dos CMS. Adota abordagem qualitativa e os dados foram
obtidos a partir de pesquisa documental no DRS III - Araraquara e de entrevistas semi-estruturadas
com 26 conselheiros de saúde. A análise documental foi pautada nas normas nacionais considerando
a criação, estruturação, organização e funcionamento dos CMS. Os dados das entrevistas com os
conselheiros foram tratados usando as seguintes categorias temáticas: concepções de controle
social, o exercício do papel de conselheiro, aspectos jurídicos e organizacionais do conselho, e
efetividade e perspectiva do controle social. Os seis municípios da Região tiveram seus conselhos
criados em 1991, sendo que quatro desses alteraram seus dispositivos legais posteriormente.
Somente dois deles apresentaram inovações como eleição do presidente, término do mandato não
coincidente com executivo, garantia de estrutura administrativa e existência de comissões. Algumas
leis dos conselhos são inconsistentes com as Leis Orgânicas Municipais, a Lei n 8.142 e a Resolução
n 333 do Conselho Nacional de Saúde, tais como caráter deliberativo, garantia da paridade dos
usuários, existência de regimento interno, gestor da saúde como presidente nato e limitada garantia
de estrutura administrativa e financeira para seu funcionamento. Alguns conselheiros não têm
apropriação do significado de controle social tal como adotado no SUS. Os conselhos e as
conferências de saúde são considerados fundamentais, porém necessitam de fortalecimento. A
atuação dos conselheiros reflete uma sociedade com baixa capacidade participativa. Há limitações no
exercício do seu papel pela dificuldade de acesso a informações e não participação em capacitações.
Algumas vezes estes conselhos são utilizados para legitimar as decisões do poder público e a
estrutura administrativa e financeira inadequada limita sua autonomia. Apesar do reconhecimento da
efetividade dos conselhos, seus resultados são abaixo de suas potencialidades. Contudo, dentre os
avanços destacam-se a eleição para presidência, garantia orçamentária para suas atividades e
ampliação dos espaços de escuta aos usuários como os conselhos gestores de unidades, reuniões
em bairros e orçamento participativo. Um dos maiores desafios é a desmobilização social e
fortalecimento do controle social no SUS. Conclui-se que há necessidade de investimento em
educação incluindo os processos formais de educação para a cidadania e adoção de práticas
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inovadoras de gestão. A formação dos trabalhadores de saúde necessita de ajuste para propiciar
efetivo diálogo com os usuários. Necessita-se ainda da definição de uma política de controle social
local que propiciasse seu fortalecimento e investimentos nas instâncias já instituídas. Destaca-se o
Colegiado de Gestão Regional enquanto espaço para estabelecimento de parcerias potencializando
os resultados do controle social no SUS.
Acesso remoto ao texto integral:
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SANTOS, Ariene Angelini dos. Idosos com alterações cognitivas: um estudo sobre a
funcionalidade familiar em contexto de pobreza. São Carlos. Universidade Federal de São Carlos.
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. 183 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PAVARINI, Sofia Cristina Iost
RESUMO: Idosos com alterações cognitivas geralmente recebem cuidados de seus familiares.
Atualmente, a família vem sofrendo mudanças na sua estrutura e no seu funcionamento que podem
comprometer esse cuidado, especialmente em contextos de pobreza. Este trabalho teve por objetivo
analisar a funcionalidade familiar de idosos com alterações cognitivas, cadastrados em Unidades de
Saúde da Família do município de São Carlos-SP e que moram em contextos de pobreza. Baseado
nos pressupostos da pesquisa quantitativa foram realizadas entrevistas individuais e domiciliárias
com os idosos e seus familiares. Todos os cuidados éticos foram observados. Foram aplicados o
Critério Brasil, o Genograma, o Mini - Exame do Estado Mental, o APGAR de Família, o Índice de
Katz e o Questionário de Atividades Funcionais de Pfeffer. Métodos estatísticos foram empregados
para a análise dos dados. Os resultados mostram que os idosos que vivem em contexto de pobreza
são, predominantemente, do sexo feminino (77%), da faixa etária de 71 a 75 anos (33%), casados
(60%), analfabetos (51%), moram em lares multigeracionais, são independentes (96%) para as
atividades básicas de vida diária e dependentes (58%) para as atividades instrumentais de vida
diária. Em relação à funcionalidade familiar dos idosos pobres entrevistados, verificou-se que 62%
das mulheres e 95% dos homens apresentam boa funcionalidade familiar, 21% das mulheres e 5%
dos homens moderada disfunção familiar e apenas as mulheres apresentam elevada disfunção
familiar, perfazendo 17%. Houve influência do gênero e não houve influência da idade nos resultados
do APGAR de Família. Esses dados poderão auxiliar na implantação de uma linha de cuidado a
idosos com alterações cognitivas no município no âmbito da Estratégia de Saúde da Família,
especialmente pelo fato de que o cuidado destinado a idosos no Brasil é realizado na maioria das
vezes por familiares do sexo feminino.
Acesso remoto ao texto integral:
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MILIONI, Débora Brechesi. Experiência de trabalho de usuários de um CAPS, integrantes de um
empreendimento solidário - construindo vidas e possibilidades (A). São Carlos. Universidade
Federal de São Carlos. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FILIZOLA, Carmen Lúcia Alves
RESUMO: Este estudo teve como objetivo apreender a experiência dos integrantes de um grupo
solidário de produção de papel reciclado, o Recriart, em processo de incubação entre a parceria do
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) com a Incubadora de Cooperativas Populares INCOOP da
Universidade Federal de São Carlos. Também contextualizamos a formação e o funcionamento
desse grupo pautado nos princípios da Economia Solidária. Participam desse empreendimento 31
usuários do CAPS do município que vem, desde 2006, produzindo e comercializando produtos em
papel reciclado. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que utiliza o referencial teórico da Reforma
Psiquiátrica e da Economia Solidária e o referencial metodológico da análise de conteúdo, categoria
temática. A contextualização do empreendimento foi realizada através de diversas fontes de dados.
Para apreender a experiência dos usuários foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 16
integrantes do grupo. Todos os cuidados éticos foram tomados. Da análise das entrevistas emergiram
seis categorias temáticas: 1. Sendo uma experiência positiva atribuindo significados ao trabalho no
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empreendimento; 2. Diferenciando o trabalho no Recriart dos anteriores da organização capitalista
para uma nova condição e organização do trabalho; 3. Encontrando facilidades e dificuldades no
trabalho do Recriart; 4. Gostando do trabalho no Recriart e identificando preferências; 5. Projetando o
futuro do empreendimento esperando o seu crescimento e a satisfação dos integrantes (usuários); 6.
Reconhecendo e agradecendo o apoio da equipe de incubação. A escuta dessa experiência indicou
que fazer parte desse empreendimento possibilita vários aspectos positivos para a vida de seus
integrantes. Primeiramente, o retorno ao trabalho e, por conseguinte, tudo o que o trabalho significa
ao ser humano: aprendizado, crescimento, amadurecimento, promoção da saúde mental,
desenvolvimento humano, autonomia e trocas sociais e materiais. Os princípios da economia
solidária mostram-se pertinentes para a inclusão social pelo trabalho na saúde mental, o que reflete
nas diversas facilidades apontadas pelos usuários, dentre elas, a não existência do patrão e a
cooperação. No entanto, também foram encontradas dificuldades relacionadas tanto à produção e
comercialização dos produtos e relacionamento no grupo, quanto às condições de trabalho que
implicam em melhoras. Dentre elas, os entrevistados apontam a necessidade de aumento da renda e
de maior apoio a ser concretizado pelos profissionais/técnicos de incubação e por órgãos públicos.
Nesse sentido e, em acordo com os usuários, sugerimos que esse apoio deva ser viabilizado por
meio da ampliação/fortalecimento de políticas públicas que fomentem e incentivem esse tipo de
iniciativa no campo da saúde mental. De tal forma, empreendimentos dessa natureza poderão
alcançar seu pleno desenvolvimento e integração com a rede de economia solidária, construindo uma
sociedade mais inclusiva e solidária.
Acesso remoto ao texto integral:
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MATA, Luciana Regina Ferreira da. Validação de intervenções de enfermagem para a alta de
pacientes submetidos à prostatectomia. São Carlos. Universidade Federal de São Carlos. Centro
de Ciências Biológicas e da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2009. 160 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NAPOLEÃO, Anamaria Alves
RESUMO: Entre os problemas que causam aumento da próstata mais freqüentemente citados na
literatura estão a hiperplasia prostática benigna e o câncer da próstata. Embora existam alternativas
conservadoras para o tratamento dessas patologias, o procedimento cirúrgico ainda é uma opção
freqüente de tratamento. Nesse contexto, a Enfermagem assume papel fundamental, com atividades
em todo o período perioperatório, inclusive no preparo para a alta dos pacientes submetidos à
prostatectomia. Este estudo descritivo, desenvolvido em 3 etapas, teve como objetivo identificar e
validar intervenções de enfermagem para o preparo da alta de pacientes submetidos à
prostatectomia. Na primeira etapa, foi realizada uma revisão integrativa da literatura a fim de
identificar intervenções de enfermagem para o preparo da alta de pacientes submetidos à
prostatectomia. Na segunda etapa, de maneira adaptada, utilizou-se o modelo proposto por Fehring
(1987) para validação de conteúdo de diagnósticos de enfermagem, com vistas à obtenção da
opinião de peritos sobre a adequação de intervenções para o preparo da alta desses pacientes. Na
terceira etapa foram apresentadas as intervenções de enfermagem validadas, seguidas dos estudos
em que foram identificadas e o nível de evidência desses. Foram incluídos 24 artigos na revisão,
sendo 15 estudos selecionados na PubMed, 8 na CINAHL e 1 na Cochrane Library. Em relação ao
delineamento de estudo, predominaram estudos de atualização e quantitativos não experimentais.
Quanto ao nível de evidência, 45,83% foram classificados no nível IV, 29,17% no nível VI e apenas
8,33% no nível I e II. Foram identificadas 93 intervenções, as quais foram organizadas em 11
categorias temáticas: condutas gerais, cuidados com o cateter vesical, prevenção de infecção,
cuidados com a nutrição e hidratação, retorno às atividades, cuidados de higiene, cuidados na
administração de medicamentos, ensino sobre sinais e sintomas esperados no pós-operatório, sinais
e sintomas de complicação e conduta, exercícios para musculatura pélvica e cuidados para o controle
da dor. O fornecimento de informações aos pacientes pela enfermagem foi o principal foco de
atenção dos autores dos estudos descritivos levantados. Trinta e oito peritos consideraram todas as
intervenções "muito adequadas à situação", exceto uma intervenção relativa à orientação do paciente
e familiares a ligarem para o cirurgião no caso de dor forte nas 24 horas subseqüentes à cirurgia, a
qual foi considerada "relativamente adequada à situação". Observou-se entre os peritos brasileiros a
freqüente preocupação com a inclusão de familiares no preparo para a alta dos pacientes
prostatectomizados. Após a validação pelos peritos, que resultou também na reorganização das
intervenções, obteve-se 84 intervenções distribuídas nas 11 categorias, sendo 43 com nível de
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evidência IV, 36 com nível de evidência VI, 2 com nível evidência I, 2 com nível de evidência III e 1
com nível de evidência II. A disponibilização de um conjunto de intervenções de enfermagem
validadas para o preparo da alta dos pacientes prostatectomizados pode subsidiar a elaboração de
protocolos e/ou de planos de cuidados específicos e individualizados, e, assim, favorecer a atuação
da enfermagem e conseqüentemente a recuperação e qualidade de vida dos pacientes.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2986
Nº de Classificação: 6737
ALMEIDA, Cristiane Leite de. Material particulado, microbiota aérea e perfil de resistência de
Staphylococcus Aureus em suspensão durante o intra-operatório de cirurgias ortopédicas em
um hospital de médio porte de São Carlos, SP. São Carlos. Universidade Federal de São Carlos.
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2010. 117 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Cristina Paiva de
RESUMO: O controle da infecção do sítio cirúrgico, principalmente em cirurgias limpas, é relevante,
principalmente quando há exposição óssea, em cirurgias ortopédicas. Foi realizado um estudo
exploratório e prospectivo que objetivou verificar a incidência de material particulado, microbiota
aérea e perfil de resistência de Staphylococcus aureus em suspensão durante o intra-operatório de
cirurgias ortopédicas em um hospital de médio porte de São Carlos, SP. Nas dez amostras iniciais, os
resultados demonstraram presença de fungos filamentosos em 69% das amostras e 93,75% das
amostras bacterianas foram identificadas como Gram positivas e 6,25% Gram negativas. Nas 10
amostras realizadas na segunda etapa, as UFCs de bactérias apresentaram média de 97,80%,
desvio padrão de 51,60%, coeficiente de variação de 52,75% e amplitude entre 21 e 178. Foram
identificadas a presença de Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp. e Shigella spp. em 25%,
75% e 25% das amostras, respectivamente. Realizou-se um antibiograma para Staphylococcus
aureus isolados do ar da sala cirúrgica, e verificou-se que a bactéria apresentou elevados índices de
resistência a maioria dos antibióticos utilizados, com sensibilidade apenas a dois dos 15
antimicrobianos testados. A presença de material particulado em suspensão estava acima do padrão
recomendado durante o intra-operatório, sugerindo a necessidade de um controle efetivo da
qualidade do ar. Observou-se que durante os procedimentos cirúrgicos houve um aumento
considerável do material particulado em suspensão, de acordo com padrões da OMS e CONAMA. O
aumento no número de pessoas da equipe cirúrgica na sala provavelmente gerou um aumento de
material particulado em suspensão e, conseqüentemente, um aumento na variedade microbiana. Das
cirurgias realizadas, pode-se verificar que em 70% destas, a porta da sala cirúrgica encontrava-se
fechada e 50% estava com ar condicionado desligado. Em 3 (60%) das cirurgias em que o ar
condicionado estava desligado, observou-se a incidência de um gênero bacteriano.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3066
Nº de Classificação: 6738
DIAS, Regina Célia. Caracterização da produção científica publicada na biblioteca Scielo sobre
acidentes de trabalho com exposição a material biológico. São Carlos. Universidade Federal de
São Carlos. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2009. 75 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MONTEIRO, Maria Silvia
RESUMO: Os profissionais que trabalham na área da saúde estão constantemente expostos a riscos
biológicos pela natureza do seu trabalho, que envolve o uso de materiais perfurocortantes e o contato
com fluidos corporais. A exposição envolvendo material biológico constitui evento grave pelo
potencial de contaminação a que expõe os profissionais, sujeitos a doenças como a hepatite B, a
hepatite C e a AIDS. Conhecer os fatores relacionados à ocorrência destes eventos possibilita o
desenvolvimento de ações preventivas. Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura
com objetivo de caracterizar a produção científica sobre o tema e identificar as estratégias de
prevenção recomendadas nos estudos publicados na Coleção SciELO Brasil. Foram utilizados os
descritores Acidentes de Trabalho, Riscos Ocupacionais, Exposição Ocupacional, Exposição a
Agentes Biológicos, Ferimentos Penetrantes Produzidos por Agulha, Precauções Universais, Pessoal
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de Saúde, Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem. Os 54 artigos selecionados foram lidos na
íntegra com o preenchimento de um roteiro de coleta de dados. Os dados foram digitados no
programa Microsoft Excel, para posterior caracterização e análise. A revista Latino- Americana de
Enfermagem publicou o maior número de artigos sobre o tema; 72% dos artigos foram publicados no
período de 2004 a 2008; 74% dos estudos foram realizados na região sudeste, 59% deles no estado
de São Paulo. A ocupação mais estudada foi a de trabalhadores de enfermagem. Aproximadamente
75% das pesquisas foram descritivas segundo seus objetivos e 61% quantitativas quanto a
abordagem, 7% foram estudos de caso controle, 9% estudos de pesquisa-ação, 15% estudos de
revisão, 19% estudos de prevalência e 50% estudos de levantamento coletando informações sobre o
conhecimento, percepção, opiniões e atitudes das pessoas, por meio de entrevistas e/ou
questionários auto-aplicáveis. Mais de um terço dos estudos caracterizam os acidentes de trabalho,
as ocupações mais atingidas, as circunstâncias do acidente e sua evolução. Menos de 20% abordam
os riscos a que estão expostos os profissionais no seu ambiente de trabalho e 17% analisam as
conseqüências do acidente e condutas pós-exposição. Os acidentes não estão relacionados somente
a fatores individuais de risco ou proteção. Os acidentes são também influenciados pelo ambiente
onde os trabalhadores estão inseridos e pela estrutura organizacional da instituição. Os artigos sobre
prevenção de acidentes de trabalho com exposição a material biológico discutem a adesão às
medidas de Proteção Padrão, a vacinação contra hepatite B, o ensino de biossegurança nos cursos
de saúde e ações adotadas para minimizar a ocorrência de acidentes de trabalho. As recomendações
mais citadas para prevenir acidentes com material biológico foram: educação continuada, adoção de
medidas de Precaução Padrão, participação do trabalhador na discussão dos riscos, planejamento de
ações com base no diagnóstico das condições de trabalho e adoção de dispositivos de segurança.
Apenas 2 artigos (4%) investigam as causas do acidente após a sua ocorrência. Estudos deste tipo
são importantes e precisam ser incentivados, pois possibilitam conhecer a origem dos acidentes e a
partir daí propor medidas preventivas adequadas.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3076
Nº de Classificação: 6739
SANCHEZ, Keila de Oliveira Lisboa. Construindo o significado do apoio social na adversidade: a
experiência da família do doente com câncer em situação de pobreza. São Carlos. Universidade
Federal de São Carlos. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2010. 188 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA, Noeli Marchioro Liston Andrade
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo compreender o significado que a família em
situação de vulnerabilidade social atribui ao apoio social e à rede social em sua vivência com o
câncer. Trata-se de um estudo qualitativo, orientado pelo Interacionismo Simbólico, como referencial
teórico e a Teoria Fundamentada nos Dados, como referencial metodológico. Os dados foram
coletados mediante entrevista com famílias em situação de alta vulnerabilidade social e que possuem
um de seus membros com diagnóstico de câncer, referenciados por uma Unidade de Saúde da
Família, em uma cidade do interior paulista. Da análise comparativa constante dos dados emergiram
dois fenômenos dinamicamente interligados: Percebendo-se vulnerável, que revela a situação da
família diante das adversidades impostas pela doença e Apoiando-se para cuidar, que demonstra o
movimento da família em busca de apoio para cuidar do membro familiar com câncer, mantendo o
equilíbrio familiar. As famílias se reorganizam e se reestruturam para vencer os obstáculos e prestar o
cuidado ao seu ente querido, muitas vezes dando origem a uma nova família, que inclui pessoas que
responderam à demanda por apoio social e excluem aqueles familiares que não o fazem. O contexto
social dessas famílias influencia o sistema familiar. A interação que ocorre nos subsistemas e no
suprassistema familiar interfere diretamente nos significados atribuídos pelas famílias e afetam suas
ações. A relação dessas famílias com o Sistema de Saúde Pública e outros Serviços Públicos, e
principalmente, com a Unidade de Saúde da Família, revela as dificuldades encontradas pelas
famílias para o atendimento de suas necessidades. O desenvolvimento do estudo oferece subsídios
para o cuidado às famílias do doente com câncer, em situação de vulnerabilidade social, de acordo
com suas reais necessidades.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3058
Nº de Classificação: 6740
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NUNES, Michelle Darezzo Rodrigues. Buscando a independência e autonomia da criança através
da estimulação constante: a experiência da família da criança com síndrome de Down. São Carlos.
Universidade Federal de São Carlos. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Departamento de
Enfermagem, 2010. 187 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DUPAS, Giselle
RESUMO: Os objetivos do trabalho foram identificar qual (is) o(s) significado(s) da vivência com a
criança com síndrome de Down e seu impacto no funcionamento familiar, e desenvolver um Modelo
teórico sobre a experiência dessas famílias. Os referenciais que embasaram o estudo foram o
Interacionismo Simbólico e a Teoria Fundamentada nos Dados, teórico e metodológico
respectivamente. Utilizamos a entrevista semiestruturada consentida como instrumento de
investigação, sendo que dez famílias participaram do estudo. A análise dos dados foi realizada
concomitantemente à coleta, conforme os passos preconizados pelo referencial. Foi possível
compreender que a experiência é constituída por dois Fenômenos: Vivendo períodos nebulosos e
Mobilizando-se para seguir em frente. O primeiro está relacionado aos momentos de dificuldades que
a família vivencia e nos quais existem muitas dúvidas e incertezas no manejo da criança com
síndrome de Down; e o segundo, a todas as atitudes e estratégias para proporcionar maior qualidade
de vida e desenvolvimento à criança. Através desses fenômenos identificou-se a Categoria Central e
o Modelo Teórico: Buscando a independência e autonomia da criança através da estimulação
constante que vem retratar a experiência da família com uma criança síndrome de Down na
população estudada. Objetivando ajudar a criança a superar suas próprias barreiras, a família precisa
se mobilizar e ir à luta, adaptar sua rotina, aprender sobre a síndrome de Down, buscar os
tratamentos necessários, escolher a escola e enfrentar situações de preconceito. Trata-se de uma
responsabilidade e preocupação muito grandes, o que requer ajuda, tanto financeira, quanto
emocional para realizar todas essas ações com sucesso. Essa mobilização pelo desenvolvimento da
criança impõe restrições e abdicações do grupo familiar em prol dela. Além disso, a família vive o
tempo todo na expectativa sobre o futuro da criança, agindo em busca de algum controle sobre ele.
Apesar das dificuldades encontradas durante a trajetória, o amor e a alegria que a criança traz para a
família é um motivador sem limites. Ele mostra a busca eterna da família pelo desenvolvimento da
criança através das estimulações, para direcionar um futuro menos dependente, motivada pelo amor.
Os resultados levam à reflexão sobre importantes espaços de ação da enfermagem familiar ao qual o
enfermeiro precisa estar atento. Evidenciam-se momentos de dificuldade enfrentados por ela que vão
muito além do choque da descoberta, que causam preocupação, ansiedade, dúvidas e tristeza.
Assim, a enfermagem deve buscar outros cenários de contato com essas famílias além do hospitalar,
já que as necessidades da mesma extrapolam o momento do diagnóstico.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tedeSimplificado//tde_arquivos/26/TDE-2010-03-01T135605Z-2859/Publico/2798.pdf

Nº de Classificação: 6741
CUNHA, Valquiria Maria de Paula. Polimorfismos do gene VEGF em mulheres com síndromes
hipertensivas na gestação. Uberaba. Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 2010. 68 f.
Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde)
Orientador(es): SILVA, Sueli Riul da
BALARIN, Marly Aparecida Spadotto
RESUMO: As síndromes hipertensivas da gestação são consideradas um problema de saúde pública,
sendo a principal causa de morbi-mortalidade materno-fetal. O Fator de Crescimento do Endotélio
Vascular (VEGF) é um dos fatores responsáveis pela regulação da implantação da placenta, através
dos seus efeitos na remodelação vascular e na sobrevivência e invasão do trofoblasto. Polimorfismos
do gene VEGF podem ser úteis como indicadores de suscetibilidade para as síndromes hipertensivas
da gestação. O presente estudo objetivou identificar polimorfismos de gene VEGF +936C/T e 2578C/A. Trata-se de um estudo transversal e quantitativo; constituído por 120 mulheres distribuídas
em quatro grupos: hipertensão arterial gestacional, hipertensão arterial crônica superposta à préeclâmpsia, pré-eclâmpsia e/ou eclâmpsia e grupo controle. A caracterização da amostra foi realizada
mediante entrevista pré-estruturada e complementada por dados transcritos dos prontuários. Para a
identificação dos polimorfismos foi realizada extração de DNA, amplificação das seqüências pela
Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) com primers específicos e a análise por Polimorfismos de
Comprimentos de Fragmentos de Restrição (RFLP). A análise estatística dos resultados foi realizada
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de forma descritiva e inferencial. Na presente casuística não foi observada associação do
polimorfismo do gene VEGF +936C/T com as síndromes hipertensivas da gestação, embora haja
uma freqüência maior do alelo T no grupo de pacientes com pré-eclâmpsia. Já, para o polimorfismo
VEGF -2578C/A observa-se diferença significativa entre os grupos controle e pré-eclâmpsia, sendo o
alelo A mais freqüente no controle (67%). Mais pesquisas são necessárias nesta área com uma
amostra maior e análise de outros polimorfismos.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.uftm.edu.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=125

Nº de Classificação: 6742
SANTOS, Nilce Maria de Freitas. Qualidade de vida e sobrecarga de estresse do cuidador de
idoso com histórico de acidente vascular encefálico. Uberaba. Universidade Federal do Triângulo
Mineiro, 2010. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde)
Orientador(es): TAVARES, Darlene Mara dos Santos
RESUMO: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma das principais causas de incapacidade
funcional entre os idosos. Esses idosos, na maioria das vezes, necessitam de um cuidador para
ajudá-los na realização das suas atividades de vida diária. Devido ao cuidado em longo prazo é
imposta ao cuidador uma sobrecarga que pode levá-lo a ter problemas físicos, psicológicos, sociais e
financeiros, que acabam por afetar a sua qualidade de vida. Os objetivos do presente estudo foram
caracterizar os cuidadores de idosos com histórico de AVE segundo as variáveis sociodemográficas,
tipo e número de morbidades; mensurar a qualidade de vida e a sobrecarga de estresse do cuidador;
correlacionar o número de morbidades com os escores de qualidade de vida do cuidador e o escore
de sobrecarga de estresse; correlacionar os escores de qualidade de vida com o escore de
sobrecarga de estresse do cuidador; verificar os fatores associados à sobrecarga de estresse e a
qualidade de vida do cuidador. Trata-se de um inquérito domiciliar transversal descritivo. Foram
entrevistados 46 cuidadores de idosos com AVE. Os dados foram coletados através dos
instrumentos: semi-estruturado, BOMFAQ, WHOQOL-BREF e ZBI. Foi realizada a análise descritiva,
correlação de Pearson e regressão linear múltipla (método Enter) (p<0,05), por meio do software
SPSS 17.0. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da
Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Protocolo N 1512. Houve prevalência de cuidadores do
sexo feminino (93,5%), idade média de 55,4 anos (DP14,17), casados ou moram com companheiro
(58,7%), com 4?8 anos de estudo (28,3%) e renda de 1 salário mínimo (34,8%). Apresentaram média
de 4,65 morbidades (DP2,75), sendo mais prevalentes problemas de visão (69,6%), problemas de
coluna (69,5%) e problemas para dormir (58,7%). Na análise da qualidade de vida obteve-se maiores
escores nos domínios relações sociais (67,57) e físico (64,52) e, menor, no domínio meio ambiente
(54,82). A sobrecarga de estresse do cuidador obteve escore de 27,22, condizente com uma
moderada sobrecarga. O maior número de morbidades do cuidador correlacionou-se com os menores
escores nos domínios: físico (r= -0,556; p= 0,000), psicológico (r= -0,512; p= 0,000), meio ambiente
(r= - 0,365; p= 0,013) e relações sociais (r= - 0,280; p= 0,059). O maior escore de sobrecarga de
estresse correlacionou-se com os menores escores nos domínios: físico (r= -0,0392; p= 0,007),
psicológico (r= -0,461; p= 0,001), relações sociais (r= -0,379; p =0,009) e meio ambiente (r= -0.416;
p= 0,004). O número de morbidades do cuidador foi o preditor que mais contribuiu para os menores
escores nos domínios físico (b= -0,492) e psicológico(b =-0,429). O maior escore de sobrecarga de
estresse do cuidador foi o preditor de menor escore para o domínio de qualidade de vida relações
sociais (b= -0,303). Estes dados podem fornecer subsídios para que a equipe de saúde proponha
estratégias de melhoria da qualidade de vida do cuidador e por conseqüência melhore o cuidado
oferecido aos idosos acometidos por AVE.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.uftm.edu.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=123

Nº de Classificação: 6743
SOUSA NETO, Adriana Lemos de. Análise dos incidentes transfusionais imediatos notificados
ao Hemocentro Regional de Uberlândia. Uberaba. Universidade Federal do Triângulo Mineiro,
2010. 78 f.
Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde)
Orientador(es): BARBOSA, Maria Helena
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RESUMO: A transfusão de sangue é indispensável no tratamento de alguns pacientes, entretanto,
não é isenta de riscos. Além da possível transmissão de doenças infecto contagiosas pelo sangue,
podem ocorrer incidentes transfusionais imediatos e tardios. Este estudo teve como objetivo analisar
os incidentes transfusionais imediatos notificados ao Hemocentro Regional de Uberlândia, do período
de dezembro de 2006 a dezembro 2009. Trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo, com
abordagem quantitativa. Os dados foram obtidos de 202 fichas de notificação e investigação de
incidentes transfusionais (FITs) provenientes das 42 instituições de saúde atendidas pelo Hemocentro
Regional de Uberlândia (MG). Para obtenção dos dados utilizou-se um instrumento construído a partir
dos dados existentes na FIT constituído de informações referentes aos aspectos sóciodemográficos e
clínicos dos receptores e dados relacionados à transfusão sanguínea. Para o processamento e
análise dos dados utilizou-se o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Realizouse análise descritiva para identificar os tipos de incidentes transfusionais imediatos, tipos de
hemocomponentes liberados, manifestações clínicas ocorridas e história pregressa de
hemotransfusão. Para verificar se houve associação entre cada tipo de hemocomponente
transfundido e os diferentes tipos de incidentes transfusionais imediatos identificados, utilizou-se o
teste exato de Fisher. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação
Hemominas, parecer n. 259. Verificou-se que a incidência de notificações de incidentes transfusionais
imediatos encaminhados ao Hemocentro Regional de Uberlândia no período estudado foi de 0,24%, e
a reação febril não hemolítica foi o tipo mais freqüente de incidente transfusional imediato (56,4%).
Observou-se que o concentrado de hemácias foi o hemocomponente liberado em maior quantidade
(64,6%) no período estudado. As manifestações clínicas mais freqüentes nas FITs analisadas foram
calafrios (26,9%) e febre (21,6%). Houve associação estatisticamente significativa (p< 0,05) entre o
concentrado de plaquetas e reação febril não hemolítica e entre plasma fresco congelado e reação
febril não hemolítica. A maioria (73,3%) dos receptores que apresentaram incidentes transfusionais
imediatos, havia recebido transfusões prévias e em 36,5% das FITs houve registro de incidentes
transfusionais pregressos. Os resultados desse estudo apontam para a possibilidade da ocorrência
de subnotificação de incidentes transfusionais imediatos e para a necessidade de intensificação e
continuidade dos programas de treinamento aos profissionais de saúde que atuam diretamente na
assistência aos pacientes. Espera-se que estes achados possam subsidiar a implementação de
novos programas de capacitação profissional com foco nas ações em hemovigilância as quais
englobem prevenção, identificação e registro dos incidentes transfusionais imediatos, com vistas a
garantir a qualidade e segurança transfusional.
Acesso remoto ao texto integral:

http://bdtd.uftm.edu.br/tde_arquivos/9/TDE-2011-03-11T092626Z-63/Publico/Adriana.pdf
Nº de Classificação: 6744
ASSIS, Dnieber Chagas de. Fatores associados aos acidentes de trabalho com material
biológico em trabalhadores da equipe de enfermagem de um hospital universitário. Uberaba.
Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 2010. 76 f.
Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde)
Orientador(es): MIRANZI, Mário Alfredo Silveira
RESUMO: Os profissionais de enfermagem estão constantemente sob risco de sofrerem acidentes de
trabalho (AT), entre eles, os acidentes envolvendo material biológico, uma vez durante o trabalho,
mantêm contato direto e constante com material biológico potencialmente contaminado. Estas
exposições geram um sério risco aos profissionais nos locais de trabalho, por serem capazes de
transmitir mais de 20 tipos de patógenos, sendo o vírus da imunodeficiência humana (HIV), os da
hepatite B e C (HBV e HCV), os agentes infecciosos mais comumente envolvidos nestes acidentes. A
presente pesquisa foi realizada em um hospital universitário de Minas Gerais e objetivou analisar os
AT com material biológico entre os trabalhadores de enfermagem e as medidas de quimioprofilaxia
pós-acidente no período de 2008 a 2009. A coleta de dados foi realizada por meio de um instrumento
anônimo e auto-aplicativo. Para a análise e discussão dos resultados, os dados foram tabulados e
processados eletronicamente utilizando o programa Statistical Package Social Science (SPSS)
versão 17.0. A associação entre a ocorrência do AT e as variáveis relativas à caracterização dos
trabalhadores e das condições de trabalho foram verificadas por meio do teste qui-quadrado de
Pearson (nível de significância de 95%). Os resultados evidenciaram uma alta incidência de AT
envolvendo material biológico na equipe de enfermagem, somando 79 (24,53%) casos. Dentre os
acidentados, 71 (25,4%) pertenciam ao sexo feminino. Em relação ao estado civil, 32 (28,3%) dos
profissionais acidentados não apresentam companheiro. A categoria profissional mais exposta aos
AT com material biológico foi a dos técnicos de enfermagem 57 (27,1%), seguida dos enfermeiros 9
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(23,7%) e auxiliares de enfermagem 13 (17,6%). O tempo de formação profissional dos indivíduos
acidentados foi de 10,03 8,78 anos e o tempo de atuação na instituição foi de 7,86 6,94 anos. Os
acidentes de trabalho foram mais freqüentes no turno vespertino 32 (29,1%) e acometeram
principalmente os trabalhadores que apresentavam contrato de trabalho com a Universidade Federal
do Triângulo Mineiro 40 (25,8%). Trinta e seis (45,6%) dos profissionais acidentados recebiam de um
a dois salários mínimos e 19 (21,6%) relataram apresentar dupla jornada trabalho. A associação entre
a ocorrência dos AT envolvendo material biológico e as variáveis relacionadas à caracterização dos
trabalhadores de enfermagem e suas características de trabalho não foram estatisticamente
significativas. Notoriamente, a maioria dos profissionais acidentados relatou ter sofrido apenas um
acidente, sendo que os mais comuns foram aqueles envolvendo perfurocortantes. Quanto à área
corporal mais atingida, destacaram-se as mãos e dedos em 57 (72,15%) dos acidentes e em relação
à atividade que o profissional estava realizando no momento do acidente, verificou-se que a punção
venosa foi a atividade mais envolvida nos AT. O sangue foi o tipo de amostra biológica envolvida em
61 (77,22%) dos casos e os setores onde mais ocorreram estes acidentes foram o pronto socorro
adulto 13 (16,46%) e bloco cirúrgico 10 (12,66%). Quanto ao tipo de EPI utilizado no momento do
acidente, 66 (83,54%) relataram usar luvas e 26 (32.91%) utilizavam óculos, verificando que a
utilização incompleta dos EPIs é uma prática comum na equipe de enfermagem. Em relação à
conduta adotada pós-acidente, 43 (54,43%) dos trabalhadores executaram algum procedimento local
após o acidente, 39,24% terminaram o procedimento que executavam e posteriormente realizaram a
profilaxia no local do acidente e 5 (6,33%) não realizaram nenhum tipo de profilaxia. Dentre os que
executaram a conduta, destaca-se que 75 (94,94%) lavaram com água e sabão e 58 (73,42%) fez
uso de anti-séptico. Dos 79 trabalhadores acidentados, 58 (73,42%) procuraram consulta médica, e
48 (60,76%) realizaram sorologias do funcionário para HCV, HBV e HIV. A sorologia do paciente
fonte foi realizada em 47 (59,49%) dos casos e 15 (18,99%) dos profissionais acidentados
necessitaram de profilaxia para HIV e 10 (12,66%) para hepatite B. A subnotificação do AT ocorreu
em 19 (24,5%) dos casos, sendo justificada pela irrelevância do acidente percebida pelo profissional
10 (52,63%), paciente-fonte com exames recentes negativos 3 (15,79%), displicência e dificuldades
administrativas para o registro 2 (10,53%). Conclui-se que, além de um alto índice de acidentes de
trabalho, a vulnerabilidade dos profissionais de enfermagem da UFTM aos riscos ocupacionais, em
especial ao risco biológico. Diante disso, sugere-se a implementação ou a reformulação de
treinamentos acerca da adoção de medidas de biossegurança, programas de imunização, vigilância
dos acidentes de trabalho, palestras informativas sobre os benefícios e o fluxo da notificação dos
acidentes e amparo legal do trabalhador.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.uftm.edu.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=127

Nº de Classificação: 6745
OLIVEIRA, Karoline Faria de. Composição corporal, distúrbios metabólicos e deficiência de
vitaminas A, E, C e B12 em crianças e adolescentes infectados pelo HIV. Uberaba. Universidade
Federal do Triângulo Mineiro, 2010. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde)
Orientador(es): WEFFORT, Virgínia Resende Silva
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo geral avaliar o impacto metabólico, nutricional e
vitamínico em crianças e adolescentes infectados pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em
uso de terapia antirretroviral e como objetivos específicos, descrever e comparar perfil metabólico,
nutricional e vitamínico de crianças e adolescentes infectados ou não pelo HIV, verificar adequação
antropométrica e dietética e classificá-los de acordo com idade, avaliar alteração metabólica lipídica,
glicêmica e de insulina e comparar ao grupo controle, associar presença de alteração lipídica,
glicêmica e de insulina ao uso de medicação antirretroviral, avaliar deficiência de micronutrientes e
comparar ao grupo controle e associar deficiência de micronutrientes ao estresse oxidativo. Estudo
de campo analítico, quantitativo; caso controle. O primeiro grupo (G1) foi composto por 27 crianças
e adolescentes, de três a 19 anos, infectados pelo HIV por transmissão vertical, atendidas em
ambulatório. O segundo grupo (G2) foi representado por 27 crianças e adolescentes pareados por
sexo, idade e condição socioeconômica, alunos de uma escola municipal central de Uberaba. A
média de idade encontrada foi de 12 anos completos, prevalência do sexo feminino, 17 (63%). As
classes econômicas mais encontradas foram C (50%), posteriormente B2, D e B1. Não houve
diferença significativa em relação a condições econômicas e maturação sexual. Foram realizadas
avaliações antropométricas, de consumo de alimentos e análises bioquímicas. A avaliação
antropométrica não apresentou diferença significativa, apesar de 3,7% dos indivíduos de G1 terem
sido classificados como obesos e 18,5% apresentarem maior porcentagem de gordura corporal e
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possuírem maiores registros de circunferência abdominal média, enquanto que em G2 nenhum
indivíduo era obeso e 3,7% tinham maiores quantidades de gordura corporal. A variedade de
alimentos ingerida por dia e a ingestão de vitamina C foi significativamente maior em G1 pelo método
Recordatório de 24 horas (p=0,036/t=2,295; p=0,011/t=2,857, respectivamente). A ingestão de todos
os grupos alimentares foi maior em G1 em relação a G2 na faixa etária de quatro a 11 anos, exceto o
consumo de leite e gordura saturada; e o consumo de verduras foi significativamente maior de 12 a
20 anos pelo método Questionário de Freqüência Semiquantitativa de Alimentos. Em relação às
avaliações bioquímicas, o valor encontrado de triglicerídeos sérico foi significativamente maior em G1
(p=0,006/t=2,987). Não foram encontradas associações entre valores dos micronutrientes e uso de
antirretrovirais. Houve diferença significativa na dosagem de vitamina C, sendo menor em G1
(p=0,000/t=-7,309). Houve maior deficiência de vitamina E em G1, apesar de a diferença entre os
grupos não ser significativa. Em relação ao estresse oxidativo, os valores da proteína C reativa (PCR)
em G1 foi significativamente maior (p=0,007/t=2,958). Não houve relação entre deficiência de
micronutrientes e valores séricos de PCR e albumina. Conclui-se que deficiências encontradas nos
indivíduos infectados pelo HIV não são devido a alimentação, mas sim a peculiaridades metabólicas
provocadas pela infecção. A infecção por um vírus, como o HIV, e seu efeito imunossupressor exige
maior demanda nutricional dispensada por episódios infecciosos freqüentes. O acompanhamento
dessas crianças e adolescentes deve ser rigoroso, atentando para déficits e sobrecargas nutricionais
encontradas e possibilitando intervenções preventivas.
Acesso remoto ao texto integral:

http://bdtd.uftm.edu.br/tde_arquivos/9/TDE-2011-03-11T103405Z-65/Publico/karoline.pdf
Nº de Classificação: 6746
FARIA, Kelly Christina de. Avaliação da qualidade de vida e função sexual de mulheres com e
sem incontinência urinária. Uberaba. Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 2010. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde)
Orientador(es): PEDROSA, Leila Aparecida Kauchajke
RESUMO: A incontinência urinária é o estado no qual há eliminação involuntária de urina. A perda da
continência urinária é uma condição desconfortável, embaraçosa e estressante e pode afetar até 50%
das mulheres em alguma fase da vida. Constitui sintoma com implicações sociais, causando
desconforto e perda de autoconfiança, além de interferir, negativamente, na qualidade de vida e na
função sexual. Os objetivos do presente estudo foram caracterizar as mulheres com e sem
incontinência urinária segundo o perfil sócio demográfico e antecedentes clínicos e obstétricos;
mensurar a qualidade de vida e a função sexual e comparar estes escores entre estas mulheres.
Trata-se de um estudo transversal descritivo. Foram entrevistadas 70 mulheres, sendo 35 com
diagnóstico de incontinência urinária e 35 sem incontinência. Os dados foram coletados através dos
instrumentos: semiestruturado, WHOQOL-BREF, KHQ e FSFI. Foi realizada análise descritiva e teste
t Student pareado (p<0,05). Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres
Humanos da UFTM, Protocolo N 1533. Os grupos eram homogêneos de acordo com o n e a faixa
etária, tendo como idade média 50 anos (DP 8,845) no grupo GI e 50,63 (DP9,665) no grupo GC.
Houve prevalência de mulheres casadas ou que moravam com o companheiro em ambos os grupos;
escolaridade de 1 a 4 anos de estudo no GI (31,4%) e 11 ou mais anos de estudo no GC (48,6%);
renda de 1 a 3 salários mínimos no GC (45,7%) e apenas de 1 salário mínimo no GI (37,1%).
Estudando os antecedentes obstétricos, observou-se percentual maior de 2 a 4 partos (40%) e partos
vaginais (65,7%) no grupo GI, e de 1 a 2 partos (45,7%) e partos cesarianos (42,9%) no GC. A
análise da qualidade de vida das mulheres incontinentes, mensurada pelo KHQ demonstrou maiores
escores nos domínios: impacto da incontinência (57,14) e medidas de gravidade (45,71). A qualidade
de vida mensurada pelo WHOQOLBREF evidenciou que as mulheres incontinentes apresentaram
média de escore menor (S=57,14) quando comparadas com as continentes (S=71,42). Em relação
aos domínios específicos, ambos os grupos obtiveram maior escore no domínio físico e menor escore
no domínio meio ambiente. Na comparação da qualidade de vida entre os grupos observou-se que
em todos os domínios houve diferença estatisticamente significante, exceto no domínio das relações
sociais (t = -1,682; p = 0,102). Na avaliação da função sexual o grupo GI obteve média total de escore
menor (S=17,17) quando comparado com o grupo GC (S= 24,20). Os maiores escores foram obtidos
no domínio dor no grupo GI (3,06) e satisfação no grupo GC (4,48) e os menores escores no domínio
excitação em ambos os grupos. A comparação da função sexual entre os grupos evidenciou que em
todos os domínios houve diferença estatisticamente significante, exceto no domínio lubrificação (t =
1,524; p = 0,137). Concluiu-se que tanto na análise da qualidade de vida quanto na função sexual os
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menores escores foram encontrados no grupo incontinente, evidenciando assim o impacto negativo
da incontinência urinária na vida destas mulheres.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.uftm.edu.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=122

Nº de Classificação: 6747
TAVARES, Laureni Conceição. Situações de violência sexual infanto-juvenil registradas no
Conselho Tutelar de Uberaba/MG. Uberaba. Universidade Federal do Triângulo Mineiro, 2010. 81 f.
Dissertação (Mestrado em Atenção à Saúde)
Orientador(es): IWAMOTO, Helena Hemiko
RESUMO: A violência sexual infanto-juvenil causa vários prejuízos ao desenvolvimento saudável de
crianças e adolescentes, com conseqüências desastrosas tanto do ponto de vista do indivíduo
vitimizado quanto da sociedade como um todo. Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo
descrever as situações de violência sexual infanto-juvenil, registradas no Conselho Tutelar de
Uberaba/MG, no período de 1º de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2009. Estudo descritivo,
exploratório e retrospectivo. Foram analisados 1.858 prontuários e destes, 45 foram selecionados.
Constatou-se que a família é a grande fonte de violência sexual infanto-juvenil. Do total, 26,7% dos
agressores eram os próprios pais ou algum membro familiar (17,8%). O sexo feminino foi a vítima
mais freqüente e 71,1% dos casos ocorreram na própria residência. Os índices de agressão foram
mais freqüentes na faixa etária de 12 aos 14 anos (37,8%). Houve predomínio de agressores do sexo
masculino (82,2%) e da faixa etária de 30 a 39 anos (6,7%). A família teve participação em 26,7% dos
casos de denúncia. Ficou evidente que a violência sexual, contra a criança e o adolescente, ocorre
principalmente no interior dos lares, sendo o agressor os próprios pais ou outro familiar, os quais
deveriam proteger suas crianças e adolescentes. Por serem inúmeras as conseqüências negativas
que este tipo de violência desencadeia, tanto a nível individual quanto coletivo, é fundamental
desenvolver ações de proteção às crianças e adolescentes com perspectivas de contribuir na
elaboração de políticas públicas que norteiem ações em prol da prevenção e enfrentamento da
violência sexual, levando em conta a importância, de integrar vários setores, tais como saúde,
educação, justiça, segurança e sociedade civil organizada.
Acesso remoto ao texto integral:

http://bdtd.uftm.edu.br/tde_arquivos/9/TDE-2011-03-10T080432Z-59/Publico/Laureni.pdf
Nº de Classificação: 6748
COELHO, Aline de Barros. Preparo de comunidade para ensaio clínico: a memória narrada por
seus protagonistas. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem,
2010. 125 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GAZZINELLI, Maria Flávia Carvalho
RESUMO: O crescente desenvolvimento das ciências da saúde fez com que os ensaios clínicos se
tornassem pesquisas cada vez mais comuns, acompanhadas de discussões sobre os aspectos
éticos, especialmente quando envolve populações vulneráveis. O preparo de comunidade configurase como um conjunto de ações pedagógicas que buscam por meio de diferentes estratégias,
desenvolver e estimular o senso crítico, a conscientização com relação aos procedimentos da
pesquisa e os riscos associados, de forma a permitir aos indivíduos uma decisão consciente e
responsável em relação à participação em pesquisas clínicas. Os poucos estudos sobre o preparo de
comunidade trabalham de forma incipiente os aspectos relacionadas à subjetividade dos participantes
e sua influência sobre a participação em ensaios clínicos. Pouco se sabe sobre como essas
atividades de preparo de comunidade se configuram na memória das pessoas que vivenciaram o
processo e como esses acontecimentos vão se enchendo de significados, e se ressignificando nas
práticas e nos comportamentos que marcam a constituição dos sujeitos envolvidos. Este estudo
possui uma abordagem qualitativa, fundamentado no referencial teórico da memória e no referencial
metodológico da História Oral. O seu objetivo é construir a memória do Projeto Vacina contra o
Ancilostomídeo, ensaio clínico realizado em Americaninhas, município de Novo Oriente, zona rural do
nordeste de Minas Gerais. Para construir as narrativas sobre o Projeto, foram utilizados como
instrumentos de coleta de dados o diário de campo e entrevista, realizada com quatro sujeitos, cada
qual participante de uma atividade educativa: Comitê de Pesquisa, filmedocumentário, Curso de
Multiplicador Social e Teatro. O tratamento de dados comportou o momento da transcrição e da
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textualização, utilizados em História Oral, posteriormente confrontado com outras fontes científicas. O
trabalho foi organizado em três partes: (1) o histórico do Projeto Vacina contra o Ancilostomídeo; (2)
as narrativas individuais e (3) a atividade dos protagonistas e a construção do ator social. Os
resultados demonstraram reações e sentimentos frente à chegada do projeto na região, a construção
de uma relação de confiança e credibilidade com o trabalho dos pesquisadores, os aprendizados
conquistados (conhecimentos construídos, adoção de novas posturas e comportamentos) por meio
de uma educação cuja marca foi o estímulo ao protagonismo e, a partir da história de cada
participante, o processo de construção do ator social.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/GCPA-8BRHM6/1/aline_de_barros_coelho.pdf
Nº de Classificação: 6749
SALGADO, Patrícia de Oliveira. Identificação e mapeamento dos diagnósticos e ações de
enfermagem de pacientes internados em uma UTI-Adulto. Belo Horizonte. Universidade Federal
de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2010. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHIANCA, Tânia Couto Machado
RESUMO: Embora o cuidado de enfermagem seja considerado essencial para o tratamento da
maioria dos pacientes, tal fato ainda não é muito visível ou reconhecido. Na prática assistencial
percebe-se a necessidade de se instrumentalizar os enfermeiros de Unidades de Tratamento
Intensivo para implementar o processo de enfermagem de uma forma mais efetiva e com ações
sistematizadas. Este estudo teve por objetivo geral analisar os registros diagnósticos e as ações de
enfermagem prescritas por enfermeiros nos prontuários de pacientes internados em uma UTI de
adultos de Belo Horizonte (MG). Trata-se de um estudo descritivo, com amostra de 44 prontuários
dos pacientes internados na no período de 1 de setembro de 2008 a 1 de setembro de 2009. Foram
identificados 1087 diagnósticos e 2260 ações de enfermagem. Após exclusão de repetições
encontrou-se 28 diferentes títulos de diagnósticos e 124 diferentes ações de enfermagem. Entre os
diagnósticos, 7 foram formulados para mais de 50% dos pacientes. Os 28 diferentes títulos de
diagnósticos de enfermagem identificados encontram-se em 8 (dos 13) domínios da classificação da
NANDA. Em relação ao mapeamento dos diagnósticos de enfermagem à teoria das NHB, somente 3
diagnósticos referiam-se às necessidades psicossociais e nenhum esteve relacionado à necessidade
psicoespiritual. Quanto às 124 ações de enfermagem identificadas, 19 apresentaram freqüência
maior que 50%. Dessas, apenas 5 foram prescritas para todos os pacientes. Metade das ações de
enfermagem identificadas, 52%, foi prescrita para, no máximo, 9% dos pacientes. Todas as ações de
enfermagem identificadas foram mapeadas às necessidades humanas básicas psicobiológicas. As
ações de enfermagem identificadas também foram mapeadas às intervenções propostas pela NIC,
sendo que todas puderam ser ligadas a esta classificação. Entretanto, as ações foram relacionadas a
apenas 42 intervenções NIC, entre as 514 disponíveis. Cento e setenta e duas intervenções NIC
foram utilizadas no mapeamento das 124 ações de enfermagem da amostra. As 124 diferentes ações
de enfermagem identificadas estão contempladas em somente 3 dos 7 domínios da NIC, sendo que
25 (55%) foram associadas ao domínio Fisiológico Complexo. Quanto às classes de intervenções da
NIC as ações identificadas compreenderam somente 33% dessas. Sugere-se que estudos
semelhantes em UTI de outras localidades e diferentes contextos/especialidades sejam conduzidos
para que seja possível identificar os diagnósticos e as ações de enfermagem elaboradas e sua
evolução; acompanhar a evolução dos diagnósticos e das prescrições de enfermagem em relação à
identificação e atendimento a outras necessidades humanas para além das necessidades
psicobiológicas.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.enf.ufmg.br/site_novo/modules/mastop_publish/files/files_4cc9beb90643d.pdf
Nº de Classificação: 6750
MACHADO, Flávia Nunes. Capacidade e desempenho para a realização das atividades básicas
de vida diária: um estudo com idosos dependentes. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas
Gerais. Escola de Enfermagem, 2010. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Sônia Maria
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RESUMO: Uma das conseqüências das transições demográfica e epidemiológica é a sobrevivência
de idosos na dependência de uma ou mais pessoas que suprem as suas incapacidades. Apesar de,
na velhice, o indivíduo requerer uma maior atenção e zelo por parte de seus familiares, a idéia de
cuidar associada ao fazer pelo idoso, ao invés de ajudá-lo em suas incapacidades, o impede de
desempenhar o autocuidado com autonomia e da forma mais independente possível. Este estudo
transversal, observacional, com amostras selecionadas por conveniência, teve como objetivo geral
comparar a capacidade e o desempenho de idosos dependentes para a realização das atividades
básicas de vida diária (ABVD), considerando os fatores ambientais que repercutem em sua
independência no contexto familiar. Nos meses de janeiro a março de 2010, foi aplicada a Medida de
Independência Funcional (MIF) em 109 idosos atendidos em um Centro de Referência do Idoso
localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Destes, 60 idosos preencheram o critério de
dependência estabelecido e foram descritos de acordo com a Classificação Internacional de
Funcionalidade Incapacidade e Saúde (CIF), por meio do Checklist da CIF. Os dados foram
submetidos à análise descritiva, inferencial e pareada, utilizando os testes Kolmogorov-Smirnov, T de
Student, Coeficiente de Correlação de Pearson, Kruskall-Wallis e Wilcoxon. A média de idade foi de
80,45±6,871, com predominância do sexo feminino (74,31%). 55,05% dos idosos foram considerados
dependentes para as ABVD. Foi encontrada uma média de 2,9±1,3 diagnósticos médicos e da
utilização 4,5±2,3 medicamentos por idoso. A diferença entre a capacidade e desempenho foi
estatisticamente significativa (p<0,05) na maioria das tarefas e ações do cotidiano. A descrição dos
fatores ambientais apontou uma grande divergência entre o apoio e as atitudes familiares. Enquanto
o apoio de familiares é favorável em 96,6% dos casos, as atitudes são desfavoráveis em 55% das
famílias. O estudo demonstrou que a dependência não é influenciada significativamente pelo número
de diagnósticos médicos (p=0,669), pela idade (p=0,323) ou pelo número de medicações utilizadas
(p=0,464). As dificuldades da família em se reorganizar para cuidar do idoso dependente não
impediram que elas ofertassem o apoio necessário ao membro da família com dependência, mesmo
que esta oferta significasse a sobrecarga de um único familiar nos cuidados com o idoso (55%). As
atitudes dos familiares demonstraram não favorecer o desenvolvimento da funcionalidade do idoso.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/GCPA-8BAMCT/1/fl_via_nunes_machado.pdf
Nº de Classificação: 6751
AZEVEDO, Raquel Souza. Sobrecarga do cuidador informal da pessoa idosa frágil: uma revisão
sistemática. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2010. 66
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Daclé Vilma
RESUMO: O envelhecimento populacional é hoje um fenômeno observado em todo o mundo. O
Brasil vivencia um envelhecimento rápido da sua população, observado pela redução das taxas de
fecundidade e de mortalidade e pela mudança epidemiológica da superposição das doenças infectocontagiosas, causas maternas e perinatais pelas doenças crônico-degenerativas e causas externas.
As doenças crônico-degenerativas interferem diretamente na qualidade de vida da população idosa,
tornando-as frágeis e vulneráveis. Uma das fragilidades que mais comprometem a independência e
autonomia da pessoa idosa é a incapacidade cognitiva, ou seja, perda da cognição, alterações
comportamentais e comprometimento das atividades da vida diária básicas e instrumentais, que
levam à necessidade da existência de um cuidador. Em decorrência da carência de profissionais, ou
seja, cuidadores formais e ainda pelas condições socioeconômicas da população, de modo geral os
cuidados são prestados por um membro da família - cuidador informal. Este assume um papel para o
qual não está preparado, causando-lhe uma sobrecarga física e emocional. A necessidade de
evidências sobre esta sobrecarga levou ao desenvolvimento deste estudo com o objetivo de
comparar a sobrecarga física e emocional do cuidador informal da pessoa idosa frágil com síndrome
demencial e sem síndrome demencial, por meio de uma revisão sistemática da literatura. Foram
pesquisadas as bases de dados: LILACS, MEDLINE/BVS, PubMed, CINAHL, BDENF E IBECS
usando descritores e termos. Foram identificados apenas dois artigos que comparavam através de
um estudo descritivo as sobrecargas vivenciadas por cuidadores. Os artigos foram desenvolvidos na
Inglaterra, publicado em 2002, e nos EUA, publicado em 2008. A conclusão dos dois artigos foi que a
sobrecarga física e emocional do cuidador informal da pessoa idosa frágil com demência é maior que
a do cuidador do paciente sem demência. De acordo com a classificação adotada o nível de
evidência desta conclusão foi V. Diante desta constatação torna-se urgente o desenvolvimento de
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pesquisas sobre o cuidador informal, procurando evidenciar suas necessidades e formas de
minimizar suas sobrecargas físicas e emocionais decorrentes do cuidado da pessoa idosa frágil.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.enf.ufmg.br/site_novo/modules/mastop_publish/files/files_4d370330c4076.pdf
Nº de Classificação: 6752
VIEGAS, Selma Maria da Fonseca. Integralidade no cotidiano da Estratégia Saúde da Família em
municípios do Vale do Jequitinhonha - Minas Gerais (A). Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2010. 282 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PENNA, Cláudia Maria de Mattos
RESUMO: Estudo de casos múltiplos holísticos de abordagem qualitativa fundamentado nos
pressupostos da Sociologia Compreensiva do Cotidiano. Objetivou compreender a construção das
práticas de integralidade em saúde no trabalho cotidiano das equipes de Saúde da Família e de
gestores de municípios do Vale do Jequitinhonha-MG: Datas, Diamantina e Gouveia. Esses cenários
vêm se transformando na prestação de assistência à saúde, principalmente da atenção primária,
devido à implantação da Estratégia Saúde da Família (ESF) entre 1995-1998, que trouxe
complexos desafios a serem superados para consolidar um modelo de atenção que valorize as ações
de promoção da saúde, prevenção das doenças e atenção integral às pessoas. Os sujeitos do
estudo foram profissionais de equipes Saúde da Família, equipes de apoio e gestores em um total de
48 pessoas de sete equipes locadas em seis Unidades Básicas de Saúde. Para a coleta de dados,
realizou-se observação direta com 43 sujeitos e entrevistas, a partir de um roteiro semi-estruturado,
com 35; porém cinco foram apenas entrevistados e dois foram abordados em conversas sem
roteiro estruturado para a coleta de dados referentes à história e ao contexto sócio-político do
município. Os dados foram submetidos à Análise de Conteúdo Temática proposta por Bardin (2008)
e foram organizados em seis categorias: 1. O olhar de uma pesquisadora - traz a interpretação sobre
os dados advindos da observação; 2. Falando de integralidade - corresponde à compreensão dos
atores sociais sobre a integralidade; 3. (Des)caminhos e (im)possibilidades de práticas integrais na
ESF - discute as ações desenvolvidas no cotidiano dos profissionais, apontando para as
(im)possibilidades da integralidade no dia a dia das equipes; 4. Os pilares da integralidade: a
comunhão da ideologia e os entraves no cotidiano - traduz a convergência dos dados nos casos
múltiplos e mostra os fundamentos para a integralidade em saúde: o vínculo; o perfil e a formação
profissional; a hierarquização dos serviços e a implicação da referência e contrarreferência no dia a
dia do Sistema; 5. Implicações da integralidade na gestão em saúde - ressalta a importância e a
complexidade da formulação de estratégias de gestão municipal em saúde na luta pela construção da
integralidade; 6. Uma agenda para a integralidade - apresenta propostas para contribuir com
aqueles que buscam consolidar as práticas de integralidade. A noção explícita pelos informantes é de
que a integralidade não se limita à formulação de políticas, à articulação de técnicas ou de
determinadas formas de intervenção em saúde, mas se fundamenta, também, no resgate do
indivíduo e do coletivo como o centro do cenário da prestação da atenção à saúde na ESF, sendo a
família o espaço privilegiado de atuação. Os dados apresentam que já existem direções e iniciativas
que buscam construir uma atenção diferenciada na prática cotidiana. A pretensão é de que este
trabalho possa contribuir com a construção do corpo de conhecimento sobre o tema da integralidade
para a Estratégia Saúde da Família. Aspira-se também contribuir para a prática cotidiana de
profissionais, equipes Saúde da Família e gestores municipais, apresentando-lhes estratégias que
possibilitem a melhoria dos Serviços implantados, analisando os fatores que incidem na efetividade
da integralidade em saúde, para servir de base a possíveis intervenções visando a melhoria do
atendimento aos usuários da ESF das realidades investigadas.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.enf.ufmg.br/site_novo/modules/mastop_publish/files/files_4d80b951bad69.pdf
Nº de Classificação: 6753
SIMÕES, Mariana Roberta Lopes. Análise do absenteísmo-doença dos trabalhadores rurais de
uma empresa florestal em Minas Gerais. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais.
Escola de Enfermagem, 2010. 75 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROCHA, Adelaide De Mattia
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi analisar os fatores associados ao absenteísmo-doença dos
trabalhadores rurais de uma empresa florestal em Minas Gerais. Trata-se de um estudo transversal,
analítico, realizado com 883 trabalhadores de uma empresa florestal em Minas Gerais. Realizou-se o
levantamento de todos os atestados médicos emitidos na empresa no ano de 2009. Utilizou-se para
análise dos dados estatística descritiva, regressão logística com análises bi e multivariadas e odds
ratio com nível de significância de p<0,05. Os resultados indicaram uma prevalência de 54,0% de
atestados na população, com a perda de 7655 dias. Os agravos mais prevalentes foram os referentes
ao aparelho osteomuscular (23,5%), seguidos do aparelho respiratório (14,0%) e as lesões,
envenenamentos e outras conseqüências de causas externas (9,0%). A análise multivariada revelou
que as variáveis função, setor e tempo de trabalho na empresa estiveram associadas à ocorrência do
absenteísmo doença. Os achados fornecem evidências importantes sobre a relação entre fatores
ocupacionais e demográficos e o absenteísmo-doença dos trabalhadores florestais. Conclui-se que o
trabalho rural nos ambientes florestais tem relevância o suficiente para que estudos mais
aprofundados sejam realizados, considerando a complexidade do tema relacionado à saúde e
trabalho.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.enf.ufmg.br/site_novo/modules/mastop_publish/files/files_4d41502330c9f.pdf
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COELHO, Kellen Rosa. Infecção pelo Schistosoma Mansoni em estudantes como indicador da
infecção na população em área rural de alta prevalência. Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2010. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GAZZINELLI, Andréa
ENK, Martin Johannes
RESUMO: Objetivo: este estudo epidemiológico, transversal e analítico teve como objetivo analisar a
infecção pelo S. mansoni em estudantes como indicador da infecção na população de três áreas
rurais endêmicas para esquistossomose no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Metodologia: a
população total foi de 1.880 indivíduos entre 1 e 101 anos, sendo 617 estudantes entre 4 e 25 anos.
Todos os dados foram coletados no início dos estudos em cada área endêmica, ou seja, em 2001,
2004 e 2007. Foram realizados questionários demográfico, socioeconômico e de contato com água.
Os exames de fezes foram realizados com três amostras e seis lâminas, utilizando o método KatoKatz. Resultados: a prevalência da esquistossomose na população total foi de 55,1% e a média
geométrica de ovos por grama (opg) foi de 52,61 (IC 95% 49,45 - 55,77). Entre os estudantes, a
prevalência foi de 72,8%, com média geométrica de opg de 69,09 (IC 95% 66,98 - 71,20). Os
resultados mostraram que a população possuía precárias condições socioeconômicas e de moradia e
grande parte relatou ter contato com água potencialmente não segura. A situação de pobreza e de
contato com esta água esteve significativamente associadas com a infecção. Dentre os 1.036
indivíduos infectados pelo S. mansoni, 5,9% eram familiares de estudantes negativos e 19,1% eram
indivíduos que não residiam com estudantes, sendo os outros 75,0% compostos pelos estudantes
positivos e seus familiares. Dos 469 domicílios, 209 (44,6%) possuíam pelo menos um estudante
infectado, 202 (43,0%) não possuíam estudantes e 58 (12,4%) possuíam todos os estudantes
negativos, sendo as taxas de infecção entre os indivíduos nestes domicílios de 68,8%, 39,0% e
25,2%, respectivamente. Os indivíduos que não residiam com estudantes tiveram menos risco de
adquirir a infecção do que aqueles que moravam com estudantes (RP 0,63; IC 95% 0,57 - 0,72). A
presença de estudante positivo no domicílio aumentou em 1,23 vezes (IC95% 1,01 - 1,50) o risco de
encontrar outro integrante da família positivo, quando comparado a domicílios onde residiam
estudantes negativos. Quando comparado a domicílios sem estudantes, este risco aumentou em 1,38
vezes (IC 95% 1,20 - 1,58). A mediana da prevalência foi maior em domicílios onde moravam
estudantes positivos (p?0,001). O modelo de regressão binomial negativa mostrou que a
probabilidade da prevalência total de S. mansoni por domicílio aumentaria com o aumento da
prevalência entre os estudantes e com a presença de indivíduos entre 6 e 14 anos e diminuiria nas
famílias com precárias condições socioeconômicas. Conclusão: concluiu-se que estudantes positivos
podem ser utilizados como indicadores da infecção entre a população com os quais convive. No
entanto, os programas de controle não podem ignorar os indivíduos que não residem com estudantes
que não seriam contemplados nas avaliações. Sugerem-se esforços para promover uma maior
interação da Equipe de Saúde da Família com a Escola, a fim de proporcionar atividades de
educação em saúde com os estudantes, professores e a toda a comunidade.
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Acesso remoto ao texto integral:

http://www.enf.ufmg.br/site_novo/modules/mastop_publish/files/files_4d247c8e0d2b7.pdf
Nº de Classificação: 6755
FARIA, Cynthia Márcia Romano. Aleitamento materno de recém-nascidos prematuros após a alta
hospitalar (O). Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2010.
154 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SENA, Roseni Rosângela de
DUARTE, Elysangela Dittz
RESUMO: Este estudo teve como objetivo analisar aspectos relacionados ao aleitamento materno
exclusivo de recém-nascidos prematuros, após a alta hospitalar, a partir da experiência das mães.
Para alcançar os objetivos propostos, foi utilizada uma abordagem qualitativa, com a orientação
teórico-metodológica da dialética. O cenário da pesquisa foram os quatorze domicílios de recémnascidos prematuros que receberam alta da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Sofia
Feldman, em Belo Horizonte. As mães desses recém-nascidos prematuros foram os sujeitos desta
pesquisa. Utilizaram-se os seguintes critérios de inclusão: estarem no domicílio há pelo menos 30
dias, terem recebido alta em aleitamento materno exclusivo após a internação na UTIN. A coleta de
dados foi realizada por meio de entrevista com roteiro semiestruturado e da observação participante.
O diário de campo foi utilizado como instrumento de registro da pesquisadora. Os dados foram
analisados utilizando-se a técnica da Análise de Conteúdo e a Narrativa foi construída com o
propósito de apresentar a análise de cada caso revelando a singularidade de cada mulher e de seu
filho no processo do aleitamento materno. A partir das narrativas, foram revelados os seguintes
analisadores: o ambiente hospitalar como um espaço de aprendizagem, o ambiente domiciliar como
um espaço de conforto e liberdade, a rede social como mediadora do aleitamento materno no
domicilio, a tecnologia necessária para o sucesso do aleitamento materno, a necessidade da
continuidade da assistência ao recém-nascido prematuro, as condições materiais e o aleitamento
materno. A análise dos dados permitiu evidenciar que o aleitamento materno de recém-nascidos
prematuros é vivenciado de forma singular por cada mulher em seu cotidiano. Verificou-se que a
rede social funcionou como mediadora da amamentação tanto incentivando quanto desencorajando
sua continuidade. O estudo permitiu verificar que a experiência de amamentação vivenciada pelas
mulheres, durante a internação de seus filhos, foi identificada como uma possibilidade de
aprendizado com a equipe de saúde. Considera-se, portanto, a necessidade da continuidade da
assistência ao recém-nascido prematuro para apoiar a mulher no processo da amamentação. Como
resultado deste estudo, podemos afirmar que o aleitamento materno se insere no contexto de vida da
mulher, fazendo-se necessária uma abordagem, tanto pelas políticas públicas quanto pelos
profissionais de saúde, que contemple não apenas os aspectos biológicos do aleitamento materno,
mas também os aspectos emocionais, culturais, históricos e sociais que envolvem esse complexo
processo.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.enf.ufmg.br/site_novo/modules/mastop_publish/files/files_4d5d68ecf1c8e.pdf
Nº de Classificação: 6756
SANTOS, Valdete Oliveira. Eventos adversos em quimioterapia antineoplásica: subsídios para o
gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2010. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOREIRA, Marléa Chagas
RESUMO: O estudo aborda o gerenciamento de enfermagem frente aos eventos adversos em
quimioterapia antineoplásica. Trata-se de uma pesquisa do tipo descritivo de abordagem qualitativa,
que utilizou o método estudo de caso representativo e longitudinal e como cenário a Central de
Quimioterapia do Hospital do Câncer III do Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro. Os
objetivos foram: descrever o entendimento das enfermeiras acerca de eventos adversos relacionados
à quimioterapia antineoplásica,; analisar a prática das enfermeiras frente ao gerenciamento de
eventos adversos na administração do tratamento quimioterápico e discutir as estratégias apontadas
pelas enfermeiras que favoreçam a prevenção e controle de tais eventos na central de quimioterapia.
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Os sujeitos participantes foram enfermeiras da Central de Quimioterapia do cenário estudado. Para
configuração do caso foi adotada a entrevista semi-estruturada, observação não-participante e
análise documental do prontuário e relatórios de enfermagem do setor. A análise de conteúdo
temática resultou como categoria analítica: Gerenciamento de eventos adversos na Central de
Quimioterapia do HCIII/INCA: dos saberes à busca de práticas gerenciais efetivas no processo de
cuidar. Tal categoria foi discutida a partir das seguintes unidades temáticas: 1. Os saberes das
enfermeiras acerca de eventos adversos em quimioterapia antineoplásica e as marcas da prática
cotidiana; 2. A prática do gerenciamento de eventos adversos no processo de cuidar em
enfermagem na Central de Quimioterapia; e 3. Estratégias de prevenção de eventos adversos em
quimioterapia antineoplásica: subsídios à efetividade do processo de cuidar em enfermagem. Os
resultados evidenciam que o entendimento das enfermeiras sobre o tema investigado é construído a
partir da prática cotidiana e reflete a influência do saber profissional próprio, além daqueles que
permeiam as interações com os demais profissionais da equipe multiprofissional que atuam neste
cenário social; tal entendimento indica aproximações e distanciamentos com as definições instituídas
nas regulamentações sobre o assunto. A prática de gerenciamento dos eventos adversos revelou que
as enfermeiras mobilizam atributos relacionados ao conhecimento clínico, técnico e organizacional
para identificar fatores de risco para segurança dos pacientes, planejando e avaliando intervenções O
monitoramento de eventos está relacionado especificamente ao extravasamento, corroborando a
predominância de enfoque na literatura internacional. As estratégias gerenciais sugeridas para
prevenção dos eventos adversos estão de acordo com as recomendações internacionais e indicam a
necessidade de aprofundamento das diferentes dimensões que compõem o processo gerencial em
quimioterapia diante de situações complexas na dinâmica do trabalho assistencial da equipe de
enfermagem a partir da valorização do saber e do agir dos profissionais.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_M_ValdeteOliveiraSantos.pdf

Nº de Classificação: 6757
FERNANDES, Ana Claudia Vianna. Avaliação de enfermagem aos pacientes obesos mórbidos
nos programas de pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2010. 195 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Rita Batista
RESUMO: Existem cerca de 300 milhões de pessoas obesas no mundo. A cirurgia bariátrica tornouse uma opção para perda de peso permanente a pacientes obesos mórbidos, visando melhor
qualidade de vida. Nosso objetivo foi elaborar um modelo de sistematização de enfermagem aos
usuários em pré e pós-operatório do PROCIBA que constou de 40 itens, baseada nos papéis de
autocuidado: manutenção da saúde, prevenção das complicações, autodiagnóstico e autotratamento
das complicações e participação ativa no autocuidado e em serviços de saúde; em fatores de risco
para desenvolvimento de doenças e agravos não transmissíveis crônicas; e em fatores de risco
cirúrgico. Investigamos o perfil sóciodemográfico e clinico de 99 prontuários, e aplicamos o
instrumento para coleta de dados na amostra de 16 sorteados. Este estudo foi aprovado pelo comitê
de ética em pesquisa do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do
Rio de Janeiro sob o numero 06/08. A análise estatística foi realizada no programa XL STAT
Microsoft Office Excel. A idade variou com media de 42,5 anos, predominância do sexo feminino e
raça branca. A renda apontou significativa interferência para o autocuidado relacionado ao controle
de peso e conseqüentemente risco. Análise da amostra dos 16, os escores “risco alto e moderado”,
predominaram, caracterizando déficit de autocuidado. Este estudo revelou que existem a
necessidade urgente de promoção de autocuidado sadio a estas pessoas por meio da enfermagem,
diminuindo a probabilidade de eventos mórbidos de origem risco cardiovascular.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_AnaClaudiaViannaFernandes.pdf

Nº de Classificação: 6758
BRAGA, Elzeni dos Santos. Tecnologia e tecnovigilância em saúde e os nexos com a qualidade
do cuidado de enfermagem em terapia intensiva neonatal. Rio de Janeiro. Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2010. 190 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RÊGO, Margarethe Maria Santiago
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RESUMO: Trata-se de um estudo sobre a interrelação entre a tecnologia, tecnovigilância e as
estratégias para melhorar a qualidade do cuidado na perspectiva dos profissionais de enfermagem da
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Objetivos: descrever sobre a tecnovigilância e a utilização de
tecnologias duras nos processos de cuidado de enfermagem em unidade de terapia intensiva
neonatal de um hospital da rede pública; conhecer o entendimento da equipe de enfermagem acerca
das interfaces entre tecnologia, tecnovigilância e cuidado de enfermagem na unidade de terapia
intensiva neonatal; identificar as estratégias indicadas pelos profissionais de enfermagem para
melhorar a qualidade e a segurança na utilização das tecnologias duras no ambiente do cuidado de
terapia intensiva neonatal e analisar a existência da relação entre tecnologia, tecnovigilância e
cuidado de enfermagem em terapia intensiva neonatal. Referenciais técnicos: foram as concepções
de Figueiredo sobre cuidado/conforto e a abordagem da Qualidade em Saúde. Pesquisa quantiqualitativa, tipo estudo de caso, realizada através da observação participante e entrevista semiestruturada com 28 profissionais de enfermagem que atuam na Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal (UTIN) localizada no Instituto Fernandes Figueira. Este procedimento resultou em duas
categorias: ?O ambiente do cuidado na UTIN e a inserção de tecnologias duras e da tecnovigilância?
e Experiências da equipe de enfermagem e as estratégias utilizadas na relação entre tecnovigilância,
cuidado de enfermagem e tecnologias nas práticas assistenciais da UTIN?. Os resultados indicaram
que 64,3% dos profissionais de enfermagem percebem a tecnologia e a tecnovigilância como
complementares e ferramentas essenciais para a qualidade dos cuidados de enfermagem em UTIN.
O Sistema de Tecnovigilância ainda não alcançou uma ampla abrangência na instituição cenário, e
evidenciou como as melhores estratégias para assegurar a qualidade do cuidado/conforto mediado
por tecnologias duras, no ambiente da UTIN, a educação e qualificação da equipe de enfermagem
(100%). Conclui-se que, a tecnovigilância, assim como a implementação das estratégias associadas
a mudanças de culturas institucionais e profissionais no uso de tecnologias duras, são fatores
fundamentais para o processo de melhorias contínuas da qualidade do cuidado/conforto e segurança
para o RN internado na UTIN. Evidenciou-se que a qualidade não está apenas nas tecnologias
utilizadas ou na implementação da tecnovigilância, mas especialmente nas pessoas que realizam os
cuidados e que manipulam essas tecnologias. O estudo reafirma a necessidade da otimização do
Programa de Tecnovigilância e da efetiva participação da equipe de enfermagem nos processos
relacionados ao uso de tecnologias duras com destaque para uma cultura organizacional voltada para
a lógica da prevenção como estratégia fundamental para a segurança e melhoria da qualidade do
cuidado/conforto em Unidade Intensiva Neonatal.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_ElzeniDosSantosBraga.pdf

Nº de Classificação: 6759
BAX, Ana Maria Cunha. Vivência dos sentidos sociocomunicantes do enfermeiro em unidade
cardiointensiva: traduzindo a comunicação não-verbal do cliente (A). Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2010.
212 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Sílvia Teresa Carvalho de
RESUMO: O estudo trata de investigar como os enfermeiros na Unidade cardio-intensiva percebem
as manifestações não-verbais do cliente sob seus cuidados. Valorizamos destacar o enfoque
subjetivo considerando que o cuidado de enfermagem prestado ao cliente nesta unidade está
predominantemente dirigido às alterações relativas ao órgão coração. Traçamos como objetivos:
Identificar com quais sentidos corporais o enfermeiro percebe essas manifestações e discutirmos
como essa comunicação não-verbal subsidia um cuidado singular de enfermagem. Descrever as
diferentes manifestações não-verbais desta clientela através de sua vivência na prática assistencial.
Metodologia: O estudo foi desenvolvido
utilizando a técnica da Vivência dos Sentidos
Sóciocomunicantes de Araújo e o método do Grupo Pesquisador de Gauthier. Foram desenvolvidas
dinâmicas criativas como o relaxamento, o desenho e a dramatização; aplicadas a 14 enfermeiros
atuantes em unidade cardio-intensiva em um hospital federal no Rio de Janeiro no período de junho a
setembro de 2009. Resultados: A análise dos dados nos levou a descrição de várias manifestações
não-verbais deste cliente e o significado destas pela interpretação do enfermeiro. O sentido visão foi
identificado como o mais utilizado para a percepção da comunicação não-verbal, seguido da
audição, tato e olfato e em menor proporção paladar e coração. Os sentidos corporais, durante o
processo de observação e tradução destas manifestações, apresentaram-se compartimentados,
adquiriram características próprias de acordo com o seu objetivo; visão radar, visão interna, audição
paciente, audição sensível e transversalidades. Identificadas pelos enfermeiros a partir das
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dramatizações, destacaram pistas através das imagens expressivas para a realização do cuidado de
enfermagem singular. A contra-análise destacou categorias temáticas relativas ao paciente e ao
enfermeiro. Relacionadas ao paciente sobressaíram: os sentimentos do paciente portador de
cardiopatia, o paciente internado na unidade cardio-intensiva e o “ser” paciente pelos olhos e sentidos
do enfermeiro. As categorias temáticas referente ao enfermeiro e sua prática destacaram o
enfermeiro como ser humano e a comunicação verbal e não-verbal no seu dia-a-dia. O repensar da
prática do enfermeiro a partir do espaço transversal construído pela pesquisa e as dificuldades de
desenvolver um cuidado integral do ser. Considerações: O reconhecimento da ação dos sentidos
corporais dos enfermeiros no diagnóstico da comunicação não-verbal e de enfermagem nos níveis
psicobiológico e psicossocial. Além de promover a reflexão sobre a prática, também gerou crítica
sobre a valorização desta compreensão no cuidado menos automatizado. Verificamos a importância
da criação de um espaço transversal ao cuidado, desenvolvendo reflexões sobre a prática pessoal e
coletiva do enfermeiro, promovendo a capacidade de intervir alterando atitudes e posturas e
construindo conceitos para um cuidado dinâmico e singular através do qual a comunicação nãoverbal do cliente comunica necessidades interpessoais a serem atendidas durante o cuidado.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_M_AnaMariaCunhaBax.pdf

Nº de Classificação: 6760
VIDAL, Verônica Lopes Louzada. Comunicação e enfermagem: indicativos para inserção do familiar
acompanhante no centro de terapia intensiva. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2010. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Silvia Tereza Carvalho de
RESUMO: O estudo abordou a questão da comunicação não verbal expressada pelo paciente
internado em CTI, antes e após a inserção do familiar acompanhante durante o período de
internação. Teve como objetivos identificar as expressões não verbais do paciente internado antes e
durante a inserção do familiar/acompanhante e analisar como a permanência do mesmo influencia na
comunicação não verbal do paciente durante a internação. Metodologia: estudo descritivo com
abordagem qualitativa, tendo como cenário o setor de terapia intensiva da Santa Casa de
Misericórdia, localizada no município de Barra Mansa, no Estado do Rio de Janeiro. Os sujeitos foram
sete pacientes graves, internados em CTI com ou sem comprometimento do nível de consciência. Os
aspectos éticos da pesquisa foram rigorosamente observados, segundo a Resolução CNS-196/96.
Resultados: A produção dos dados deu-se a partir da observação das manifestações não verbais
dos pacientes, antes e após a inserção do familiar acompanhante no CTI. Os registros foram feitos
através de estudos das categorias analíticas construídas com base em um roteiro de observação não
participante, possibilitando à pesquisadora registrar manifestações dos pacientes em relação a
insegurança, medo da morte, ansiedade, dor, desconforto e insônia com a separação do familiar
durante os dois primeiros dias de internação. Após a inserção do familiar acompanhante, foram
notórias as expressões de satisfação do paciente, evidenciadas através do olhar, do sorriso, dos
movimentos das mãos, da cabeça e dos membros superiores e inferiores, denotando conforto,
relaxamento, maior interação com a equipe, colaboração durante os procedimentos realizados e
melhoria do quadro clínico em geral. Observou-se um zelo significativo da equipe de enfermagem no
atendimento das solicitações do paciente e uma preocupação relevante no entendimento dos seus
sinais não verbais. Nessa interação mais efetiva, identificou-se uma equipe de enfermagem mais
próxima do paciente e do familiar acompanhante com resultados positivos na assistência, que se
tornou mais humanizada, permitindo inferir que esta inserção deve ser entendida pela equipe de
saúde como um benefício para o paciente e seu familiar, observadas as normas institucionais a
respeito, por contribuir efetivamente para o sucesso do tratamento, na maioria das vezes.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_VeronicaLopesLouzadaVidal.pdf

Nº de Classificação: 6761
CARMO, Sandra Alves do. Criança com câncer em processo de morrer e sua família:
perspectivas para a enfermagem pediátrica (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2010. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Isabel Cristina dos Santos
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RESUMO: O estudo tem como objeto a atuação da equipe de enfermagem frente à criança com
câncer em processo de morrer e sua família. Os objetivos são descrever as especificidades da
assistência de enfermagem à criança com câncer em processo de morrer e sua família; analisar a
atuação da equipe de enfermagem frente à criança com câncer em processo de morrer e sua família;
discutir as (im)possibilidades da equipe de enfermagem frente à criança com câncer em processo de
morrer e sua família. O referencial teórico está vinculado aos estudos de Kübler-Ross (2005 e 2008).
Trata-se de uma pesquisa qualitativa. O cenário foi uma unidade de internação pediátrica de um
hospital filantrópico especializado em oncologia do Rio de Janeiro. Os sujeitos foram seis integrantes
da equipe de enfermagem que tiveram experiência de cuidar de crianças com câncer em processo de
morrer. Os procedimentos metodológicos foram o formulário e a entrevista não diretiva em grupo.
Utilizou-se a análise temática. Os depoimentos apontam que a equipe de enfermagem tem
dificuldade para lidar com a morte e por vezes a considera como alívio. Os cuidados específicos à
criança são controle dos sintomas, respeito pelo corpo e atendimento das vontades da criança. Para
lidar com suas dificuldades, a equipe estabelece estratégias de enfrentamento, ou seja, não deixa a
criança morrer sozinha, separar o profissional do emocional, neutralizar os sentimentos, nunca
demonstrar fraqueza, entre outros. As dificuldades são a realização da punção venosa, escassez de
recursos materiais e lidar com os princípios do cuidado paliativo. As facilidades compreendem a
conquista da confiança da criança e seu familiar e demonstração de carinho para com a criança. A
interação entre a equipe e a família ocorre no momento das orientações à família. A criança possui
necessidades biopsicossociais como alimentação, acompanhamento psicológico, conhecimento
sobre a doença, brincadeiras, convívio com outras crianças, entre outras. Conclui-se que a equipe
tem dificuldades em lidar com a morte da criança e estabelece estratégias de enfrentamento, bem
como condutas contraditórias, emitem opiniões como se estivessem distante e não vivenciando o
momento, e não revelam seus verdadeiros sentimentos. As depoentes não têm conhecimentos
científicos sobre os cuidados paliativos. Os estágios do processo de morrer são identificados pela
equipe, contudo não entende o significado de cada etapa.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_M_SandraAlvesDoCarmo.pdf

Nº de Classificação: 6762
REIS, Adriana Teixeira. Significado da cirurgia neonatal na presença de malformações
congênitas: a visão materna para o cuidar de enfermagem (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2010. 173 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Rosângela da Silva
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva que teve como objeto de estudo o
significado da cirurgia neonatal na visão de mulheres-mães de bebês portadores de malformações
congênitas. Objetivou: Conhecer o significado atribuído por mulheres-mães à cirurgia neonatal de
seus filhos portadores de malformações congênitas; compreender de que forma o significado
atribuído à cirurgia neonatal pode interferir no processo de maternagem de recém-nascidos
portadores de malformações congênitas; discutir a atuação da enfermagem a partir do significado
atribuído à cirurgia neonatal por mulheres-mães de recém-nascidos portadores de malformações
congênitas. Utilizou o método história de vida, através da entrevista gravada com dezoito mulheresmães de recém-nascidos submetidos a cirurgias no período neonatal pela presença de malformações
congênitas. O estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética do Instituto Fernandes Figueira e Escola
de Enfermagem Anna Nery. A coleta de dados foi realizada entre julho e agosto de 2009, no
Departamento de Cirurgia Pediátrica do Instituto Fernandes Figueira. Os relatos apontaram para a
emergência de três unidades de significação: O significado da cirurgia neonatal na presença da
malformação; O adiamento da maternidade, da maternagem e da construção social da família e a
necessidade de um cuidado coerente e congruente. As categorias puderam explicitar que a cirurgia é
a grande esperança de resgate de uma vida “normal” para o bebê e para a mulher. Há uma grande
expectativa frente à eliminação da imperfeição marcada no biológico (corpo físico do bebê), mas
também no imaginário e na dimensão social. Algumas mulheres vivenciam a “preocupação cirúrgica
primária”.Os depoimentos apontam para uma re-significação da maternidade, com repadronização de
comportamentos e funções dos papéis maternos diante da cirurgia. O rito de passagem da mulher
para mulher-mãe pode não se completar; podendo ser substituído pelo ritual de infortúnio ou ser
vivenciado de forma distinta, como um “novo ritual”, caracterizado pela vivência de sentimentos
ambíguos. A cirurgia pode contribuir para o desempenho da maternagem, mas não é o único fator
que interfere neste processo. Desconstruir crenças diante do encontro entre saberes técnicos e
vivências é um desafio para o cotidiano da assistência. A enfermagem pode auxiliar no suporte e
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adaptação destas mulheres,diante de sua nova condição, sendo agente promotor da escuta
terapêutica. Compreender o que há por detrás de cada história desvelada, traz subsídios para o uso
de tecnologias leves no acolhimento institucional da mulher e sua família.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_AdrianaTeixeiraReis.pdf

Nº de Classificação: 6763
DUARTE, Neucimar de Oliveira. Participação dos enfermeiros de saúde da família no controle
social em saúde: o caso de Angra dos Reis (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2010. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Ana Inês
RESUMO: A partir de 2006 a Fundação de Saúde de Angra dos Reis instituiu um incentivo financeiro
às equipes de Saúde da Família. Sua concessão envolve a avaliação da Associação de Moradores e
autoavaliação da equipe. Realizou-se investigação com o objetivo de: analisar a participação dos
enfermeiros de Saúde da Família no controle social em saúde a partir da concessão do incentivo e
discutir como este, na perspectiva dos enfermeiros, incidiu no trabalho das equipes de saúde da
família e na comunidade. Método: Estudo de caso do tipo múltiplo, de abordagem qualitativa.
Realizaram-se entrevistas semiestruturadas com vinte enfermeiros de Saúde da Família. Utilizou-se
análise de conteúdo na exploração dos depoimentos. Algumas mudanças a partir da concessão do
incentivo foram reconhecidas pelos enfermeiros, como a redução de faltas dos profissionais;
respostas mais imediatas às demandas dos usuários; adoção da autoavaliação e preocupação com
as metas quantitativas. Também, reforçou o autoritarismo na relação cotidiana dos presidentes das
Associações de Moradores com as equipes. Considerações Finais: A despeito das limitações,
acreditamos que a qualificação do processo de concessão e do próprio incentivo poderá contribuir
para a consolidação da Estratégia de Saúde da Família como um espaço de bem-estar social e de
saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_NeucimarDeOliveiraDuarte.pdf

Nº de Classificação: 6764
ROCHA, Telma Maria da Silva. Intervenções breves para adesão ao tratamento dos portadores
de hanseníase que fazem uso abusivo de bebida alcoólica. Rio de Janeiro. Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2010. 150 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DONATO, Marilurde
RESUMO: O objeto do estudo centra-se na aplicação das Intervenções Breves como forma de
incentivo à adesão ao tratamento de pacientes portadores de hanseníase que fazem uso abusivo de
álcool, tendo como objetivos identificar por meio da aplicação do questionário Alcohol Use Disorder
Identification Test (AUDIT), os portadores de hanseníase, que fazem uso abusivo de bebida alcoólica;
aplicar as Intervenções Breves junto aos pacientes portadores de hanseníase identificados como
usuários abusivos de bebida alcoólica; analisar a adesão ao tratamento após a aplicação das
Intervenções Breves junto aos portadores de hanseníase que fazem uso abusivo de bebida alcoólica.
Estudo qualitativo seguindo o método da Pesquisa Convergente-Assistencial, observando-se os
pressupostos de Rollnick e Miller na aplicação da Entrevista Motivacional nas Intervenções Breves.
Os sujeitos foram sete portadores de hanseníase, com pontuações no AUDIT compreendida entre 8 e
24, em tratamento no Programa de Controle de Hanseníase em uma Unidade de referência no
município de Duque de Caxias (RJ). As fases de desenvolvimento da pesquisa foram: captação dos
sujeitos durante a consulta de enfermagem com aplicação do instrumento AUDIT, aplicação da
Intervenção Breve e retorno para seguimento das intervenções e monitoramento quanto à adesão ao
tratamento da doença e das questões do uso do álcool. O corpus de dados foi analisado à luz da
publicação da Organização Mundial de Saúde sobre interpretação e formas de intervenção,
conforme a pontuação do AUDIT. Identificou-se nos sujeitos uma pontuação significativa de abuso e
até dependência ao álcool e uso de outras drogas como a cocaína, sem registro nos respectivos
prontuários sobre o uso destas substâncias. Dos sete sujeitos do estudo, seis estão abstêmios do
álcool e um está em redução do consumo, com encaminhamento para um centro especializado no
tratamento de álcool e outras drogas; dois sujeitos estão em alta do tratamento; quatro comparecem
regularmente ao tratamento da hanseníase, sendo monitorados quanto ao uso do álcool. e um está
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com a medicação suspensa até reavaliação dos exames. Em decisões compartilhadas entre sujeitos
e pesquisadora, a aplicação das Intervenções Breves passou a ser realizada no momento da dose
mensal da polioquimioterapia. O estudo atingiu os objetivos propostos ao contemplar a integralidade
das ações de saúde, um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) , sendo o cliente assistido
holisticamente, e implantar no cenário do estudo o disposto na Lei 6.117 de 2007 quanto ao
rastreamento do uso abusivo do álcool visando a redução de danos na atenção primária e a adesão
ao tratamento da hanseníase com cura funcional dos casos diagnosticados, como preconizado pelo
Ministério da Saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_TelmaMariaDaSilvaRocha.pdf

Nº de Classificação: 6765
MARTINS, Paula Alvarenga de Figueiredo. Compartilhando saberes e práticas com clientes
estomizados acerca da manutenção da estomia de eliminação: uma proposta educativa do
cuidado de enfermagem no contexto ambulatorial. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2010. 207 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVIM, Neide Aparecida Titonelli
RESUMO: O objeto de estudo centra-se nos saberes e práticas de clientes estomizados sobre a
manutenção da estomia de eliminação intestinal e urinária. Os objetivos são: Descrever os saberes e
práticas de clientes estomizados sobre a manutenção da estomia de eliminação intestinal e urinária;
Analisar a pertinência de tais saberes e práticas na manutenção da estomia de eliminação intestinal e
urinária; Discutir as condições de inserção desses saberes e práticas nos cuidados fundamentais de
enfermagem desenvolvidos junto a esses clientes no contexto ambulatorial e suas possíveis
repercussões no contexto domiciliar. O processo educativo implementado foi orientado pelos teóricos
Paulo Freire e Leininger, no que tange à pedagogia freiriana e ao cuidado cultural de enfermagem,
respectivamente. Pesquisa de campo qualitativa, em que foi utilizada a modalidade de Pesquisa
Convergente-Assistencial como método de produção das informações. Os sujeitos constituíram-se de
17 clientes adultos e idosos estomizados em acompanhamento ambulatorial no município de Campos
dos Goytacazes - RJ. Os aspectos éticos foram atendidos de acordo com o previsto na Resolução
196/96. Utilizou-se para a co-produção dos dados um formulário de identificação do cliente
estomizado, duas entrevistas semi-estruturadas e um roteiro de observação participante. Os dados
foram analisados e interpretados a partir da triangulação dos achados. Assim, o processo de
categorização foi iniciado, a partir da análise de conteúdo temática. A construção do cuidado
compartilhado foi possibilitada a partir do diálogo problematizador estabelecido com os clientes
estomizados sobre a manutenção da estomia de eliminação intestinal e urinária, fazendo fluir os seus
saberes e práticas oriundos do sistema popular, favorecendo então o compartilhamento dos saberes
do sistema profissional representados pela enfermeira-pesquisadora. Confeccionou-se conjuntamente
um plano de cuidados congruente com a realidade do sujeito, à luz do que foi discutido, para que o
mesmo pudesse implementá-lo no cotidiano e posteriormente trouxesse os resultados para o
contexto ambulatorial de cuidado. Trabalhar esses saberes e práticas de cuidados do ponto de vista
de clientes e refletir acerca da sua eventual maneira de aprendizagem, nos permitem o possível
reconhecimento de modelos de cuidado inerentes ao universo de cada um, inserido em um contexto
sócio-político-cultural que lhe é próprio. Respeitar e valorizar a singularidade de cada indivíduo
reveste-se de condição ética necessária à co-construção do cuidado, como também à sua condição
de inserção nos cuidados fundamentais de Enfermagem desenvolvidos no contexto ambulatorial. A
significativa repercussão no contexto domiciliar foi evidenciada pela execução dos cuidados de
maneira mais segura, o que aumentou a auto-estima dos clientes, implicando na efetividade do
cuidado. A autonomia planejada se tornou real, fazendo com que os clientes não mais exercessem
práticas fragmentadas, decorrentes da pedagogia tradicional. O cliente autônomo alcança, contudo, a
plenitude das ações.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_M_PaulaAlvarengaDeFigueiredoMartins.pdf

Nº de Classificação: 6766
CAMACHO, Alessandra Conceição Leite Funchal. Metodologia assistencial para pessoa com
doença de Alzheimer e sua rede de suporte: proposição de um modelo de cuidados de
enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde.
Escola de Enfermagem Anna Nery, 2010. 244 f.
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Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): COELHO, Maria José
RESUMO: O presente estudo integrado ao Núcleo de Pesquisa Enfermagem Hospitalar e ao Grupo
de Pesquisa Cuidar/Cuidados de Enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ tem como
objeto de estudo o cuidado de enfermagem a pessoa com Doença de Alzheimer (DA). Os objetivos
foram caracterizar o desenvolvimento do cuidado de enfermagem a pessoa com DA; analisar as
características do desenvolvimento do cuidado de enfermagem a pessoa com DA e discutir a
aplicação do Processo de Enfermagem segundo Wanda Horta no cuidado de enfermagem a pessoa
com DA. Estudo exploratório de natureza qualitativa, do tipo estudo de caso com análise de conteúdo
segundo Bardin (1977). O cenário foi uma instituição de referência no atendimento ao idoso com DA
do município Rio de Janeiro com 20 sujeitos atendendo a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde. Foram aplicados dois instrumentos: diário de campo e o instrumento das três dimensões da
pessoa com DA. O conteúdo obtido foi gravado em material eletrônico MP3, transcritos na íntegra
para o desenvolvimento da análise com as devidas autorizações dos sujeitos do estudo. Para a
análise e interpretação das informações foram formadas a composição de seus principais eixos
temáticos. Estas foram realizadas através das seguintes etapas: pré-análise do material coletado;
exploração do material e o desprendimento dos conteúdos significantes. Os resultados apontaram as
seguintes sub-categorias: cuidados fundamentais centrados nos hábitos de vida, de eliminações e de
suporte nas medicações; os cuidados específicos centrados nas doenças crônicas, conforto, higiene
corporal, quedas/biossegurança, nutrição oral, déficit na realização nas atividades diversas, cuidados
de referência, déficit de comportamento; suporte a família/cuidador visando auxiliar e orientar os
cuidados de enfermagem a pessoa com a DA. A família é a fonte de suporte a qual seus membros
recorrem para resolução de problemas. Em termos de dependência verificou-se que houve uma
oscilação parcial para a dependência total principalmente no que tange as atividades de vida diária
bem como nos cuidados de referência. Portanto, concluo através dos resultados que este trabalho
confirma a tese que o cuidado de enfermagem a pessoa com DA, quando desenvolvido por um
modelo assistencial baseado no Processo de Enfermagem segundo Wanda Horta, permite a
utilização dos instrumentos básicos do cuidar que atendem de forma integral os vários domínios
propostos de suas concepções teóricas tendo o enfermeiro um papel relevante no suporte a pessoa e
familiares e cuidadores com DA.
Acesso remoto ao texto integral:

http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_AlessandraConcei%C3%A7%C3%A3oLeiteFunchalCamacho.pdf
Nº de Classificação: 6767
ARAUJO, Grace Ferreira de. Cuidado materno à criança com mielomeningocele: contribuição
para a prática da enfermagem (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2010. 159 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Rosangela da Silva
RESUMO: O estudo baseou-se na minha experiência profissional com mães de crianças com
mielomeningocele. A partir do surgimento de uma nova perspectiva profissional do cuidar da mãe
com filho de mielomeningocele, senti necessidade de realizar o presente estudo para promover as
falas destas mulheres para que possam dizer que dificuldades apresentam; o que precisam e
gostariam de saber para cuidar dos seus filhos. Objeto de estudo: O cuidado materno prestado ao
filho com mielomeningocele. Objetivos: Compreender a forma de cuidar da mãe que tem um filho com
mielomeningocele e discutir de que forma o cuidado materno pode contribuir para o cuidado da
enfermeira. Utilizaram-se os referenciais de tecnologia do cuidado baseado na classificação de Merhy
como: tecnologias duras, leve-duras e leves; as Teorias do Desenvolvimento Emocional Primitivo de
Donald Winnicott. Estudo de natureza qualitativa e o método utilizado é a história de vida buscando
compreender dentro desse grupo social a lógica de suas ações e das suas relações diante dessa
experiência de vida de cuidar de um filho com mileomeningocele. O cenário do estudo foi uma
instituição federal do Rio de Janeiro, referência para gestantes de alto risco, nascimentos e
tratamentos de crianças com diversas malformações congênitas, dentre elas, a mielomeningocele. As
depoentes foram 12 mães, na faixa etária entre 20 a 43 anos, que possuíam filhos nascidos com
mielomeningocele, e que nasceram e são acompanhados nesta instituição. A pergunta norteadora da
entrevista aberta foi: “Fale a respeito de sua vida que tenha relação com o cuidado que você presta
ao seu filho com mielomeningocele”. Através da análise temática surgiram três categorias: 1- A
normalização do filho com mielomeningocele; 2- A Convivência com o Medo; 3- Os Cuidados com a
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Criança de Mielomeningocele e nesta última surgiram como subcategorias: O Cuidado
Materno/Paterno e o Cuidado do Profissional de Saúde. Apesar do conhecimento da malformação
antes do nascimento, isto não evitou o choque e o medo diante da nova realidade e do
desconhecido. As mães das crianças com mielomeningocele cuidam de seus filhos através de um
cuidado modificado, tecnológico, dificultando a aceitação da malformação. O profissional de
enfermagem é a figura principal no apoio dessas mães, mas ainda faz parte de um modelo
assistencial cartesiano, não valorizando as tecnologias leves no cuidado, pautado no princípio do
desenvolvimento de técnicas corretas, não levando em conta a subjetividade dessas mães ao
cuidarem dos seus filhos com mielomeningocele. Surgiu a necessidade de um espaço dentro da
clínica para essas mães “desabafarem”, onde elas possam trocar experiências com outras mulheres
que possuem a mesma realidade de cuidar de um filho com mielomeningocele, no qual não se sintam
cobradas e nem culpadas.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_GraceFerreiraDeAraujo.pdf

Nº de Classificação: 6768
BELMIRO, Helena Figueiredo Felisbino Barbosa. Efeitos colaterais do tratamento da
tuberculose/HIV em uma unidade de saúde no Município do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2010. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOTTA, Maria Catarina Salvador da
RESUMO: Esse estudo teve o objetivo de investigar a ocorrência de efeitos colaterais no tratamento
da coinfecção TB/HIV de um Centro Municipal de Saúde no Rio de Janeiro, identificando o perfil
epidemiológico dos usuários em tratamento da coinfecção TB/HIV, descrevendo os efeitos colaterais
do tratamento e apresentando o papel do enfermeiro nesse contexto. Trata-se de estudo
retrospectivo, com coleta de dados dos prontuários de janeiro de 1998 a junho de 2008. Amostra: 82
prontuários. Os dados foram tratados utilizando o EPI-INFO 3.5. Os resultados mostraram que 68,3%
eram homens, a média de idade de 38,2 anos; 50,7% solteiros; 58,6% com ensino fundamental
completo; 31,3% exerciam funções do Grupo 5 da CBO. Da amostra estudada, 57,3% estavam em
tratamento para HIV e 34,1% desenvolveram AIDS durante o tratamento da coinfecção; 91,5%
apresentaram ao menos um efeito colateral. Efeitos colaterais menores mais freqüentes: febre,
irritação gástrica e artralgia/artrite e os maiores foram hepatotoxicidade, exantema e vertigem.
Quanto ao acompanhamento de enfermagem, foi observado que a maioria dos usuários não recebeu
orientação sobre os efeitos colaterais do tratamento da coinfecção. Comorbidades mais freqüentes:
pneumonia, toxoplasmose e hipertensão. A maioria (79,3%) concluiu o tratamento recebendo alta por
cura; 17,1% abandonaram o tratamento após quatro meses.
Acesso remoto ao texto integral:

http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_M_HelenaFigueiredoFelisbinoBarbosaBelmiro.pdf
Nº de Classificação: 6769
MELO, Rita de Cássia de Jesus. Sentido do ser-mãe-que-tem-a-possibilidade-de-tocar-o-filhoprematuro na unidade intensiva: contribuições para a enfermagem neonatal (O). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2010. 119 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Ívis Emília de Oliveira
PAULA, Cristiane Cardoso de
RESUMO: O nascimento de um bebê prematuro é um acontecimento inesperado na vida de uma
família. Muitas são as causas que podem levar um recém nascido a ser internado em uma Unidade
de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN), a prematuridade é a mais prevalente. Entender o recémnascido prematuro (RNP) como um ser complexo que necessita do contato com sua família qualifica
a assistência de saúde e em especial a de enfermagem. Nas últimas décadas, a área neonatal
apresentou um expressivo desenvolvimento de tecnologias considerando toda a complexidade de
assegurar sobrevida e qualidade de vida a RNP cada vez menores. Foi neste cotidiano assistencial,
no qual a equipe multiprofissional realiza orientações sobre a rotina da UTIN e sobre as condições do
bebê, principalmente para a mãe, que, como enfermeira neonatologista, observei as diferentes
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reações maternas ao saberem da possibilidade que tinham de tocar o RNP. Este estudo,
desenvolvido na abordagem qualitativa e sustentado na fenomenologia de Martin Heidegger, teve
como objetivo desvelar a partir do significado materno o sentido do ser-mãe que tem a possibilidade
de tocar o filho prematuro na cotidianidade assistencial de uma UTIN. Após aprovação do projeto de
pesquisa sob o nº 54/2009 pelo Comitê de Ética em Pesquisa em obediência à Resolução 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde, foi desenvolvida entrevista fenomenológica com nove mulheres-mães
de bebês prematuros internados na UTIN. A compreensão vaga e mediana permitiu a elaboração do
fio condutor da análise através da constituição do conceito de ser-mãe-que-tem-a-possibilidade-detocar-seu-filho-prematuro-na-UTIN. A hermenêutica permitiu desvelar o movimento existencial dessa
mãe que em sua cotidianidade se mostrou nos modos de ser da inautenticidade e impessoalidade,
movida pelo falatório que a fez acreditar que esse ambiente é um lugar onde se morre, este modo de
disposição impediu sua compreensão dos fatos vividos, direcionando-a para a ambigüidade. De
início ao se relacionar com o filho se ocupava com o ganho de peso, com a aparência do bebê, com
os horários das mamadas. Perdendo-se no que se encontrava disponível sentiu insegurança e medo
de que o filho morresse. Mantinha-se em uma ocupação que a tornava cega para as suas
possibilidades, estando dessa forma fechada e presa à prematuridade e impedida, pelo temor, de
ser ver como ser de possibilidade. Ao compreender como sua, a possibilidade de ter tido um filho
prematuro, começa a tocá-lo à sua maneira, cautelosamente e cuidadosamente. Passa a perceber
nesse tocar a proximidade do bebê e a energia de troca que sente neste contato bem como
compreender as chances de melhora ou de piora do filho. Assim, transita para um entendimento no
qual não mais se ocupa, mas se pre-ocupa. Ao se pre-ocupar, o ser-mãe estabelece a possibilidade
de ser-aí-com-o-filho. Esta compreensão direciona o ser-mãe a mostrar-se no modo de ser da
autenticidade do sendo-com-o-filho, ela se compreende sendo-mãe-de-prematuro, e assim sendo
mãe. Nesta dimensão, o ser-mãe-que-tem-a-possibilidade-de-tocar-seu-filho-prematuro-na-UTIN
relaciona-se não mais com o bebê, ente que nasceu prematuro, mas com o seu filho, que é ser de
possibilidade.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

Nº de Classificação: 6770
BROCA, Priscilla Valladares. Processo de comunicação na equipe de enfermagem (O). Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2010. 185 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA, Márcia de Assunção
RESUMO: Esta pesquisa tem como objeto o processo de comunicação na equipe de enfermagem.
Os objetivos foram: descrever o processo de comunicação na equipe de enfermagem; identificar os
fatores que o influenciam; caracterizar os elementos (fonte, mensagem, canal e receptor) que o
compõem; Avaliar as estratégias já aplicadas e a serem implementadas na otimização deste
processo; e discutir sobre as influências do processo de comunicação da equipe para a assistência
de enfermagem. O referencial teórico aplicado é o de Berlo, o qual apresenta um modelo de processo
de comunicação que inter-relaciona a fonte, o codificador, a mensagem, o canal, o decodificador e o
receptor, que possuem alguns fatores que os influenciam. A pesquisa é qualitativa, exploratória e
descritiva, tendo como sujeitos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que atuam no setor
de Clínica Médica, de um hospital público, universitário e federal. A coleta dos dados foi realizada em
março e abril de 2010 e as técnicas de produção dos dados foram: entrevista semi-estruturada
desenvolvida com 25 profissionais, e observação participante realizada em dias alternados com as
entrevistas. Ao corpus de dados foram aplicadas as técnicas de análise de conteúdo temática. O
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa do hospital, conforme o protocolo nº. 198/09.
Emergiram três grandes linhas temáticas denominadas: a comunicação e o seu xi papel na equipe de
enfermagem; os elementos que estruturam o processo comunicativo na equipe de enfermagem e a
equipe de enfermagem e a comunicação não-verbal. Observou-se que a equipe de enfermagem
centra a sua preocupação na questão relacional necessária ao cotidiano do trabalho e que a
comunicação seria um importante instrumento neste processo. Enfatiza-se que o comportamento da
fonte não ocorre independente dos comportamentos do receptor ou vice-versa, ou seja, em qualquer
situação de um processo comunicativo a fonte e o receptor são interdependentes. O processo de
comunicação é utilizado como um instrumento pela equipe de enfermagem de maneira que se
transmitam informações de modo verbal, sendo direta e às vezes expositiva. Tal transmissão ocorre
de modo individual, quando se trata de algo privativo ou, quando não, através de reuniões. Para a
equipe de enfermagem, a fonte e o receptor são similares e sistemas correspondentes. O modo como
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a pessoa transmite a informação pode prejudicar o processo comunicativo e ter conseqüências, tanto
para a fonte quanto para o receptor. A comunicação não-verbal utilizada com maior incidência foi: a
complementação do verbal, o ouvir reflexivamente e permanecer em silêncio. Dessa forma, só há
comunicação se dois indivíduos ou mais participam ativamente do processo, e essa relação poderá
facilitar a prática da humanização, pois é um modo de qualificar o relacionamento entre os
profissionais e assim produzir o cuidado humanizado. A comunicação tem seu alicerce nas relações
interpessoais que se configuram a partir da interação e, nesse sentido, considera-se ser crucial para
a enfermagem, já que a mesma se dá no campo da interação humana.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

Nº de Classificação: 6771
MORAES, Jane Marques de. Estratificação de risco para evento isquêmico coronariano em
adultos jovens na sala de emergência. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2009. 73 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTORO, Deyse Conceição
RESUMO: Trata o estudo da estratificação de risco para evento isquêmico coronariano em adultos
jovens realizada pelo enfermeiro na sala de emergência. Os objetivos propostos constam de
descrever os problemas comumente observados pelos enfermeiros na sala de emergência durante a
investigação de eventos isquêmicos coronariano em adultos jovens; e analisar a aproximação ao
algoritmo para a clinica de dor torácica a partir da abordagem semiológica do enfermeiro na
investigação de evento isquêmico coronariano em adulto jovem na sala de emergência. Trata-se de
um estudo exploratório descritivo, com abordagem qualitativa realizado no serviço de emergência do
Hospital Municipal Souza Aguiar, no município do Rio de Janeiro. Para este estudo, os sujeitos foram
compostos por 8 enfermeiros da sala vermelha do serviço de emergência. Os dados foram coletados
através de entrevistas por meio de três questões semi-estruturadas voltadas para obter depoimentos
acerca da inserção desses enfermeiros no contexto assistencial do paciente adulto jovem portador de
síndrome isquêmica coronariana atendido nesse cenário. O conteúdo dos depoimentos foi submetido
a uma classificação temática por aproximação e posteriormente foram elaboradas duas categorias, a
saber: abordagem semiológica do enfermeiro na sala de emergência durante o atendimento do adulto
jovem portador de síndrome isquêmica coronariana; e aproximação ao algoritmo para a clinica de dor
torácica a partir da abordagem semiológica do enfermeiro frente ao adulto jovem portador de
síndrome isquêmica coronariana. A investigação semiológica dos enfermeiros convergem com a
diretriz de dor torácica clássica, Entretanto, nenhum dos enfermeiros fez referência a uma conduta
sistematizada apontasse para uma padronização do atendimento ou da terapêutica implementada a
partir do quadro apresentado pelo paciente. Concluo que o adequado treinamento do profissional
emergencista somado à implantação dos protocolos de Dor Torácica recomendados pela Sociedade
Brasileira de Cardiologia pode melhorar a acurácia diagnóstica de paciente e reduzir a
morbimortalidade e os custos hospitalares.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_M_JaneMarquesDeMoraes.pdf

Nº de Classificação: 6772
CARVALHO, Adriana Amaro Alves de. Música como elemento do cuidar/cuidado de enfermagem:
um estudo sobre o paciente hospitalizado e sua interação com a música. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2010. 138 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COELHO, Maria José
RESUMO: A proposta que aqui se apresentou como “Música como Elemento do Cuidar/Cuidado de
Enfermagem: Um Estudo sobre o Paciente Hospitalizado e Interação com a Música” destinou-se a
promover um cuidar/cuidados significativos que sejam funcionais e provocadoras, referentes à
aplicação da música para o paciente hospitalizado. As questões norteadoras utilizadas como principio
foram se existem abordagens terapêuticas através da música nos ambientes hospitalares no
município de Rio de Janeiro? Pode a música ter relação com o cuidado de Enfermagem? O que
desperta a música no paciente hospitalizado? Partindo desses, surgiram os objetivos, buscar o que
traz a música no ambiente hospitalar para paciente hospitalizado e a correlação com o cuidado de
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Enfermagem; Fazer um levantamento das instituições hospitalares que utilizam música; Caracterizar
as respostas do paciente hospitalizado e a relação com a música no ambiente hospitalar; Analisar a
relação música, paciente e Cuidado de Enfermagem durante a hospitalização. O estudo trouxe como
referencial teórico Coelho, com o conceito do cuidar/cuidado de enfermagem, Watson, que conceitua
o cuidado como maior valor que a enfermagem tem para oferecer à humanidade e Freire, que nos fez
entender em tese citada na revisão literária desse estudo, o que de fato é música e, há quanto tempo
a mesma nos acompanha e faz parte das nossas vidas. Pesquisa do tipo qualitativo com análise
temática. Os sujeitos da pesquisa foram pacientes internados em Clínica de Ortopedia de dois
hospitais públicos da cidade do Rio de Janeiro. Os resultados concluíram a influência positiva da
musica no hospital para o paciente durante a internação, mostra a expressão de emoções e
significação perante os pacientes internados. Os resultados emergiram na pesquisa em 03 categorias
dadas como principais, a primeira foi o perfil da clientela que nos mostrou idade, profissão, estados
civil entre outros aspectos, a segunda categoria tratou o gosto musical do Paciente, trazendo a
cultura a tona e mostrando a diversidade do gosto musical e terceira categoria e ultima tratou da
relação do paciente internado com a música dentro do ambiente hospitalar, onde foi possível
observar a importância da terapia dentre os 50 pacientes entrevistados. Após essa pesquisa
chegamos ao número de 02 pacientes que nos disseram que a música não estaria causando
nenhuma ajuda naquele momento, totalizando 4% em contraponto com os outros 48 pacientes que
afirmaram positividade na terapêutica da música no ambiente hospitalar que totalizou 96%. É de
suma importância a questão da preferência musical de cada paciente internado, sendo essencial para
todos os momentos da existência e especialmente para o estabelecimento de um relacionamento
interpessoal enfermeiro/paciente adequado. Portanto, uma proposta de música nos hospitais pode
ser algo interessante, extremamente relevante e de baixo custo. Recomendamos a continuação da
pesquisa, no Estado do Rio de Janeiro, tendo que ter as considerações que em outros Estados
poderemos ter novos gostos musicais e diferentes interpretações da música no ambiente hospitalar, é
importante respeitar os 4% dos pacientes que não acreditam que a música poderá ajudá-los no
momento da internação, sugerindo desta forma um fone de ouvido, e sugerimos para hospitais a
terapêutica musical com profissionais qualificados com a preocupação da preferência musical
respeitando a individualidade de cada um.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/dissert/EEAN_M_AdrianaAmaroAlvesDeCarvalho.pdf

Nº de Classificação: 6773
XAVIER, Maria Lelita. Reconfiguração do campo da educação superior de enfermagem no
Estado do Rio de Janeiro: 1996-2006 (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2010. 257 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BAPTISTA, Suely de Souza
RESUMO: Trata-se de um estudo histórico-social que tem como objeto as repercussões da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/1996) no campo da educação superior de
enfermagem, no estado do Rio de Janeiro (RJ), no período 1996-2006. Objetivos: Descrever as
circunstâncias que favoreceram a promulgação da LDB; Analisar as estratégias de luta empreendidas
pelos agentes da educação superior de enfermagem para fazer frente às exigências emanadas pelas
diretrizes desta lei; Discutir a reconfiguração do campo da educação superior em enfermagem no
estado do RJ. Fontes primárias: legislações e documentos escritos do Ministério de Educação
(MEC), da Associação Braseira de Enfermagem (ABEn) e depoimentos orais. Para a coleta dos
depoimentos utilizou-se a história oral temática, através de entrevistas semi-estruturadas. Fontes
secundárias: teses, dissertações, livros, artigos que tratam de políticas públicas de saúde e de
educação, da História do Brasil, da Educação e da Enfermagem. A discussão dos resultados foi
orientada por conceitos de Pierre Bourdieu: dentre outros espaço social, campo, habitus, capital,
poder, luta e violência simbólica. Na década de 1990, sob os auspícios do neoliberalismo foi realizada
a reforma educacional no Brasil, a qual se baseou nos aspectos de flexibilidade, competitividade,
avaliação, focando especialmente o princípio da expansão. Para tanto, o MEC providenciou a
elaboração de vários instrumentos legais como: a Lei nº 9.131/1995, a LDB nº 9.394/1996 e o Plano
Nacional de Educação. Neste contexto, o campo da educação superior de enfermagem se
reconfigurou a partir de diretrizes político-expansionistas, político-organizacionais e políticoavaliativas. Para tanto, os agentes pertencentes ao campo da educação superior de enfermagem,
liderados pela ABEn adotaram estratégias de luta visando encaminhar alternativas de solução para o
impacto das referidas legislações, à reatualização do habitus de classe e afiançar maior volume de
capital cultural aos agentes envolvidos no processo ensino-aprendizagem.
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Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_MariaLelitaXavier.pdf

Nº de Classificação: 6774
SILVA, Michele Karla Damacena da. Estresse da equipe de enfermagem no contexto da
hemodiálise (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da
Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2010. 143 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZEITOUNE, Regina Célia Gollner
RESUMO: Estudo descritivo exploratório, com abordagem quanti-qualitativa, cujo objeto foi o estresse
ocupacional da equipe de enfermagem da unidade de hemodiálise (HD). Os objetivos foram:
Identificar os níveis de estresse dos trabalhadores da equipe de enfermagem da unidade de HD;
Descrever, na percepção dos trabalhadores da equipe de enfermagem, os estressores a que estavam
submetidos na unidade de HD; Analisar os fatores facilitadores e impeditivos de ações de prevenção
de estresse para os trabalhadores da equipe de enfermagem da unidade de HD; e Discutir as
implicações do estresse na saúde dos trabalhadores da equipe de enfermagem da unidade de HD. O
cenário foi a unidade de HD do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), no município
do Rio de Janeiro. Os sujeitos foram 40 trabalhadores da equipe de enfermagem, sendo 27 técnicos,
07 auxiliares e 06 enfermeiros. O estudo foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa do HUCFF sob
o Protocolo de Pesquisa nº 230/08. A coleta de dados foi realizada pela própria autora, no período de
junho a agosto de 2009, na própria unidade estudada, a partir de um instrumento composto por
Inventário de Estresse em Enfermeiros (IEE), auto-aplicativo, e Entrevista semi-estruturada, a qual foi
gravada digitalmente em formato MP3. A análise dos dados seguiu, na linha quantitativa, através da
utilização de estatística descritiva, com auxílio dos bancos de dados Epi-Info versão 3.3.2 e SPSS
versão 13.0 para Windows. A partir do estresse global, foi calculada a mediana, a qual serviu como
ponto de corte entre os níveis baixo e alto de estresse, e a média para fins comparativos com outros
estudos. A associação do estresse global com variáveis pessoais e profissionais também foi possível
com auxílio do SPSS, utilizando o Teste Exato de Fischer como teste estatístico. Na linha qualitativa,
utilizou-se a análise temática, onde os dados foram agrupados por núcleos de semelhanças,
emergindo três categorias: Fatores facilitadores para a prevenção do estresse; Fatores impeditivos
para a prevenção do estresse; e Os fatores estressores e a influência na saúde dos trabalhadores de
enfermagem. Resultados: a mediana encontrada no grupo foi 108,5, a partir da qual se observou que
metade dos trabalhadores de enfermagem da HD encontra-se com nível baixo de estresse e, os
demais, com alto nível de estresse. A média do grupo foi 106,6, menor do que a identificada em outro
estudo da mesma temática. Na associação do IEE com as características dos trabalhadores,
identificou-se que os itens do IEE que compõem os Fatores 2 (papéis estressores da carreira) e 3
(papéis intrínsecos ao trabalho) foram os mais presentes na unidade estudada. Os trabalhadores de
enfermagem identificaram o relacionamento interpessoal entre a própria equipe de enfermagem como
o fator facilitador da prevenção do estresse mais presente na unidade. Já o fator impeditivo da
prevenção do estresse na unidade, segundo a percepção dos trabalhadores, foi a escassez e mau
funcionamento de recursos materiais, especialmente as máquinas de diálise. Quanto à influência do
estresse na saúde destes trabalhadores, os relatos demonstraram que há desgaste mental e físico,
além do surgimento de doenças ocupacionais em decorrência da exposição contínua ao estresse na
unidade de HD. Conclusões: os trabalhadores de enfermagem da hemodiálise apresentaram estresse
ocupacional, devido a estressores inerentes ao contexto de trabalho, o qual é amenizado pelo
relacionamento interpessoal na própria equipe.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

Nº de Classificação: 6775
DUARTE, Natália Elisa. Representações sociais sobre o cuidado de enfermagem pelos alunos
da graduação: implicações para a prática e o ensino de enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2010.
174 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LISBOA, Marcia Tereza Luz
RESUMO: O objeto de estudo foram as representações sociais de acadêmicos do primeiro e último
período do Curso de Graduação em Enfermagem sobre o cuidado de enfermagem. A pesquisa
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possuiu como objetivos: Descrever as RS dos acadêmicos do primeiro e do último período sobre o
cuidado de enfermagem; Analisar as especificidades da construção da representação do cuidado
frente à prática de enfermagem; Discutir as implicações que tais representações trazem para o ensino
e a prática de enfermagem. Pesquisa descritiva de abordagem qualitativa exploratória orientada
segundo a perspectiva da Teoria das Representações Sociais Os sujeitos foram 28 acadêmicos,
sendo 14 do primeiro período e 14 do último período. A técnica de coleta de dados foi a entrevista
individual. A análise do material foi feita com base nas técnicas de análise de conteúdo temático.
Emergiram três categorias: 1. Prática de enfermagem e suas características; 2. O local da prestação
do cuidado de enfermagem; 3. O perfil do enfermeiro. As representações sociais sobre o cuidado
de enfermagem se formam a partir da idéia sobre o cuidado humano, o que define as peculiaridades
da sua prática, da sua aprendizagem, do local onde é realizado e do enfermeiro que o executa .Em
conseqüência dos resultados desta pesquisa, identifica-se que o ensino do cuidado de enfermagem
deve ter como base as significações do grupo de acadêmicos, buscando um enfrentamento do
problema dentro de uma visão coletiva. Portanto, pensa-se que seja fundamental que as práticas
educativas instrumentalizadoras procurem reduzir a distância entre práticas, representações e
conhecimento científico disponível.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_M_Nat%C3%A1liaElisaDuarte.pdf

Nº de Classificação: 6776
FERREIRA, Roberta Carolina. Apoio social no trabalho e absenteísmo-doença em trabalhadores
de enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Anna Nery, 2010. 145 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GRIEP, Rosane Harter
ABREU, Angela Maria Mendes
RESUMO: A percepção do apoio social no trabalho, proveniente dos colegas e da chefia, é uma
dimensão de qualidade favorável existente no conteúdo das relações sociais, atuando como
mediador entre o estresse no trabalho e a saúde dos trabalhadores. Portanto, baixos níveis de apoio
social podem estar associados a problemas de saúde física e mental, com conseqüentes elevadas
taxas de absenteísmo-doença no trabalho. Este reflete o estado de saúde dos trabalhadores de
enfermagem e têm conseqüências importantes para os indivíduos, organizações e a sociedade como
um todo. Esta dissertação tem o objetivo de avaliar a associação entre apoio social no trabalho e o
absenteísmo-doença em trabalhadores de enfermagem. Utilizou-se parte do banco de dados de um
estudo seccional realizado em três hospitais públicos do Rio de Janeiro, intitulado ?Gênero, trabalho
e saúde em profissionais de enfermagem: morbidade e sua associação com o trabalho noturno, as
longas jornadas e o trabalho doméstico?. Nesse estudo, foram entrevistados no ambiente de
trabalho, 1509 trabalhadores de enfermagem atuantes na assistência hospitalar durante período de
junho de 2005 a fevereiro de 2006, através de questionário multidimensional. Na presente dissertação
foram utilizadas variáveis sócio-demográficas, ocupacionais, comportamentos e condições de saúde,
absenteísmo-doença e apoio social no trabalho. Para verificar as associações, adotou-se o teste quiquadrado, Odds Ratio e seus respectivos intervalos de confiança (IC95%). As co-variáveis foram
testadas, e aquelas associadas (p<0,20) tanto com a exposição quanto com o desfecho foram
incluídas nos modelos multivariados, levando-se em conta que poderiam ser possíveis confundidores.
O programa SPSS, versão 13 foi utilizado para análise dos dados. Dos trabalhadores avaliados
86,6% eram mulheres, 52,6% estavam na faixa etária de 35 anos ou mais, 44,2% eram casados,
59,7% com filhos menores de 18 anos e 54,6% referiu ensino médio de escolaridade. Na época do
estudo, 32% tinham renda per capita entre R$ 350,00 a R$ 699,00. Mais da metade dos
entrevistados era constituída por auxiliares de enfermagem, com vínculo temporário com a instituição,
com 10 anos ou mais de tempo de trabalho na profissão, em trabalho diurno e com uma carga horária
semanal de 31 a 60 horas. Após ajustes por fatores de confundimento, a chance do absenteísmo
curto (?9 dias) foi 1,60 vezes maior no nível médio e 2,04 no nível baixo de apoio social no trabalho,
quando comparados ao nível de alto apoio social no trabalho. Já a chance de absenteísmo longo
(?10 dias) foi 1,71 e 2,37 vezes maior nos níveis médio e baixo de apoio social no trabalho, quando
comparado ao nível alto. Essa consistência de resultados corrobora com a hipótese sobre a
contribuição do apoio social no trabalho para a redução do absenteísmo-doença em trabalhadores de
enfermagem. Investir no ambiente psicossocial do trabalho pode ter um impacto positivo na saúde e
nas condições de trabalho dos trabalhadores de enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_M_RobertaCarolinaFerreira.pdf
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Nº de Classificação: 6777
SILVA, Camila Peruza Guimarães da. Hospital do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos
Empregados em Transportes e Cargas: da enfermagem laica à religiosa-1946-1951. Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2010. 182 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BAPTISTA, Suely de Souza
RESUMO: Trata-se de um estudo de cunho histórico-social cujo objeto é a luta simbólica
empreendida pelas Irmãs de Caridade pertencentes à Associação São Vicente de Paulo (ASVP) no
processo de substituição das enfermeiras laicas no Serviço de Enfermagem do Hospital do Instituto
de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas (IAPETC). O recorte
temporal compreende o período 1946-1951. O marco inicial refere-se ao primeiro contato do diretor
do Hospital do IAPETC com a diretora da Escola Ana Néri (EAN) para tratar da organização do
Serviço de Enfermagem naquele Hospital. O marco final é o ano no qual acontece a substituição
dessas enfermeiras por enfermeiras Irmãs de Caridade na chefia desse Serviço. Fontes primárias:
documentos escritos referentes ao IAPETC como leis, decretos e regulamentos encontrados nos
Diários Oficiais da União; dossiês das primeiras enfermeiras que trabalharam no Hospital, ofícios e
depoimentos de sete agentes que vivenciaram o período em estudo, pertencentes ao Centro de
Documentação da EEAN/UFRJ; documentos escritos e iconográficos pertencentes ao arquivo
pessoal de alguns desses agentes; atas de reuniões, relatórios e fotografias pertencentes ao Centro
de Memória Matilde Nina da EELM/São Camilo; recortes de jornais consultados no arquivo da
Biblioteca Nacional. Fontes secundárias: bibliografias pertencentes à temática. Os achados foram
iluminados à luz do pensamento de Pierre Bourdieu evidenciando que com a chegada das Irmãs de
Caridade ao Hospital do IAPETC, as enfermeiras laicas passaram a dividir aquele espaço social com
as religiosas. Inúmeras estratégias foram criadas pelas Irmãs, provavelmente proveniente da força
simbólica, exercida pelos representantes da ASVP, que tinham como objetivo a ocupação dos
espaços hospitalares. Com a saída de Cecília Pecego, enfermeira responsável pela organização e
implantação do Serviço de Enfermagem no Hospital do IAPETC, as enfermeiras laicas provenientes
da EAN começaram a perder poder e prestígio no campo, o que culmina com a deposição da última
enfermeira laica do cargo de chefe do Serviço de Enfermagem do Hospital do IAPETC; com isto tem
início uma década de ocupação deste espaço social pelas Irmãs de Caridade na chefia deste Serviço.
Acesso remoto ao texto integra:

http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_M_CamilaPurezaGuimar%C3%A3esDaSilva.pdf
Nº de Classificação: 6778
MEDEIROS, Célia Regina da Silva. Qualidade de vida do cliente portador de tuberculose (A). Rio
de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2010. 165 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FARIAS, Sheila Nascimento Pereira de
RESUMO: Nesta pesquisa foi definido como objeto de estudo: a qualidade de vida do cliente portador
de tuberculose em tratamento ambulatorial na atenção básica de saúde. Objetivo geral: analisar a
qualidade de vida do cliente portador de tuberculose. Objetivos específicos: identificar o perfil da
clientela com tuberculose acompanhada na consulta de enfermagem em uma Unidade Básica de
Saúde; investigar a qualidade de vida dos clientes com tuberculose acompanhados em uma Unidade
Básica de saúde; analisar a qualidade de vida do cliente portador de tuberculose; discutir a relação
entre qualidade de vida e tuberculose dos clientes acompanhados na consulta de enfermagem em
uma Unidade Básica de saúde. Foi um estudo analítico com abordagem quantitativa. O cenário do
estudo foi uma Unidade Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Foram
utilizados na pesquisa: instrumento I é um instrumento de caracterização do sujeito utilizado pela
Rede TB; instrumento II é o WHOQOL-bref, da Organização mundial de Saúde (OMS). Participaram
do estudo 102 clientes, portadores de tuberculose pulmonar, extrapulmonar ou
pulmonar/extrapulmonar. Os dados dos instrumentos foram tratados utilizando-se o programa
(SPSS) for Windows, versão 17. Os escores dos domínios de qualidade de vida foram calculados
segundo a sintaxe da OMS sendo representados em tabelas e gráfico. Resultados: foi encontrado
que a população está composta por 64% do sexo masculino; a faixa etária que mais adoeceu foi a de
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18 à 29 anos. A forma predominante de tuberculose foi pulmonar com 87 (85%). Os clientes
relataram uma qualidade de vida boa.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_M_C%C3%A9liaReginaDaSilvaMedeiros.pdf

Nº de Classificação: 6779
PACHECO, Zuleyce Maria Lessa. Ser adolescente com HIV: contribuições para a prática
assistencial em saúde. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências
da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2010. 131 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PAZ, Elisabete Pimenta Araújo
SILVA, Girlene Alves da
RESUMO: O objeto desta investigação foi o significado de ser adolescente com HIV. Os objetivos
foram compreender o que significa ser adolescente convivendo com o HIV e como vivencia no
cotidiano as relações afetivas sendo portador do HIV. Elegeu-se a fenomenologia, como método de
investigação. O estudo foi desenvolvido no Serviço de Assistência Especializada com nove
adolescentes portadores do HIV, que freqüentam esta unidade assistencial no município de Juiz de
Fora. Para a obtenção dos dados utilizou-se o método de autorrelato, com a utilização da entrevista
fenomenológica. A hermenêutica foi elaborada utilizando o referencial de Martin Heidegger.
Elaboraram-se sete unidades de significados que mostraram que na maioria das vezes os
adolescentes sabem de seu diagnóstico somente algum tempo após o tratamento; que têm bom
relacionamento com os colegas, mas sua condição de portador do vírus é mantida em segredo com a
família ou poucos amigos; os adolescentes conhecem algumas formas de transmissão do HIV, mas
não compreendem bem este processo porém sabem que é necessário usar o preservativo se houver
contato sexual. A hermenêutica mostrou que como seres-aí-com precisam de ajuda para assumir o
cuidado com sua saúde e o tratamento; compreendem-se como portadores de uma doença crônica e
que portando têm em mente a responsabilidade de se manterem com saúde para experimentarem
novas oportunidades seguindo seu destino como ser de possibilidades.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_D_ZuleyceMariaLessaPacheco.pdf

Nº de Classificação: 6780
MAGALHÃES, Nilmar Alves Cavalcante. Qualidade de vida no trabalho: aspectos determinantes
para os trabalhadores de enfermagem no contexto hospitalar. Rio de Janeiro. Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2010. 155 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FARIAS, Sheila Nascimento Pereira de
RESUMO: O objeto deste estudo foi a percepção dos enfermeiros sobre qualidade de vida no
trabalho (QVT), tendo como objetivos: descrever a percepção dos enfermeiros acerca da QVT no
contexto de um hospital-escola, situado no Município do Rio de Janeiro; analisar os fatores
intervenientes na QVT na percepção dos enfermeiros; discutir as estratégias propostas pelos
enfermeiros que favoreçam a promoção da saúde do trabalhador no contexto estudado. Metodologia:
trata-se de um estudo com abordagem qualitativa-descritiva, na qual o pesquisador procura conhecer
a realidade descrevendo-a, classificando-a e interpretando-a. O cenário foi o Hospital São Francisco
de Assis e a amostra total constituiu-se de 16 enfermeiros. Em função dos objetivos traçados neste
trabalho, utilizou-se como instrumento para coleta de dados um formulário para levantamento do perfil
dos sujeitos, um guia de perguntas norteadoras e o grupo focal, como técnica de produção de dados.
Para sistematizar o processo de análise, foram definidas categorias gerais, de natureza temática, de
acordo com os objetivos da pesquisa. Com relação aos aspectos éticos, foi indispensável a
autorização expressa da instituição de saúde, campo deste estudo, obedecendo-se ao preconizado
pela Resolução no 196/96, com aprovação prévia do projeto pelo comitê de ética da EEAN, sob o
número de protocolo 45.2009. Os consensos estabelecidos na discussão do grupo permitiram inferir
que, para os enfermeiros da instituição, QVT é definida como uma forma de pensamento envolvendo
pessoas, trabalho e organizações, em que se destacam dois aspectos importantes: a preocupação
com o bem-estar do trabalhador e com a eficácia organizacional; e a participação dos trabalhadores
nas decisões e problemas do trabalho. Por fim, buscou-se avaliar e discutir as estratégias propostas
pelos enfermeiros que favoreçam a promoção da saúde do trabalhador no contexto hospitalar
estudado, com ênfase na QVT, e identificou-se, nas discussões dos profissionais, uma valorização
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sobre a necessidade de se criar alternativas de prevenção e promoção de saúde no ambiente de
trabalho, fazendo com que o trabalho seja agente ativo deste processo.
Acesso remoto ao texto integral:

http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_M_NilmarAlvesCavalcanteMagalh%C3%A3es.pdf
Nº de Classificação: 6781
CERQUEIRA, Fernanda Avellar. Investigação da dimensão temporal das características
definidoras do diagnóstico de enfermagem resposta disfuncional ao desmame ventilatório. Rio
de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2010. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRANDÃO, Marcos Antônio Gomes
RESUMO: Estudo que investiga a distribuição temporal das Características Definidoras (CD) da
Resposta Disfuncional ao Desmame Ventilatório (RDDV). Tem como objetivos: descrever a
conformação da distribuição cronológica das características definidoras da RDDV em pacientes sob
ventilação prolongada na fase de interrupção da ventilação mecânica; verificar a existência de um
padrão temporal predominante para as características definidoras da RDDV em pacientes sob
ventilação prolongada na fase de interrupção da ventilação mecânica; e discutir a influência da
variável tempo no Processo Diagnóstico de Enfermagem. Trata-se de um estudo do tipo descritivoexploratório com abordagem quantitativa. Foram sujeitos os clientes adultos internados por causas
clínicas no centro de terapia intensiva do Hospital Pró-Cardíaco, sob ventilação mecânica invasiva
por mais de 24 horas e que estavam aptos ao desmame ventilatório de acordo com a equipe do
hospital em questão. Para obtenção dos dados foi utilizada a observação estruturada, com a
utilização de um instrumento composto de um formulário de identificação e de uma lista de
verificação. A análise dos dados foi desenvolvida tendo por base a estatística descritiva. O conjunto
das CD observadas foi considerado como uma população de manifestações da RDDV e, então,
selecionado o conceito de quartil e intervalo interquartil para estabelecer os pontos de corte entre o
que representaria as situações de aparecimento precoce, intermediário e tardio, sendo
determinados, respectivamente, em até 30 minutos, entre 30 e 90 minutos e após os 90 minutos.
Para a determinação temporal das CD foi
calculada a mediana
do tempo de
observação/manifestação de cada CD e, a partir disso, essas foram elencadas em ordem crescente,
o que caracterizou a distribuição cronológica. As medianas também estabeleceram a alocação das
CD em cada intervalo temporal (precoce, intermediário ou tardio).
O estudo foi orientado pela
Resolução 196/96. Foram realizadas 38 observações de interrupção da VM em 14 pacientes, onde a
RDDV foi verificada em 28 eventos. Com os resultados se obteve a confirmação da hipótese de
existência de uma distribuição temporal predominante para as CD da RDDV na amostra observada.
As CD consideradas precoces foram subjetivas, relacionadas ao comportamento do paciente. Inferiuse que a distribuição cronológica das CD deve colaborar com o aperfeiçoamento do raciocínio,
facilitar a aprendizagem do DE ampliando a acurácia diagnóstica o que resultaria em elevação da
qualidade da assistência.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/51/teses/EEAN_M_FernandaAvellarCerqueira.pdf

Nº de Classificação: 6782
BARATIERI, Tatiane. Percepções de enfermeiros sobre a longitudinalidade em seu trabalho na
Estratégia Saúde da Família. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da
Saúde, 2010. 161 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARCON, Sonia Silva
RESUMO: A longitudinalidade se refere à relação duradoura estabelecida entre profissional de saúde
e usuário, e constitui um atributo importante e exclusivo da Atenção Primária à Saúde (APS). A
literatura sobre o tema é escassa, porém aponta benefícios como: melhor reconhecimento das
necessidades dos usuários, diagnóstico mais preciso, redução de custos e de hospitalizações, melhor
prevenção e promoção da saúde, e maior satisfação do usuário. O presente estudo teve por objetivo
compreender a percepção dos enfermeiros que atuam na Estratégia Saúde da Família (ESF) no
âmbito da 10ª Regional de Saúde (RS) do Paraná sobre a longitudinalidade do cuidado no trabalho
do enfermeiro. Trata-se de um estudo descritivo-exploratório com abordagem qualitativa, realizado
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junto a 20 enfermeiros que atuam em equipes de ESF em sete municípios no âmbito da 10ª RS. Os
dados foram coletados em abril de 2010 por meio de entrevistas semiestruturadas gravadas, as quais
foram transcritas e, posteriormente, submetidas à análise de conteúdo categorial (Bardin), tendo
como base conceitual para longitudinalidade os pressupostos de Starfield. Os resultados apontaram
que os enfermeiros entendem a longitudinalidade como algo duradouro, atendendo o indivíduo na sua
integralidade. Enfermeiros salientaram que a equipe é participativa, sendo o Agente Comunitário de
Saúde considerado elemento importante no acompanhamento da população e o médico o profissional
menos integrado nas ações interdisciplinares. Enfermeiros entendem o vínculo como importante para
haver a longitudinalidade, pois o compreendem como relações humanizadas pautadas na confiança,
acreditando que seu estabelecimento se dá pela competência e resolutividade/qualidade das ações
do profissional, sendo também facilitado pelo interesse do usuário e contato constante com esse, e
limitado perante a rotatividade da população e quando o atendimento fica restrito à unidade. Os
enfermeiros desenvolvem a longitudinalidade por meio de atividades para indivíduos (principalmente
visita domiciliária) e para comunidade (reuniões, grupos, palestras). Na assistência prestada aos
diferentes ciclos de vida, o cuidado longitudinal ocorre de forma mais freqüente junto às crianças e
aos idosos, não deixando de existir junto às mulheres e às pessoas doentes, porém com os
adolescentes e homens adultos esse cuidado praticamente não ocorre, a não ser quando esses
possuem alguma doença crônica. Para a efetivação da longitudinalidade, existem alguns fatores que
facilitam essa prática assistencial: propostas da ESF, trabalho em equipe, disponibilidade de
recursos, coparticipação da população e adscrição populacional associada ao tempo de atuação na
mesma unidade. Entretanto, o enfermeiro também encontra alguns entraves, que precisam ser
modificados, assim, verificou-se a necessidade de maior disponibilidade de recursos humanos,
materiais e de estrutura física, mudança na visão da população, realização de ações
multiprofissionais, perfil para atuar em ESF, capacitação profissional, contratação de profissionais,
melhorias nas condições de trabalho, transporte público e manutenção das estradas, efetivação das
propostas da ESF, vínculo entre usuários e profissionais, e melhora no sistema de contrarreferência.
Concluiu-se, por meio das percepções dos enfermeiros, que a longitudinalidade é uma realidade no
cotidiano dos profissionais, e está intimamente relacionada aos princípios da ESF. Destaca-se que o
cuidado longitudinal precisa ocorrer além dos episódios de doença e permear a assistência a todas
as fases do desenvolvimento, não somente às faixas etárias prioritárias e com maior demanda.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/tatiane_baratieri.pdf

Nº de Classificação: 6783
ROECKER, Simone. Trabalho educativo do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família no
âmbito da 10ª Regional de Saúde do Paraná (O). Maringá. Universidade Estadual de Maringá.
Centro de Ciências da Saúde, 2010. 145 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARCON, Sonia Silva
RESUMO: A educação em saúde na prestação do cuidado à população, no âmbito da Estratégia
Saúde da Família (ESF), constitui-se como uma atividade essencial a toda a equipe multiprofissional,
em especial ao enfermeiro. E tal atividade envolve, não somente o ensinamento de hábitos saudáveis
de vida, mas também, o preparo do indivíduo para buscar melhores condições de vida, estimulando-o
ao exercício de sua autonomia e do controle social. Diante do exposto, o objetivo do estudo foi
compreender a percepção dos enfermeiros sobre o trabalho educativo desenvolvido na ESF, no
âmbito da 10ª Regional de Saúde do Estado do Paraná. Trata-se de um estudo descritivoexploratório, com abordagem qualitativa. Os dados foram coletados junto a 20 enfermeiros que atuam
na ESF no âmbito da 10ª Regional de Saúde, por meio de entrevistas semiestruturadas, durante o
mês de abril de 2010 e submetidos à análise de conteúdo categorial (Bardin). Os resultados
demonstram que os enfermeiros compreendem o conceito de educação em saúde e reconhecem a
sua relevância, especialmente no tocante à atenção primária à saúde, contudo, as ações educativas
por eles realizadas ainda estão aquém do preconizado pela ESF e, em sua maioria, atreladas ao
modelo tradicional de educação em saúde. As ações educativas são realizadas tanto no âmbito
individual quanto coletivo, e são, quase exclusivamente, vinculadas a programas e políticas do
Ministério da Saúde, ou seja, voltadas às atividades que são estabelecidas e já estão instituídas pela
Regional e Secretarias de Saúde dos municípios os quais integram esta Regional de Saúde.
Observou-se que esporadicamente são desenvolvidas atividades educativas diferenciadas, a partir da
observação do enfermeiro quanto às necessidades da população, mas sem a efetiva participação
desta. São enfrentados diversos obstáculos na realização da prática educativa devido ao
desconhecimento das tendências pedagógicas, das metodologias e da falta de sistematização das
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ações que guiam o fazer educativo dos enfermeiros. Além desses obstáculos, os enfermeiros
enfrentam diversas dificuldades no desenvolvimento da educação em saúde referente aos usuários,
aos membros da equipe multiprofissional, aos gestores e à insuficiência de recursos físicos, materiais
e financeiros. Foi possível observar que a partir das dificuldades sentidas, os profissionais buscam
alternativas diferenciadas para superá-las e sugerem modificações visando à melhoria do cuidado à
população, principalmente, no que tange ao trabalho educativo. Nesse sentido, ressalta-se a
necessidade de se esclarecer melhor os objetivos da ESF relacionados com a educação em saúde
aos profissionais atuantes neste modelo assistencial, estabelecendo um processo de capacitação e
de educação permanente, além de desenvolver meios de sistematizar a educação em saúde desde a
formação profissional. Desse modo, a educação em saúde não deve ser considerada apenas como
mais uma atividade a ser realizada na ESF, mas sim, uma prática que alicerça e reorienta toda a
atenção primária, a fim de promover a saúde dos indivíduos, das famílias e da comunidade.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/simone_roecker.pdf

Nº de Classificação: 6784
JODAS, Denise Albieri. Mortalidade evitável em menores de cinco anos: evento sentinela da
qualidade dos cuidados primários em Maringá-PR. Maringá. Universidade Estadual de Maringá.
Departamento de Enfermagem, 2010. 92 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SCOCHI, Maria José
RESUMO: A mortalidade infantil se constitui em um indicador de saúde importante, por conter
informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do
desempenho do sistema de saúde. Somam-se a ela, os óbitos por infecções intestinais, a pneumonia
em menores de quatro anos, entre outras causas, consideradas por Rutstein como eventos sentinela.
Objetivo: Avaliar, na atenção primária, o atendimento prestado às crianças menores de cinco anos
que foram a óbito no município de Maringá no ano de 2008. Materiais e métodos: Pesquisa
avaliativa, descritiva e sistemática. O universo de estudo constitui-se 41 óbitos de menores de cinco
anos, residentes no município de Maringá-PR, do ano de 2008. Para investigação do óbito em
menores de um ano foram utilizados os registros do Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal.
Em maiores de um ano e menores de cinco anos, a identificação aconteceu por busca ativa em
declarações de óbitos na Secretaria Municipal de Saúde. Foram utilizados os mesmos critérios e
meios para avaliação da condição do óbito que o Comitê de Óbito Infantil, inclusive a entrevista
familiar. Ao formulário de investigação, apresentado no Manual dos Comitês de Prevenção do óbito
infantil e fetal, foram acrescidos dados vacinais e itens para avaliação do desenvolvimento
psicomotor. Foram definidas condições traçadoras como critérios padrão-ouro para avaliação do
atendimento à criança. No intuito de verificar se existe concentração geográfica dos óbitos no
município, utilizou-se o aplicativo Google Maps a partir do endereço da mãe obtido na declaração de
óbito. As Trajetórias Assistenciais e os Itinerários Terapêuticos foram utilizados para a avaliação do
percurso da linha do cuidado. Os dados foram organizados em tabelas de freqüência simples e
figuras. Resultados: Dos 41 casos investigados, 27 (65,9%) representaram óbitos neonatais, 10
(24,4%) pós-neonatais e quatro (9,7%) acima de um ano. De acordo com o conceito de Rutstein
sobre evitabilidade, 37 (90,2%) óbitos foram considerados evento sentinela, sendo 24 (64,9%)
neonatais, 10 (27,0%) pós-neonatais e três (8,1%) na idade acima de um ano. De uma maneira geral,
as causas de morte encontradas em menores de cinco anos foram doenças relacionadas ao período
perinatal, malformações congênitas, doenças do sistema respiratório e neoplasias. Segundo as
medidas de evitabilidade, observou-se que as atividades de prevenção são as mais encontradas
entre as possibilidades de redução do óbito, ficando com 22 (59,5%), seguidas de ações de
diagnóstico e tratamento com 13 (35,1%) e duas (5,4%) relacionadas a outras causas. Vinte e oito
casos foram analisados a partir de critérios estabelecidos do pré-natal, sendo identificado que apenas
10 (38,5%) das gestantes tiveram sua primeira consulta de pré-natal no primeiro trimestre; 13 (50,0%)
das mães realizaram acima de seis consultas de pré-natal; 19 (73,1%) delas foram avaliadas quanto
ao risco gestacional; nove (34,6%) prontuários tinham registro de informações sobre os exames
laboratoriais de pré-natal e da vacinação antitetânica; 14 (50,0%) nascimentos ocorreram por parto
cesárea. Para situações de crianças (oito casos), cujos óbitos ocorreram após a alta hospitalar, por
motivos não relacionados à condição do nascimento, foram utilizados como critérios de avaliação as
ações programáticas. Dos nove casos, excluiu-se um, pois o óbito não poderia ser evitado pelos
serviços de saúde, sendo analisados oito deles. Observou-se que em sete (87,5%) dos prontuários
registros de acompanhamento de crescimento; sete (87,5%) não possuíam registros de
desenvolvimento neuromotor; quatro (50,0%) apresentavam registros completos de vacinação; sete
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(87,5%) possuíam registros sobre avaliação do risco do recém-nascido e a inclusão ou não em
programas especiais; seis (75,0%) receberam visita domiciliar da equipe saúde da família. Em
relação à puericultura, todas as crianças consideradas baixo risco realizaram no mínimo três
consultas médicas, no entanto, apenas um recém-nascido de alto risco atingiu o mínimo de sete
consultas médicas, conforme preconizado em protocolo municipal. A precariedade dos registros em
relação ao atendimento pré-natal vale ser destacada, visto que para alguns critérios as informações
estavam ausentes em prontuário. A dificuldade de acesso aos prontuários da rede privada de saúde
foi um fator dificultador para análise do processo do cuidado. Distribuindo geograficamente os 36
óbitos evitáveis por uma ação efetiva de saúde no mapa do município, notou-se que 19 (52,8%) dos
óbitos aconteceram em residentes da região sul, 10 (27,8%) na região norte, quatro (11,11%) na
região leste e três (8,3%) na região oeste. A análise do percurso da linha do cuidado evidenciou em
algumas situações estrangulamentos no nível primário de atenção. Conclusões: O enfermeiro possui
capacidade técnico-científica e papel indispensável no acompanhamento da gestante no pré-natal,
sendo uma de suas atribuições a educação em saúde, base para a promoção do bem-estar e
prevenção de doenças. Sendo assim, este estudo demonstra a necessidade de um melhor
planejamento dos cuidados de pré-natal e da assistência ao parto para que as práticas sejam mais
eficazes e efetivas aos usuários, evitando um evento tão indesejado como o óbito na infância.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/denise_albieri.pdf

Nº de Classificação: 6785
MASUKAWA, Maria de Lourdes Teixeira. Impacto da vacina do rotavírus nas taxas de
hospitalização por diarréia aguda em crianças menores de cinco anos (O). Maringá.
Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): UCHIMURA, Taqueco Teruya
RESUMO: No Brasil, a doença diarréica aguda é um dos principais problemas de saúde,
apresentando-se como a segunda causa de internação e óbito infantil em crianças menores de cinco
anos. Entre as causas da doença diarréica em crianças, o rotavírus se destaca pelo grande número
da população atingida, pela morbidade independente das condições sanitárias e da mortalidade nos
países em desenvolvimento e no Brasil. A vacina do rotavírus foi incluída no Programa Nacional de
Imunização em 2006. Este estudo teve como objetivo avaliar as taxas e o risco de hospitalização por
diarréia aguda em menores de cinco anos no Estado do Paraná no período de 2000 a 2009,
comparando os períodos pré e pós-introdução da vacina do rotavírus, segundo as Regionais de
Saúde e a faixa etária das crianças e identificar a cobertura vacinal e seu impacto nas taxas de
hospitalização por diarréia aguda em menores de um ano. Os dados, disponíveis em endereço
eletrônico, foram obtidos do Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde,
utilizando-se a décima revisão da Classificação Internacional de Doenças, com os códigos A00-A09.
Para analisar a redução das taxas de hospitalização entre os períodos foi utilizada a Regressão de
Poisson, o Mann-Whitney e o teste para diferença de proporções. Foi calculado o odds ratio bruto e
observado o intervalo de confiança de 95%, e as análises foram realizadas por meio da regressão
logística e o Risco Atribuível para verificar a fração atribuível ao fator de risco. Para análise da
cobertura vacinal foram verificadas a acessibilidade, a taxa de abandono, a taxa de variação e a
correlação de Pearson. Observou-se redução das taxas de hospitalização por diarréia aguda em
menores de cinco anos no Estado do Paraná após a introdução da vacina do rotavírus (p =0,0221).
Para crianças com idade inferior a um ano houve redução (p<0,0001) nas taxas de internação em
todos os anos posteriores à vacina, destacando-se que na regressão de Poisson somente esta faixa
etária apresentou significância estatística. Para crianças menores de um ano houve uma redução de
30% nas internações, comparando-se os períodos pré e pós-vacinal. Conforme a idade avança, a
probabilidade de internação diminui, e no conjunto de todas as faixas etárias o risco de internação
por doença diarréica diminuiu em 17% após a vacinação. Para o ano de 2009, oito (36,36%) regionais
apresentaram cobertura vacinal acima de 90%, com taxa de acessibilidade de 2,53% e taxa de
abandono de 9%, e não houve correlação entre as taxas de hospitalização e cobertura vacinal
(p=0,956). A vacina do rotavírus humano se mostrou eficaz na redução das taxas de hospitalização
por diarréia aguda, destacando-se o ano de 2009, com redução significativa na faixa etária inferior
a um ano. A alta taxa de abandono impede coberturas vacinais ideais, sendo necessária a
identificação dos fatores responsáveis. A discrepância das taxas de hospitalização entre as regionais
sugere que ações na prevenção da diarréia aguda e identificação das causas das diarréias sejam
melhor avaliadas.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/maria_masukawa.pdf
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Nº de Classificação: 6786
TREVISAN, Elissa Peron Toledo. Vulnerabilidade de mulheres que tentaram suicídio com
medicamentos psicoativos. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da
Saúde. Departamento de Enfermagem, 2010. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Magda Lúcia Félix de
RESUMO: Considerado um grave problema de saúde pública e de causas complexas, o
comportamento suicida vem assumindo em todo mundo proporções crescentes e de grande impacto
social. Dentro deste contexto, destaca-se a alta participação das drogas psicoativas entre os
medicamentos utilizados para tentativas de suicídio em mulheres. A abordagem multidimensional
deste problema torna-se importante ferramenta para a prevenção e aplicação de medidas efetivas e
específicas a esta população. Levando em conta que o conceito de vulnerabilidade pode contribuir
para esta compreensão, o presente estudo tem como objetivo analisar contextos de vulnerabilidade
na vida de mulheres que tentaram suicídio com utilização de medicamentos psicoativos. Trata-se de
um estudo descritivo exploratório, com delineamento de uma série de casos, utilizando o referencial
analítico da vulnerabilidade e a visita domiciliar como recursos para o estudo. Foram efetivamente
investigadas 20 mulheres, com idade acima de 18 anos, cujos casos foram registrados no Centro de
Controle de Intoxicações do Hospital Universitário de Maringá (CCI/HUM), no ano de 2010. Como
fonte de dados foi utilizada a Ficha de Notificação e Atendimento do CCI/ HUM e como instrumento
de coleta de dados, um roteiro de entrevista semi-estruturado. Os dados quantitativos foram inseridos
no software Excel 2003 e analisados em termos de freqüências relativas e absolutas. A maioria das
mulheres era da raça branca (15 - 75%), estava na faixa etária entre 20 a 39 anos (11 - 55%) e
casada (12 - 60%). Quanto à escolaridade, a média de anos estudados foi de 11,2. A depressão foi o
transtorno mental mais referido (17-85%). Os medicamentos utilizados na tentativa de suicídio foram,
em sua maioria, de uso próprio da mulher (18 - 90%) e estocado em grande quantidade no domicílio.
No que se refere ao ambiente familiar, treze mulheres (65%) informaram a existência de algum tipo
de transtorno mental e seis (30%) indicaram histórico de tentativa de suicídio por algum membro da
família. Em dez (50%), os conflitos eram freqüentes, com utilização de drogas de abuso por algum
membro em sete casos (35%). Treze mulheres (65%) já haviam sido vítimas de violência, geralmente
efetuada pelo cônjuge. Os resultados permitem concluir que, relacionado aos aspectos individuais, as
mulheres apresentaram baixa vulnerabilidade frente às tentativas de suicídio, porém, os eventos
estressores vivenciados no ambiente familiar conferem a essas mulheres uma alta vulnerabilidade à
tentativa de suicídio. Os achados deste estudo sugerem que a atuação dos profissionais de saúde na
prevenção das tentativas de suicídio deve ser embasada levando-se em consideração que tais
indivíduos estão inseridos dentro de um contexto familiar e social, além dos fatores biológicos.
Fortalecer a atuação e promover o empoderamento destas mulheres frente a tais contextos pode ser
uma eficiente estratégia de enfrentamento deste problema.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/elissa_peron.pdf

Nº de Classificação: 6787
SILVA, Larissa Gutierrez da. Perspectivas da qualidade no atendimento em um serviço público
de urgência sob ótica dos trabalhadores. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de
Ciências da Saúde, 2010. 119 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MATSUDA, Laura Misue
RESUMO: Pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, que teve como objetivo apreender a
percepção de trabalhadores de um Serviço de Urgência Público em relação à qualidade da Estrutura,
do Processo e do Resultado do atendimento. O estudo foi realizado com dez trabalhadores que
integravam a equipe multiprofissional e que possuíam no mínimo cinco meses de atuação no serviço.
A coleta de dados ocorreu em abril de 2010, por meio de entrevistas individuais, utilizando a frase
norteadora: “Fale sobre a sua percepção em relação à qualidade do atendimento no serviço de
urgência”. Os dados foram tratados segundo a técnica da Análise de Conteúdo proposta por Bardin,
o que permitiu a identificação de três categorias: 1) Um Olhar para a Estrutura do Setor de Urgência;
2) Vivenciando as Interfaces do Processo de Atendimento no Serviço de Urgência; 3) Explorando o
Resultado do Atendimento e a sua Relação com a Qualidade. Na primeira categoria, os entrevistados
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consideraram que a Estrutura do atendimento era satisfatória devido à disponibilidade dos recursos
materiais; às reformas e às adequações realizadas; à qualificação e à capacitação profissional; ao
repasse dos recursos financeiros conforme metas institucionais; ao direcionamento do atendimento
por meio de protocolos; e ao monitoramento das informações através de indicadores de qualidade.
Entretanto, houve relatos quanto às fragilidades na Estrutura, destacando-se a alta temperatura do
ambiente e o déficit de recursos humanos. A segunda categoria foi dividida em duas dimensões
intituladas Técnica e Relacional. Na primeira dimensão, os entrevistados identificaram a qualidade no
processo de atendimento, evidenciando a integração entre o serviço de urgência e os serviços
extrahospitalares; a necessidade da qualidade estar presente em todos os níveis de atenção do
sistema de saúde; a expectativa e direcionamento das lideranças em relação à qualidade do serviço;
a gestão de eventos adversos focada no processo de trabalho; a promoção da qualidade a partir do
Acolhimento com Classificação de Risco e do atendimento de casos referenciados. Em relação à
segunda dimensão, os entrevistados enfatizaram a ocorrência de práticas humanizadas por meio do
respeito às necessidades e preferências dos usuários e a relação favorável entre os trabalhadores.
Destaca-se, no entanto, que alguns informantes expressaram descontentamento quanto ao trabalho
em equipe. A terceira categoria apontou a relação do resultado do atendimento com a qualidade,
destacando que os entrevistados valorizam a avaliação do processo de cuidado para o alcance de
resultados positivos; que se empenham para a resolutividade dos problemas apresentados pelos
usuários; que estão dispostos a enfrentar os desafios relacionados à nova certificação de qualidade.
Além disso, verificou-se que os informantes acreditam que não basta atingir metas institucionais, mas
é preciso também atuar com humanidade e em parceria com o usuário. Um aspecto que precisa ser
aprimorado na ótica dos entrevistados é a participação efetiva do usuário no processo de
atendimento. Conclui-se que de maneira geral, no serviço investigado, a Estrutura, o Processo e os
Resultados estão em sintonia com os preceitos da Gestão da Qualidade.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/larissa_gutierrez.pdf

Nº de Classificação: 6788
PILGER, Calíope. Conhecendo o idoso na comunidade: subsídios para a equipe e para os serviços
de saúde, Guarapuava-PR. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Departamento de
Enfermagem, 2010. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MATHIAS, Thais Aidar de Freitas
RESUMO: Introdução: O idoso possui suas particularidades que precisam ser atendidas pelos
serviços de saúde. A realização de estudos de perfil de saúde é essencial para a assistência a
população de idosos, pois irá proporcionar aos profissionais de saúde, gestores a formulação de
ações e políticas públicas que tornem o cuidado resolutivo e de qualidade. Objetivo: Analisar o perfil
sociodemográfico e de saúde do idoso residente em Guarapuava - PR. Metodologia: Estudo
transversal, com dados de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos residentes em
Guarapuava, PR, cadastradas nas 30 (trinta) Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. Dos
5508 idosos cadastrados foram selecionados 359 por meio de amostragem estratificada proporcional.
Os dados foram coletados utilizando as seções I, II, III e IV do questionário BOAS (Brazil Old Age
Schedule) aplicado aos idosos no domicílio, por entrevistadores previamente treinados. Para análise
utilizou-se o programa Estatistic e os dados foram apresentados por meio da análise descritiva
(freqüência simples e porcentagem e para a associação foi utilizado o teste qui - quadrado, teste
exato de Fisher, razão de prevalência). Resultados: Dos entrevistados 64,3% eram mulheres e a
hipertensão arterial (34,9%), diabetes mellitus (12,4%) e artrite/artrose. (12,2%) foram as doenças
mais prevalentes. A maior parte dos idosos relataram satisfação com a vida (83,4%) e em relação à
auto-percepção de saúde, acuidade visual e auditiva (54,9%), (45,1%) e (48,6%), respectivamente,
referiram ser boa. Para 65,2% dos idosos o estado dentário foi considerado ruim, 6,8% péssimo e
73,5% dos idosos relatam que falta a maioria de seus dentes. Para a utilização de serviços de saúde
houve baixas proporções de idosos que foram hospitalizados (9,0%), fizeram tratamento fisioterápico
(4,5%), foram socorridos na urgência (11,8%) nos últimos 3 meses. Com relação à utilização de
serviços médicos e dentários 70,4% e 26,4% procuram serviços de saúde de instituições públicas,
respectivamente. A maioria dos idosos entrevistados apresentou-se satisfeito com serviços em
instituições públicas (83,1%), particular,/plano saúde (92,2%). As mulheres apresentaram maior grau
de dependência leve (70,5%) e moderada/grave (62,3%) que os homens, visto que 75% deles não
apresentaram comprometimento da sua capacidade funcional. Para a faixa etária, entre 70-79 anos
aumenta aproximadamente, 6 (seis) vezes a prevalência de ter dependência moderada/grave e
aumenta até cerca de 11 (onze) vezes entre 80 anos ou mais. Com relação ao estado conjugal, a
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categoria de viúvos, apresentou maior chance para estar com dependência moderada/grave, com
razão de prevalência de 7,1. Considerações finais: Percebeu-se que além da importância da
capacitação profissional, de conhecer as reais necessidades dos idosos, este perfil é um
componente essencial para a geração de indicadores que não são obtidos em outras fontes de dados
e que são essenciais para planejamento das ações dos gestores, lideres políticos e profissionais da
saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/caliope_pilger.pdf

Nº de Classificação: 6789
FONTES, Kátia Biagio. Do invisível ao visível: assédio moral e o trabalho do enfermeiro. Maringá.
Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Maria Dalva de Barros
RESUMO: Nos últimos anos, profundas mudanças na esfera produtiva têm tornado ambientes
laborais cada vez mais favoráveis a situações de violência, especialmente no setor de saúde. Apesar
de vários estudos terem demonstrado a vulnerabilidade dos enfermeiros frente ao assédio moral
(AM), muitos profissionais têm ignorado, aceitado e reproduzido este tipo de comportamento como
parte da cultura organizacional. Buscando informações mais detalhadas, para melhor planejar e agir
na solução deste problema, objetivou-se com este estudo: identificar enfermeiros vítimas de AM,
comportamentos de abuso mais freqüentes e as variáveis sócio-demográfico-ocupacionais
envolvidas. Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, transversal. A amostra foi composta por
209 enfermeiros do município de Maringá-PR, do setor público (45,93%), privado (39,71%) e de
ambos os setores (14,35%). Para a coleta de dados utilizou-se questionário eletrônico, via World
Wide Web, e questionário impresso, no período de maio a setembro de 2010. Um questionário sóciodemográfico-ocupacional, desenvolvido exclusivamente para a pesquisa, e o Leymann Invenctory
Psychological Terrorization (LIPT-45) foram utilizados. Segundo os critérios de Leymann, os
resultados mostraram que 11,48% dos sujeitos foram vítimas de AM nos últimos 12 meses. Quando
considerada a percepção subjetiva dos sujeitos em relação a sentir-se assediado no trabalho, 28,23%
reconheceram-se como vítimas. Entre as condutas de AM mais referidas pelos sujeitos, destacaramse: “Questionam as decisões que você toma” (25,36%); “Você recebe ataques verbais criticando
trabalhos realizados” (16,75%); “Você é monitorado ou monitoram seu trabalho de maneira mal
intencionada” (13,88%); “Você é alvo de rumores ou calúnias” (13,4%). Houve associação
estatisticamente significativa entre possuir mais de um emprego, área e setor de atuação profissional,
turno, atualmente ainda enfrentar algum tipo de conduta de assédio moral no trabalho, número de
agressores, sexo dos agressores, testemunhar colegas vítimas de AM e sentir-se assediado
moralmente. Na regressão logística para fatores associados ao AM, identificou-se: possuir filho(s) e
apenas um emprego; trabalhar há menos de três anos na instituição; enfrentar atualmente uma ou
mais condutas de AM; sentir-se assediado moralmente; atuar na área hospitalar do setor privado.
Estes resultados destacaram o ambiente laboral e relacionamento interpessoal como fatores
preponderantes na determinação da ocorrência do fenômeno, pois os fatores associados foram
predominantemente ocupacionais. O modelo de regressão logística para AM apresentou bom valor
preditivo. Devido à alta capacidade do modelo na identificação de enfermeiros vítimas de AM, esperase que este trabalho sirva de subsídio para gestores, funcionários de recursos humanos e
enfermeiros do trabalho, na identificação de populações vulneráveis. Desta forma, será possível
preservar esta população por meio da adoção de medidas estratégicas de prevenção e contenção de
um tipo de violência altamente degradante do ambiente laboral.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/katia_biagio.pdf

Nº de Classificação: 6790
BRISCHILIARI, Adriano. Participação do portador de transtorno mental no contexto familiar (A).
Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 117 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): WAIDMAN, Maria Angélica Pagliarini
RESUMO: O objetivo geral deste estudo foi entender como o familiar percebe a participação do
portador de transtorno mental na vida em família. Trata-se de um estudo descritivo de abordagem
qualitativa que utilizou a história oral temática como técnica de coleta dos dados e foi realizado no
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período de março a maio de 2010. Os colaboradores foram doze famílias de portadores de
transtornos mentais (PTM) residentes no município de Maringá - PR. Os dados foram analisados por
meio da técnica de análise temática de conteúdo de Bardin. Respeitaram-se todos os aspectos éticos
e o estudo foi aprovado mediante o Parecer 509/2009. Os resultados apontam que as questões
econômico-financeiras estão presentes na vivência do PTM e de seus familiares. Ao buscar sua
inserção no mercado de trabalho, o PTM enfrenta o estigma presente na sociedade no que tange à
doença mental e às limitações impostas pela doença. Superar essas dificuldades constitui um
desafio, sendo necessárias atitudes de determinação e apoio familiar para que se minimizem os
sentimentos de inutilidade do PTM e este adquira comportamentos de superação, com a elevação da
autoestima e a recuperação da cidadania. Há também portadores que não estão ativos no mercado
de trabalho. Alguns não conseguem superar os sintomas da doença e ficam impossibilitados de atuar
profissionalmente, enquanto outros escolhem não trabalhar, o que implica em sobrecarga financeira
para a família. Assim, existem PTMs que atuam profissionalmente; os que querem trabalhar e não
têm oportunidade de fazê-lo; os que começam a trabalhar, mas não conseguem manter-se ativos
profissionalmente; aqueles que não querem trabalhar; os que recebem benefício; os que o tentam,
mas não conseguem; os que colaboram financeiramente no domicílio e os que não o fazem. Percebese que a participação do PTM no contexto e convívio de sua família ocorre de diferentes formas. Essa
participação varia de família para família e se dá de forma mais adequada nas que permitem e
estimulam a participação do portador, sem receio, estigma ou preconceito. O PTM pode demonstrar
sua importância junto à família e conquistar - IX - seu respeito e apoio quando realiza pequenas
tarefas familiares e domiciliares, deixando de sobrecarregar os demais. Ao vivenciar as relações em
família, destacam-se na rotina diária sentimentos e emoções decorrentes, principalmente, das
dificuldades impostas pela doença. Neste sentido, é necessário que o familiar o auxilie, mas busque
um ponto de equilíbrio para que não fique doente mental e fisicamente. É necessário que a família
compreenda as características do transtorno mental para que atribulações e percalços não estejam
presentes nestes relacionamentos, ou, quando presentes, tenham menores efeitos. Conclui-se que
fornecer informação é condição primordial para que se efetive a inclusão definitiva do portador na
família e em todos os seus meandros. Essa lacuna pode ser suprida pela atuação do enfermeiro com
orientações e acompanhamento direcionados a cada caso, tanto nos serviços especializados de
saúde mental quanto na unidade básica de saúde de referência, no próprio ambiente domiciliar, em
grupos de apoio e em associações de familiares e portadores. Ressalta-se assim a necessidade de o
enfermeiro estar atento a esse contexto, buscando capacitar familiares e portadores para que esta
relação não seja conflituosa e flua naturalmente.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/adriano_brischiliari.pdf

Nº de Classificação: 6791
GRANDI, Ana Lúcia de. Relação do portador de transtorno mental com a comunidade na
percepção da família (A). Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da
Saúde, 2010. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): WAIDMAN, Maria Angélica Pagliarini
RESUMO: Estudo que objetivou apreender a percepção da família sobre a relação do portador de
transtorno mental com a comunidade. Pesquisa qualitativa, que utilizou como método a história oral.
Os colaboradores da pesquisa foram doze famílias de portadores de transtornos mentais que tiveram
passagem pelo serviço de emergência psiquiátrica no Hospital Municipal de Maringá - PR, no ano de
2008. A seleção das famílias foi feita através do banco de dados do Hospital Municipal, onde se tem o
cadastro de todos os pacientes que passaram pelo serviço. Todos os dados foram coletados
diretamente nos domicílios das famílias, nos meses de março a maio de 2010, utilizando a entrevista
aberta com uma única questão norteadora: Fale com detalhes como ele é aceito pela comunidade,
vizinhos, família e escola. As entrevistas foram gravadas e transcritas para maior fidedignidade dos
dados; para orientar a análise utilizamos os procedimentos de análise em história oral. O estudo
levou em consideração os preceitos éticos que envolvem pesquisas com seres humanos e o projeto
foi aprovado pelo Comitê Permanente de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da
Universidade Estadual de Maringá, com o parecer 509/2009. As situações cotidianas vividas por
essas famílias e seus portadores de transtornos mentais, retratam suas histórias que foram divididas
com a comunidade, como por exemplo, com os vizinhos, escola, igreja, pois em alguns casos essas
pessoas residem há muito tempo no mesmo local. Assim, as alterações de comportamento, o
sofrimento, as internações, possíveis brigas e desentendimentos foram presenciados desde o início
do desenvolvimento do transtorno mental por essas pessoas. Verifica-se que mesmo acompanhando
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desde o começo todas essas transformações o preconceito impera nessas relações. O medo, a
vergonha do que não sabem explicar, o preconceito e as conclusões tiradas baseadas em conceitos
antigos de cronicidade e de ser imutável e agressivo, fazem com que os vizinhos se afastem dessas
famílias, privando-as do contato social e tirando o direito de cidadão do portador de transtorno mental.
As famílias relataram que o portador de transtorno mental apresenta sentimentos de incapacidade, de
invalidez, de inutilidade perante a comunidade que vive. Ele não consegue participar das atividades
cotidianas devido ao estigma impregnado nas pessoas tornando-se assim, um ser isolado da rotina
de vida comunitária. O sofrimento prevalece principalmente se levarmos em conta os
comportamentos pejorativos e excludentes da comunidade e em alguns casos, também da família,
que vive na incerteza do amanhã. É necessário que os profissionais, principalmente enfermeiros,
auxiliem na construção dessa rede social na comunidade em que o mesmo reside, promovendo a
reinserção social tanto do portador quanto de sua família. Quando se consegue difundir informações
sobre as manifestações da doença mental e mudar hábitos, acredita-se que é possível um futuro em
que os portadores estarão reinseridos na sociedade, participando de uma vida saudável e exercendo
seu papel de cidadão. No momento atual que vivemos de desinstitucionalização e reforma
psiquiátrica, o enfermeiro precisa se esforçar para auxiliar o portador de transtorno mental e sua
família no processo de reinserção social.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/ana_grandi.pdf

Nº de Classificação: 6792
ORTIGARA, Elisangela Panosso de Freitas. Significado da assistência pré-natal para gestantes
atendidas em unidade básica de saúde no Município de Maringá-PR (O). Maringá. Universidade
Estadual de Maringá. Departamento de Enfermagem, 2010. 148 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PELLOSO, Sandra Marisa
RESUMO: A temática Saúde da Mulher vem sendo foco de discussão cada vez mais presente em
investigações da área da saúde. Nesse sentido, pesquisas sobre a assistência pré-natal são
necessárias para colaborar com essa realidade e com a adequação do cuidado prestado às
gestantes na Saúde Pública. Incluir a mulher, usuária do sistema pré-natal, nestes estudos é também
respeitável, uma vez que esses sujeitos podem contribuir positivamente com sua vivência e opinião
para melhorar o cuidado. Este estudo teve por objetivo compreender o significado da assistência prénatal para gestantes atendidas em Unidade Básica de Saúde no município de Maringá - PR. A coleta
de dados ocorreu nos meses de novembro de 2009 a fevereiro de 2010 nas Unidades Básicas de
Saúde de Maringá, em que 44 gestantes participaram voluntariamente. As informações foram
coletadas por meio de entrevistas com pergunta norteadora levando em consideração a opinião das
mulheres entrevistadas. A analise de dados se deu pela técnica do Discurso do Sujeito Coletivo com
a utilização do software QualiQuantiSoft. Dos discursos extraiu-se Idéias Centrais e Ancoragens
semelhantes que expressam o significado do pré-natal para as gestantes e identificou-se que as
mesmas reconhecem sua relevância para a saúde da mãe e do filho, bem como, a importância de ter
um acompanhamento profissional nesse período, além de críticas e elogios com a assistência
recebida. Como aspectos negativos que levam as mulheres a não indicar o pré-natal está a falta de
atenção, a falta de médico e a necessidade de enfrentar filas para receber assistência, e como
aspectos positivos referente a atenção recebida, o médico da instituição, o atendimento imediato, o
próprio Sistema Único de Saúde, o bom atendimento e o fato de morar próximo da Unidade. As
usuárias aconselham o diálogo e a orientação nas consultas de pré-natal, a importância dos grupos
de gestantes, a necessidade de profissionais para assistir o pré-natal, a relevância dos exames e das
consultas. Conclui-se que compreender o significado da assistência pré-natal na opinião das
gestantes, possibilita direcionar a maneira como a equipe de saúde deve atuar juntamente às
mulheres no período gestacional. Muito do que as gestantes esperam de uma assistência pré-natal
de qualidade tem mais a ver com o vínculo entre profissional e cliente, com a atenção e acolhimento,
do que com grandes tecnologias. As sugestões das usuárias do sistema pré-natal permitem conhecer
quais são suas verdadeiras necessidades, e assim, adequar o serviço de saúde, quando possível,
para atender a essas manifestações.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/elisangela_panosso.pdf

Nº de Classificação: 6793
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GIAROLA, Luciana Borges. Avaliação fenotípica e genotípica de Staphylococcus aureus
isolados de pacientes sob tratamento dialítico e transplantados renais: estudo de associação
com marcadores genéticos (HLA). Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências
da Saúde, 2010. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BEDENDO, João
RESUMO: Staphylococcus aureus é um patógeno envolvido na etiologia de infecções hospitalares e
comunitárias. Indivíduos sadios podem albergar o S. aureus na nasofaringe e superfície corporal,
sendo que a maioria das infecções invasivas por essa bactéria é endógena. A gravidade da doença
depende do perfil de resistência ante os antimicrobianos usualmente utilizados na prática clínica.
Pacientes transplantados renais e em diálise são de risco para a colonização, ou infecção, pelo S.
aureus multirresistente. A infecção está diretamente relacionada com a imunidade do indivíduo e o
Complexo Principal de Histocompatibilidade (CPH) está envolvido em tais funções. Nos seres
humanos, tais moléculas são conhecidas como Antígenos Leucocitários Humanos, ou sistema HLA,
do inglês Human Leucocyte Antigens. Tem sido demonstrado que diferentes especificidades do HLA
podem ser mais freqüentes em indivíduos com determinadas doenças, entretanto pouco se conhece
sobre a correlação entre a tipagem HLA e o carreamento nasal de S.aureus. O presente estudo teve
por objetivo identificar a prevalência, o perfil fenotípico e genotípico de amostras de S. aureus
isoladas dos vestíbulos nasais de pacientes em tratamento dialítico e transplantados renais, bem
como verificar associação entre as moléculas do CPH e a condição de carreamento nasal. A
população desta pesquisa foi composta por 111 pacientes em diálise e 48 transplantados renais. As
amostras foram submetidas à Coloração de Gram e Teste da Coagulase em tubo. A susceptibilidade
aos antimicrobianos foi avaliada pelo método de disco difusão e teste de determinação da
concentração inibitória mínima (CIM). O DNA foi extraído com Ctab e a técnica de Reação em Cadeia
da polimerase (PCR) foi empregada para a tipagem genética com o oligonucleotídeo RW3A e
identificação do gene mecA das amostras resistentes à oxacilina. Para tipificação HLA foi utilizado o
kit LABType® SSO One Lambda aliado à tecnologia Luminex. Entre os 48 transplantados renais, 75%
apresentaram positividade para S. aureus em seus vestíbulos nasais, enquanto que entre os 111 em
diálise, 49% foram carreadores. Das amostras, 10 foram resistentes à oxacilina e 8 apresentaram o
gene mecA, todas foram sensíveis à vancomicina e resistentes à penicilina. As demais amostras
também mostraram alta taxa de resistência aos demais antimicrobianos. Houve divergência entre os
resultados de resistência à oxacilina entre o método de Agar diluição (11%) e disco difusão (8,7%).
Os resultados da tipagem genética mostraram um perfil mais homogêneo entre as amostras isoladas
de pacientes em diálise do que entre os pacientes transplantados renais. Com relação à tipagem HLA
e associação com carreamento nasal de S. aureus, independente do grupo de pacientes, observouse uma maior freqüência dos alelos HLA classe I (A*03, A*68 e B*15), como sugestivo de proteção no
carreamento do S. aureus; para as moléculas HLA classe II, o alelo DRB1*03 parece estar
relacionado como um marcador gen ético de suscetibilidade ao carreamento da bactéria.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/luciana_giarola.pdf

Nº de Classificação: 6794
FLÔR, Rita de Cássia. Trabalho da enfermagem em hemodinâmica e o desgaste dos
trabalhadores decorrente da exposição à radiação ionizante (O). Florianópolis. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2010. 231
f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GELBCKE, Francine Lima
RESUMO: Estudo realizado em serviço de hemodinâmica da Grande Florianópolis, Santa Catarina,
Brasil, com trabalhadores de Enfermagem, com objetivo de analisar como se têm manifestado os
desgastes advindos das cargas de trabalho, sobretudo a carga física de radiação ionizante. A
metodologia da Psicodinâmica do Trabalho adaptada para este estudo se desenvolveu em diferentes
etapas: a demanda e a pré-pesquisa, a pesquisa propriamente dita, o material da pesquisa, o método
de interpretação e a validação. A pesquisa teve início com os dados previamente identificados e
tratados nas etapas que constituem a demanda e a pré-pesquisa. O material da pesquisa foi extraído
de observações, entrevistas coletivas e análise documental. Ao todo foram realizados 36 encontros,
no período de março a novembro de 2009, totalizando aproximadamente 54 horas de observação. A
validação se deu em duas etapas. A primeira no decorrer das observações e nas entrevistas
coletivas; a segunda com a inclusão de outros trabalhadores que não participaram da pesquisa, mas
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que faziam parte do quadro funcional do serviço pesquisado. Os achados iam revelando-se em
partes, cuja totalidade foi conhecida na validação ampliada. Esses achados construíram as categorias
e subcategorias, tendo como eixo central a organização do trabalho e o desgaste dos trabalhadores,
assim como a necessidade de formação e de educação permanente. Os resultados mostraram que
quando os desgastes por exposição à radiação ionizante se manifestam, os trabalhadores não os
associam a essa carga física. Utilizam estratégias de defesa, como a negação e relacionam os
desgastes à herança familiar, ao fato de ser mulher e até mesmo ao acaso. Em suma, banalizam as
manifestações e se adaptam à situação, talvez por medo. Assim, a tese de que "na práxis da
Enfermagem em hemodinâmica há um processo de desgaste provocado pela exposição à radiação
ionizante que pode estar velado por tratar-se de carga física invisível" se confirma. Ainda cabe
enfatizar as manifestações em relação às outras cargas de trabalho, como as fisiológicas, mecânicas,
biológicas, químicas, psíquicas e as físicas. Apesar de reconhecer limitações nesse estudo, como,
por exemplo, a subjetividade expressa pelos trabalhadores e o olhar de apenas um pesquisador, pois
esse método foi desenvolvido para ser aplicado por coletivo de pesquisadores e trabalhadores,
acredito que alguns caminhos foram percorridos. Os estudos analisados e os achados aqui
encontrados reafirmam minha convicção de que os trabalhadores que exercem a práxis em
hemodinâmica devem fazê-lo de forma consciente e a Educação Permanente é um caminho para que
possam prevenir-se desses desgastes, assim como a adoção de boas práticas em proteção
radiológica.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0700-T.pdf

Nº de Classificação: 6795
BASTIANI, Janelice de Azevedo Neves. Trajetória histórica da Aids em Florianópolis (1986-2006).
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 169 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Maria Itayra Coelho de Souza
RESUMO: Esta dissertação tem como objetivo conhecer a dinâmica da epidemia da Aids, entre
pessoas que vivem com HIV/Aids (PVHA) adultas residentes no município de Florianópolis entre 1986
a 2006. Estudo descritivo quantitativo, tipo transversal, realizado a partir do SINAN-AIDS, com dados
coletados entre março/abril de 2010 na Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde
de Florianópolis. O instrumento de coleta de dados foi uma planilha do programa Excel, importada
para o programa Epi Info versão 3.5.1. Na análise estatística utilizamos o teste qui-quadrado, com
intervalo de confiança de 95%, com p ? 0,05. Os resultados do estudo são apresentados em três
artigos. O primeiro artigo apresenta as características sócio demográfica e epidemiológica das 3209
PVHA adultas notificadas no SINAN-Aids entre 1986 a 2006. A Aids atingiu inicialmente estratos
sociais favorecidos, migrando para estratos sociais desfavorecidos, heterossexuais, homens e
mulheres, com ensino fundamental incompleto, de raça ignorada e com idade entre 20 a 49 anos. A
Vigilância Epidemiológica de Florianópolis tem investido na qualidade no preenchimento das Fichas
de Notificação e Investigação e na descentralização do atendimento em Aids no município. O
segundo artigo apresenta características sócio demográficas e epidemiológicas das PVHA adultas
que foram a óbito, o perfil apresenta: PVHA adultas com idade entre 20 e 49 anos, raça ignorada,
escolaridade 3 a 7 anos e categoria de exposição UDI e/ou heterossexual. A gestão entre as Equipes
de Saúde da Família e as Regionais de Saúde, consolidou as ações para redução dos óbitos. O
terceiro artigo apresenta a ocupação e Status Sócioeconômico Ocupacional (ESO) das PVHA.
Analisamos a ocupação no mercado de trabalho e sexo e o ESO das PVHA çom idade entre 20 a 49
anos, categoria de exposição e sexo. Encontramos em 1986 a 1995, 59,92% das mulheres e 97,5%
dos homens, e entre 1996 a 2006, 55,91% das mulheres e 94,31% dos homens trabalhando. O ESO
entre as mulheres 4ª e 5ª, entre os homens 1ª e 5ª. Os serviços de saúde descentralizados como
CTA, SAE e distribuição dos anti-retrovirais, foram atitudes impactantes para adesão ao atendimento
e tratamento.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0702-D.pdf

Nº de Classificação: 6796
TAVARES, Roseneide dos Santos. Vivenciando a rede de apoio social de pessoas com
hipertensão arterial de uma comunidade na Amazônia. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 301 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
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Orientador(es): SILVA, Denise Maria Guerreiro Vieira da
RESUMO: O apoio social é um elemento importante que contribui para a proteção e melhora da
saúde das pessoas; e a formação de redes de apoio canaliza esta ajuda para a resolução de
problemas de saúde, dentre outras demandas. Dessa forma, o presente estudo busca compreender a
rede de apoio social de pessoas com hipertensão arterial moradoras de uma comunidade na cidade
de Belém e construir uma proposta teórica sobre as interações que constituem esta rede de apoio.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujo referencial metodológico foi a Teoria Fundamentada nos
Dados - Grounded Theory, desenvolvida na Unidade Municipal de Saúde Satélite na Cidade de
Belém, no Estado do Pará -- Brasil. Os sujeitos da pesquisa foram 35 pessoas, das quais 22 com
hipertensão arterial, cadastradas no Programa HIPERDIA da Unidade de Saúde Satélite e 13 que
integraram a Rede de Apoio Social, sendo cinco familiares, cinco profissionais de saúde da referida
instituição e três representantes de outras organizações da comunidade. A coleta de dados ocorreu
predominantemente na Unidade de Saúde, mas também no domicílio e no local de trabalho de
algumas pessoas. Foram realizadas entrevistas em profundidade, inicialmente orientadas pelas
seguintes questões: a) Como você descobriu que tinha hipertensão arterial? b) Como é viver com
hipertensão arterial? A partir dessas perguntas, foram explorados os aspectos relacionados ao apoio
para viver com a doença, iniciando o delineamento da formação da Rede de Apoio Social. A análise
dos dados foi realizada com uso de processos de codificação aberta, axial e seletiva. Formamos seis
grupos amostrais caracterizando a amostragem teórica. A Teoria Substantiva que emergiu foi
denominada "Vivenciando a Rede de Apoio Social de Pessoas com Hipertensão Arterial". Esta foi
sustentada pelas seguintes categorias: "Reconhecendo as demandas da pessoa com hipertensão
arterial"; "Conhecendo os cenários do viver daqueles com hipertensão arterial"; "Identificando os tipos
de apoio social oferecidos às pessoas no seu viver com hipertensão arterial"; "Utilizando as
interações como estratégia para receber o apoio da rede para um viver melhor com hipertensão
arterial"; "A rede como apoio para um viver melhor com hipertensão arterial". Este Modelo Teórico
confirmou a Tese de que a Rede de Apoio Social da pessoa com hipertensão arterial contribui para
um viver melhor com a cronicidade da doença, atendendo às demandas surgidas nos diversos
contextos vivenciados. Esta contribuição ocorre através de diferentes formas de apoio, originado das
interações entre os integrantes da Rede, permeado por facilidades e dificuldades que são
enfrentadas no intuito de construir um viver mais saudável. A rede de apoio à pessoa com
hipertensão arterial não se mostrou tão extensa. É composta principalmente por familiares,
profissionais de saúde, vizinhos e outras pessoas próximas. O Modelo Teórico foi validado pelos
critérios de ajuste, compreensão e generalização teórica. Esperamos que o modelo tenha condições
de ser agregado ao fazer da enfermagem, como uma possibilidade de trazer avanços para um cuidar
mais dinâmico da pessoa com hipertensão arterial, por acreditarmos que é possível uma associação
entre as orientações verbais e ações práticas que englobem tanto as pessoas com hipertensão
arterial, quanto profissionais de saúde e comunidade.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0703-T.pdf

Nº de Classificação: 6797
BLOIS, Janice de Moraes. Experiência dos usuários em um serviço de internação domiciliar no
sul do Brasil. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde,
2010. 486 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PRADO, Marta Lenise do
RESUMO: A Política de Internação Domiciliar no Brasil, no contexto do SUS, consiste num conjunto
de atividades prestadas no domicílio, às pessoas clinicamente estáveis que exijam intensidade de
cuidados acima das modalidades ambulatoriais, mas que possam ser mantidas em casa, por equipe
exclusiva para este fim. O sucesso na implementação dessa Política impõe importantes desafios aos
profissionais de saúde, pois requer uma mudança de perspectiva assistencial. O Sistema Único de
Saúde no Brasil concebe a saúde como um direito universal, reconhecendo a participação dos
usuários como um importante componente para a sua operacionalização e apregoa a adoção de um
modelo de atenção à saúde, no qual o usuário seja percebido como sujeito pleno, histórico e cultural,
e reconhecido em suas necessidades de atenção à saúde que extrapola o plano do determinismo
biológico- intervencionista sem, contudo desconsiderá-lo como condição fundamental para a
recuperação da saúde ou uma morte digna. A partir dessa compreensão, defendo a tese que a
Internação Domiciliar é uma possibilidade de inserção participativa dos usuários na atenção à saúde.
Todavia o sucesso da Política de Internação Domiciliar requer investimentos, que vão além de
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recursos humanos e materiais. Faz-se necessário a compreensão da experiência da internação
domiciliar, de modo a contribuir para a superação do modelo hegemônico da atenção em saúde no
Brasil. O desafio consiste em desviar a atenção profissional-centrada para uma relação colaborativa e
participativa de usuários e profissionais. Assim, o presente estudo teve por objetivo compreender a
experiência dos usuários de um serviço de internação domiciliar. Trata-se de um estudo qualitativo,
descritivo-exploratório, cujo cenário foram quatro domicílios de usuários de um serviço de internação
domiciliar do sul do Brasil. Participaram do estudo dezessete sujeitos, tanto aqueles que receberam
diretamente atenção à saúde, usuários-cuidados, como também os familiares/cuidadores
domiciliares, os usuários-cuidadores. Os participantes foram escolhidos intencionalmente e incluídos
após aceitarem participar do estudo e assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A
pesquisa foi aprovada pelo CEP. Os dados foram coletados por meio de observação participante e
entrevista semi-estruturada e informal, realizadas nos domicílios dos usuários e outros espaços em
acompanhamento aos mesmos quando relacionados ao objetivo do estudo. Os dados forrou
coletados de fevereiro a julho de 2009 e foram realizadas visitas domiciliares periódicas durante o
tempo necessário para assegurar a saturação dos mesmos. O registro dos dados foi realizado por
meio de gravação audiovisual e diário de campo. A análise dos dados seguiu as etapas da análise
qualitativa, a saber: pré-análise, exploração do material e tratamento dos dados e interpretação. Os
resultados foram organizados em três categorias e suas respectivas subcategorias, a saber: (I) O
processo dc viver das famílias: Os usuários e o contexto familiar na internação domiciliar - ID, O
processo de viver e relacionar-se das famílias, O processo de viver-adoecer das famílias e Modo de
ser e viver dos sujeitos da ID); (lI) O processo de adoecer-cuidar em internação domiciliar: As
repercussões do adoecer-cuidar no contexto familiar em ID, Enfrentamentos do usuário-cuidado,
Enfrentamentos do usuário-cuidador e A Internação Domiciliar; (III) As contradições (e conflitos) no
modelo(s) de atenção à saúde: A organização do trabalho dos profissionais de saúde no serviço de
ID, Os enfrentamentos vividos pelos usuários frente a fragmentação do Modelo de Atenção à saúde e
Revisitando a experiência de ID. Conclui-se a ID pode constituir-se em possibilidade de inserção
participativa dos usuários na atenção à saúde, embora ainda reproduza o modelo profissionalcentrado e, que, a superação do modelo de atenção biomédico/hospitalocêntrico, requer um novo
olhar sobre vários aspectos, desde a gestão, passando pela formação/atuação profissional, bem
como, no que tange ao cuidado a saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0704-T.pdf

Nº de Classificação: 6798
KOETTKER, Joyce Green. Parto domiciliar planejado assistido por enfermeiras. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRÜGGEMANN, Odaléa Maria
DUFLOTH, Rozany Mucha
RESUMO: INTRODUÇÃO: O número de atendimentos ao parto domiciliar planejado vem crescendo
nos últimos anos. A Organização Mundial da Saúde recomenda o domicílio como local de parto,
desde que atendido por profissional qualificado e com um plano de transferência. OBJETIVO: avaliar
os resultados da assistência obstétrica e neonatal do trabalho de parto, parto e puerpério imediato
domiciliares, planejados, assistidos por enfermeiras. MÉTODO: trata-se de um estudo transversal
com amostra composta por todos os partos das mulheres assistidas por enfermeiras no domicílio, de
forma planejada, incluindo as transferidas para uma instituição de saúde, e seus recém-nascidos, no
período de janeiro de 2005 a dezembro de 2009. Os dados foram coletados dos prontuários e das
gravações audiovisuais arquivados pelas enfermeiras da Equipe Hanami e da Cademeta de Saúde
do recém-nascido, com base em formulário padronizado. Realizou-se análise estatística descritiva,
teste qui-quadrado ou exato de Fisher, teste t de Student e teste de Mann-Whitney. O nível de
significância adotado foi de 5%. RESULTADOS: foram apresentados em dois artigos. No artigo 1, do
total de 100 mulheres assistidas no domicílio a maioria era primípara (73,0%), com ensino superior
completo (53,0%), teve acompanhante (99,0%), apresentou batimentos cardíacos fetais sem
alteração (94,0%), com traçado do partograma sem alteração na curva de alerta (61,0%) e não
apresentou distocia funcional (70,0%). A taxa de amniotomia foi de 9,0% e de líquido amniótico
meconial de 7,0%. O tempo entre a primeira avaliação no domicílio e o parto foi < 5 horas em 46,1%
dos casos, sendo mais freqüente nas multíparas do que nas primíparas (p=0,0402). O parto de
cócoras na água foi o mais escolhido (66,3%), e em especial pelas primíparas (p=0,0030).
Praticamente metade das mulheres (49,4%) não necessitou de sutura perineal e apenas em 1,1% foi
indicada a episiotomia. A maioria dos recém-nascidos (96,6%) recebeu escore de Apgar do 1º minuto
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? 7, 100,0% tiveram contato pele a pele e 70,8% sucção efetiva. A icterícia neonatal foi a
intercorrência mais comum (44,3%). O artigo 2 apresenta os resultados das transferências maternas
e neonatais de um recém-nascido e 11 parturientes. A maioria era primípara (63,6%), 100,0% foram
transferidas no período de dilatação, sendo que parada da dilatação cervical e da descida do feto
foram as indicações mais freqüentes. A única transferência neonatal foi por anomalia congênita. Dos
neonatos nascidos no hospital, 81,8% receberam escore de Apgar do 1º e 5º minuto ? 7 e não houve
internação em Unidade de Terapia Intensiva. CONCLUSÕES: Os resultados obstétricos e neonatais
indicam que é seguro o parto domiciliar planejado, assistido por enfermeira obstétrica, sob rigoroso
protocolo assistencial e planejamento para as transferências. Os achados são semelhantes aos de
pesquisas realizadas em países em que essa prática é consolidada e reconhecida pelo sistema de
saúde. A comparação das características sociodemográficas e dos desfechos obstétricos e neonatais
com a paridade, não mostrou diferença estatisticamente significativa na maioria das variáveis.
Sugerem-se estudos com maior amostragem para verificar associações ou identificar variáveis
preditoras de alguns desfechos e de transferências maternas.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0706-D.pdf

Nº de Classificação: 6799
NASCIMENTO, Keyla Cristiane do. Cuidado a pessoa no limiar da vida: significados das interações
e as representações para os profissionais de saúde de unidade de terapia intensiva móvel (O).
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 276 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativo, interpretativo e analítico, cujos objetivos
foram: Compreender as representações com ênfase nos significados do cuidar de pessoas no limiar
da vida para profissionais de saúde em UTIs móveis, através das interações vivenciadas na rede de
cuidado pelo referencial de Trias e da complexidade; bem como construir uma matriz teórica sobre a
complexidade do cuidar de pessoas no limite da vida. Para compreender e apreender o cuidado no
limiar da vida como um processo articulado a partir das interações e interconexões de diversos atores
sociais, buscou--se o suporte teórico da Teoria do Limite proposto por Eugênio Trías, bem como o
referencial de complexidade/sistemas complexos de cuidado. A trajetória metodológica esteve
baseada nas Representações e na Grounded Theory que, de forma sistemática, criativa e interativa
possibilitou o desvelar das representações e significados do cuidar no limiar da vida. O contexto do
estudo foi o serviço de Atendimento Móvel de Urgência da Grande Florianópolis. No total, a amostra
teórica constituiu-se de vinte e oito participantes entrevistados (médicos e enfermeiros), distribuídos
em diferentes grupos amostrais, com a finalidade de maximizar a variação entre os conceitos e
acrescentar novas perspectivas e/ou hipóteses ao estudo. Os resultados obtidos foram apresentados
na forma de cinco artigos. No primeiro artigo "Estudo das representações: delineamento de uma
categoria analítica para a enfermagem” realizou-se uma revisão teórica sobre o conceito de
Representações, buscando emprestar uma especificidade maior ao conceito, que constitui referência
nos trabalhos analíticos sobre a disciplina enfermagem. O segundo artigo, "A estrutura
representacional do cuidado intensivo para profissionais de Utis móveis" objetivou analisar as
representações sociais do cuidado intensivo para profissionais que atuam em unidade de terapia
intensiva móvel, por meio de evocações livres ao termo indutor cuidado a pessoa em risco de vida. A
estrutura representacional revelada pelos participantes, refere-se especialmente a funcionalidade do
cuidado intensivo, distinguindo-o pelos desafios e estímulos que proporciona a quem desempenha
funções nessa área. No terceiro estudo, "Representações do cuidar no limiar da vida: as interações
vivenciadas pelos profissionais de Utis móveis", buscou-se compreender as representações do cuidar
de pessoas no limiar da vida para profissionais de saúde que atuam em Uti móvel. Da análise,
emergiram quatro categorias: sentido do cuidado no limite da vida; Uti móvel como espaço do cuidar;
experiência de cuidar em Uti móvel e trabalho em equipe: orientando-se pela responsabilidade; que
conduziram-nos a identificação do tema central: Representação do cuidado no limiar da vida. No
quarto artigo, "Vislumbrando o cuidar no limiar da vida para os profissionais de Utis móveis", desvela
o fenômeno: Vislumbrando o cuidado no limite da vida como um processo interativo, dinâmico e
complexo em Utis móveis foi constituído a partir das categorias: Reconhecendo a Uti móvel como
espaço do cuidar/relacionar-se; Refletindo sobre a manutenção da vida no cuidar em Uti móvel,
Apontando elementos e necessidades do cuidar para além da técnica, Valorizando o trabalho em
equipe na responsabilidade de cuidar e Contrastando os sentimentos na relação do cuidar intensivo.
O quinto artigo, "Ensaio teórico: Representações e Grounded Theory nas pesquisas em enfermagem
como propostas metodológicas", discute acerca da pesquisa qualitativa em enfermagem e como a
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utilização dessas abordagens numa triangulação de métodos pode contribuir para o avanço científico
da área de enfermagem. Desse modo, os resultados dessa tese permitem afirmar que Os seres
humanos em risco/limite da vida se mostram em condição tênue e vulnerável, o que demanda dos
profissionais de saúde um cuidado complexo, seja através de conhecimento, habilidades, atitudes
éticas, segurança, sensibilidade e responsabilidade que ultrapasse a gravidade aparente.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0708-T.pdf

Nº de Classificação: 6800
ARRUDA, Cecilia. Avaliação da humanização do cuidado de enfermagem às pessoas com
diabetes mellitus. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2010. 158 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Denise Maria Guerreiro Vieira da
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa cujo objetivo foi avaliar a humanização na prática do
cuidado de enfermagem a pessoas. com diabetes mellitus (DM), sob a perspectiva dos usuários de
um serviço de assistência especializada ambulatorial de uma instituição hospitalar de ensino pública
do Sul do país, tendo como referência a Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da
Saúde/Brasil (MS). A coleta de dados ocorreu entre março e maio de 2010, por meio de entrevistas
semiestruturadas realizadas com vinte pessoas com DM, usuárias do referido ambulatório. A análise
dos dados seguiu os processos de apreensão, síntese, teorização e recontextualização dos dados.
Obedecemos aos aspectos éticos de acordo com a Resolução nº 196/96 CNS/MS. Os resultados são
apresentados em dois artigos: 1) Acolhimento e Vínculo na Humanização do Cuidado de
Enfermagem às Pessoas com Diabetes Mellitus, apontando que os usuários valorizam a escuta e o
diálogo, o relacionamento horizontal, amigável e afetivo, o compromisso, a resolutividade e o saber
científico das enfermeiras. O acolhimento é reconhecido como parte dos cuidados de enfermagem e
há vínculo estabelecido com as enfermeiras, sendo que estes aspectos convergem para o cuidado
humanizado; e 2) Clínica ampliada: Construindo a Humanização do Cuidado de Enfermagem às
pessoas com Diabetes Mellitus, ressaltando que "o fazer" das enfermeiras está de acordo com o
preconizado na clínica ampliada segundo o MS, pois os cuidados técnico-científicos específicos à
condição crônica de saúde, encaminhamentos e articulações com a equipe multiprofissional são
integrados aos cuidados voltados às subjetividades dos. usuários. Os "modos de fazer" o atendimento
pautado na clínica ampliada ressaltam o perfil acolhedor do profissional que dá ênfase ao sujeito, sua
vida e saúde, sendo essencial dispor de tempo para oferecer tal atenção aos usuários. Os "resultados
da atuação das enfermeiras" baseada na ampliação da clínica evidenciam a promoção de autonomia
dos usuários, satisfação pela atenção recebida e reconhecimento por parte dos usuários da qualidade
da atenção. Estes resultados contribuem para a prática assistencial em saúde, pois estimulam e
orientam a construção da humanização no cuidado de enfermagem às pessoas com DM. São
apresentadas indicações de modificação na perspectiva de como vem sendo desenvolvido o cuidado
de enfermagem, incentivando a ampliação da visão para além das alterações físicas e tratamento
clínico rigoroso e integrando ações voltadas para a valorização das necessidades e subjetividades
dos usuários. A humanização intrínseca à integralidade da atenção em saúde ainda é um grande
desafio aos novos modelos de atenção e de gestão, merecendo estudos para o aprofundamento e
aperfeiçoamento das suas ações. Também são necessários investimentos em estudos sobre a
abordagem da clínica ampliada, com vistas aos diversos cenários do setor saúde e aos diferentes
profissionais que atuam nesse campo, buscando resultados que tragam benefícios aos usuários e
impacto nas políticas e serviços públicos de saúde. O conhecimento acerca desses tópicos contribui
para o planejamento de estratégias de assistência humanizada e para o aprimoramento de modelos
de pesquisa avaliativa nos serviços de saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0709-D.pdf

Nº de Classificação: 6801
VOLKMER, Cilene. Fisioterapia uroginecológica: um olhar dos acadêmicos ao processo de
formação profissional. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2010. 276 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MONTICELLI, Marisa
REIBNITZ, Kenya Schmidt
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RESUMO: O processo de aprendizagem da assistência fisioterápica à mulher com lU envolve
questões complexas e gera inúmeras inquietações. Esta Pesquisa Convergente-Assistencial, com
caráter qualitativo, teve como objetivos compreender as dificuldades apresentadas pelos acadêmicos
de fisioterapia durante a aprendizagem da assistência à mulher com incontinência urinária e construir
estratégias conjuntas com os acadêmicos de fisioterapia para a superação destas dificuldades. O
suporte teórico-metodológico constituiu-se da Pedagogia Libertadora de Paulo Freire. O estudo,
desenvolvido nas dependências do Curso de Fisioterapia de uma universidade de Santa Catarina,
teve como sujeitos 17 acadêmicos de fisioterapia no semestre 2009.2. Destes, 13 continuaram
participando da pesquisa no semestre 2010.1. A coleta de dados, realizada através de observação
participante e oficinas temáticas, ocorreu de agosto a novembro de 2009 e de fevereiro a junho de
2010. Os dados foram analisados através de quatro etapas analíticas: apreensão, síntese, teorização
e transferência. Os resultados foram apresentados em dois artigos/manuscritos. No artigo/manuscrito
abordando o processo de iniciação da aprendizagem, dos dados analisados emergiram quatro
categorias: dificuldades em lidar com a própria sexualidade, constrangimentos em compartilhar a
intimidade com os colegas, dificuldades quanto aos aspectos interacionais com as mulheres e quanto
à organização da Disciplina Fisioterapia Uroginecológica, que podem ser superadas através da
reflexão e diálogo, resultando na construção coletiva das propostas: abordagem precoce do tema
sexualidade, abertura para dialogicidade nas disciplinas, vivências em grupo e inserção da realidade
no cotidiano das atividades curriculares da fisioterapia uroginecológica, possibilitando transformar o
processo de iniciação da aprendizagem da assistência fisioterápica à mulher com incontinência
urinária. No artigo/manuscrito abordando o desenvolvimento da assistência à mulher com
incontinênçia urinária no estágio curricular supervisionado, outras quatro categorias emergiram:
dificuldades face às condutas para avaliação da mulher com lU, quanto ao estabelecimento do plano
terapêutico, em relação aos registros das consultas e em relação à organização do Estágio Curricular
Supervisionado. Quanto à avaliação da mulher, as principais dificuldades foram o exame físico e a
aplicação de instrumentos diagnósticos, e as estratégias de superação incluem postergar o exame
até que a interação com a paciente seja estreitada, bem como, ter a experiência pregressa de aplicar
os instrumentos em si mesmos, antes de propô-Ios à mulher. Quanto ao plano terapêutico, as
dificuldades estão relacionadas à prescrição e execução das condutas, recomendando-se,
particularmente, aumentar a familiaridade com as mesmas. No que diz respeito aos registros,
sugerem maior flexibilidade no tipo de anotações. Quanto à organização do estágio, recomendam
estreitar o diálogo com os supervisores, buscando maior qualidade e menor quantidade nos
atendimentos. Conclui-se que o exercício da dialogicidade e criticidade possibilita que acadêmicos de
fisioterapia vislumbrem a modificação da realidade do ensino da fisioterapia uroginecológica no curso.
Ao mesmo tempo, constatam que a implementação das propostas apresentadas é tarefa árdua,
possível através do engajamento e cooperação de todos os envolvidos no contexto, ou seja,
discentes, docentes, coordenadores e orientadores pedagógicos. Esta pesquisa poderá contribuir
com o processo de formação profissional da fisioterapia uroginecológica, incentivando a busca por
novas reflexões acerca do tema e a transferência dos achados para outras realidades.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0704-T.pdf

Nº de Classificação: 6802
PAESE, Fernanda. Cultura da segurança do paciente na atenção primária à saúde. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 181 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DAL SASSO, Grace Teresinha Marcon
RESUMO: Este estudo teve como objetivo avaliar a cultura da segurança do paciente entre os
profissionais das equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Programa de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS) de um Distrito Sanitário do município de Florianópolis a partir do
Questionário de Atitudes de Segurança (SAQ). A pesquisa delineou-se como um estudo transversal
prospectivo de natureza quantitativa. A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação do
questionário de atitudes à 52 agentes comunitários de saúde, 30 técnicos de enfermagem e 14
enfermeiros que compunham as equipes de ESF e PACS no mês de julho de 2010. Para a análise
dos dados foi utilizada estatística descritiva com cálculo de média e estatística inferencial com a
análise de variância ANOVA e a mínima diferença significativa LSD através do Software Microsoft
Excel®. Os resultados revelam que as atitudes de segurança Condições de Trabalho, Cultura do
Trabalho em Equipe, Comunicação e Gerência do Centro de Saúde foram as atitudes que se
evidenciaram para a Cultura de Segurança do Paciente na Atenção Primária à Saúde. Na perspectiva
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dos sujeitos de pesquisa, a atitude de segurança considerada de maior importância foi a Segurança
do Paciente (6,97), por outro lado, a variável com menor relevância para essas categorias foi a
atitude Erro (3,74). Na avaliação subjetiva, obtiveram-se com maior freqüência as recomendações de
adequação do número de profissionais para o atendimento da demanda (31,4%), suprimento de
materiais e insumos adequados (17,1%) e formação técnica permanente (42,8%). Conclui-se que não
houve diferença entre as três categorias profissionais quanto à percepção das atitudes de segurança
quando analisadas num contexto geral, por outro lado, quando as categorias profissionais são
avaliadas duas a duas a partir dos testes analíticos se percebe que para as atitudes - Condições de
Trabalho, Cultura do Trabalho em Equipe, Comunicação e Gerência do Centro de Saúde - são
percebidas de maneira distinta pelos agentes comunitários de saúde. Logo, pode-se inferir que esse
olhar distinto dos ACS se deve pela característica do seu trabalho, desenvolvido na comunidade,
diferentemente dos enfermeiros e técnicos de enfermagem que compartilham materiais, espaços e
ações mais intensamente. A partir disso, a cultura da segurança do paciente na atenção primária
passa a ter seu foco voltado não somente para a instituição, mas também para a comunidade.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0710-D.pdf

Nº de Classificação: 6803
RODRIGUES, Jeferson. Ensino do cuidado de enfermagem em saúde mental nos cursos de
graduação no Estado de Santa Catarina (O). Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2010. 327 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Silvia Maria Azevedo dos
SPRÍCIGO, Jonas Salomão
RESUMO: O ensino do cuidado de enfermagem em saúde mental, enquanto dimensão da
integralidade em saúde, norteado pelo processo de Reforma Psiquiátrica e orientado pelo paradigma
psicossocial, enfrenta o desafio de integrar o campo da saúde mental com o campo da saúde
coletiva; em uma formação generalista, a partir da reforma curricular. Esse replanejamento de
atividades, indicado pela implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), reflete a
necessidade de formulação curricular, enfocando novos objetivos para formação, a partir de
conteúdos que aproximem e integrem ainda mais a teoria e a prática profissional. Nesse sentido,
analisou-se o ensino do cuidado de enfermagem em saúde mental através dos conteúdos expostos
nos Projetos Pedagógicos dos Cursos e Planos de Ensino e investigou-se como se materializa esse
ensino, a partir do discurso dos docentes que ministram enfermagem psiquiátrica elou saúde mental
nos Cursos de Graduação em Enfermagem mais antigos no Estado de Santa Catarina. A abordagem
de pesquisa utilizada caracteriza-se como qualitativa, do tipo descritiva e exploratória, tendo como
técnicas a análise documental e Grupos de Discussão. A perspectiva hermenêutica-dialética
possibilitou a análise de dados, por meio da qual pode se afirmar, a partir do objeto ensino do cuidado
de enfermagem em saúde mental, que existem contradições que envolvem a formação do enfermeiro
generalista na perspectiva do preconizado nas DCNs e no Processo de Reforma Psiquiátrica. A
apresentação do conteúdo do cuidado, nos objetivos das disciplinas/módulos de saúde mental,
possibilitou afirmar que ele está norteado pela Reforma Psiquiátrica e orientado pela transição dos
paradigmas manicomial/psiquiátrico e psicossocial, embora ainda se observe certa contradição sobre
qual paradigma, efetivamente, rege o ensino nesses cursos. O cuidado de enfermagem em saúde
mental nos documentos analisados está presente nos conteúdos das disciplinas/módulos em 21
(vinte e um) planos equivalentes a 20 cursos. O desenvolvimento desse conteúdo registrado nos
planos, de maneira geral, está inserido em aspectos históricos, éticos, legais, políticos da
enfermagem psiquiátrica/saúde mental com o sujeito, família e comunidade. Em relação aos dados
dos grupos de discussão, as análises foram realizadas e evidenciaram a ausência do paradigma de
atenção psicossocial nos discursos dos docentes. As discussões pautadas nos discursos e nas
interpretações contextualizaram as Relações entre o docente e a instituição, a Reforma Curricular, o
Ensino do cuidado e de enfermagem em saúde mental, a Atividade de pesquisa e extensão. Concluise que o planejamento do ensino do cuidado, a partir de aspectos epidemiológicos, requer uma
relação entre o ensino--aprendizagem da prática educativa e um modelo de cuidado de enfermagem
em saúde mental baseado em paradigmas, avaliado e coerente com a realidade local do SUS. O
ensino do cuidado de enfermagem em saúde mental, em uma perspectiva generalista, avança em um
campo de conhecimento em construção, composto por diferentes núcleos de saber-fazer sobre um
conceito ampliado de saúde/saúde mental multideterminado e resultante das condições de vida
biopsicossocial, espiritual e cultural acerca do sujeito. Envolvida pelos princípios e pelas diretrizes do
SUS, que têm na sua concepção a integralidade, interdisciplinaridade e as ações de saúde, a
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Estratégia da Atenção Psicossocial pensa esses princípios articulando o campo polissêmico de saúde
mental. Logo, o ensino do cuidado de enfermagem envolve um preparo para as contradições que
perpassam a crítica, a ideologia no campo da saúde mental e a práxis da atividade docente, com
vistas às transformações sociais e no SUS.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0705-T.pdf

Nº de Classificação: 6804
COSTA, Lúcia Helena Maia da. Representação social do stress para os enfermeiros que
trabalham em centro de tratamento intensivo. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2006. 61 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Célia Antunes Chrysóstomo
RESUMO: O estresse desenvolvido durante o trabalho é muito comum. Como enfermeiras de terapia
intensiva, o ambiente com pacientes críticos e as constantes mudanças que lhe são comuns,
aumentam as possibilidades de desenvolver estresse. Como lidar com o estresse diário e que
estratégias possam ser usadas para diminuir o estresse foram abordadas neste estudo. Neste estudo
tentamos identificar qual era o papel do enfermeiro em situações de estresse durante a sua atividade
profissional e analisar o que foi feito para lidar com a situação de estresse. Baseados em entrevistas
individuais coletamos dados de 40 enfermeiros de CTI. Quatro categorias utilizando figuras das
quatro estações do ano foram utilizadas para representar a situação de estresse. Encontramos que a
despeito dos baixos salários e longos períodos de plantão, as relações interpessoais, não
reconhecimento e desvalorização do profissional eram as principais situações de estresse descritas
pelos entrevistados.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

Nº de Classificação: 6805
OLIVEIRA, Rejane Burlandi de. Eventos adversos com medicamentos favorecidos pelo sistema
de medicação de um hospital público no Município do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2010.
151 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELO, Enirtes Caetano Prates
RESUMO: Esta pesquisa, tipo descritiva, objetivou estudar a associação entre a estrutura do
sistema de medicação e a ocorrência de eventos adversos relacionados a medicamentos de um
hospital público do Município do Rio de Janeiro. Na primeira etapa da investigação os dados foram
coletados através de análise retrospectiva em prontuários dos casos em que ocorreram eventos
adversos a medicamentos. Na segunda etapa foi realizada observação não participante das
atividades desenvolvidas pelos profissionais envolvidos nos processos do sistema de medicação. Na
análise dos casos observou-se falhas no acompanhamento dos pacientes relacionadas à prescrição
e à administração de medicamentos, o que possivelmente influenciou a ocorrência dos eventos
adversos. Na análise do sistema de medicação foi identificado um grande número de etapas e
profissionais envolvidos, assim como problemas relacionados à segurança e ao ambiente durante a
prescrição, dispensação, preparo e administração dos medicamentos. Sistemas inseguros podem
gerar várias conseqüências para os pacientes e as instituições de saúde; neste sentido é necessária
a implementação de estratégias visando mudança na cultura de detecção das falhas, de forma a
auxiliar os profissionais na prevenção de erros através de medidas que garantam a qualidade dos
processos executados.
Acesso remoto remoto ao texto integral:
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Dissertacoes%202010/Rejane.pdf

Nº de Classificação: 6806
NASSER, Marcia da Rocha Meirelles. Movimento do estatuto da Associação Brasileira de
Enfermagem para os egressos da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 1929-1956 (O). Rio de
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Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da
Saúde, 2010. 87 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): AMORIM, Wellington Mendonça de
PORTO, Fernando Rocha
RESUMO: Trata-se de um estudo sobre o efeito simbólico do movimento do estatuto da Associação
Brasileira de Enfermagem para os egressos da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 1929 - 1956.
Os objetivos da pesquisa são: Descrever as circunstâncias das denominações da Associação
Brasileira de Enfermagem; Analisar as finalidades e títulos do movimento do estatuto da Associação
e discutir o efeito simbólico do movimento do estatuto para a enfermagem, em especial, para os
egressos da EEAP. Estudo de natureza histórico-social apoiado na análise documental e no
pensamento do sociólogo Pierre Bourdieu. Para o desenvolvimento do estudo caracterizamos as
fontes utilizadas como: primárias - Estatutos da Associação Brasileira de Enfermagem (1929, 1935,
1944, 1950, 1955 e 1956 - este último, referente ao núcleo do Distrito Federal) e as atas das reuniões
da Associação referentes ao início da década de 1950, e como fontes secundárias - os
documentos referentes à trajetória da Associação, bibliografia referente à História da Enfermagem,
trajetória das escolas de enfermagem e à História do Brasil. A análise e interpretação das
informações foram desenvolvidas através das triangulações dos documentos pesquisados com os
estudos voltados para a história da enfermagem brasileira e apresentados na forma de quadros.
Durante os 27 anos de recorte, foram localizados seis estatutos, que demonstraram claramente as
mudanças às quais a Associação teve que se submeter para “acompanhar” o desenvolvimento da
enfermagem. Mudanças essas que levaram a ABEn a aceitar sócios formados por escolas com um
modelo de ensino diferenciado ao da EEAN, assim como a presença masculina, durante as reuniões,
tanto na condição de ouvinte como na condição de sócio, fato inédito até então. Os resultados
demonstraram que, durante esse período diversas Escolas de Enfermagem foram criadas nos moldes
da Enfermagem Moderna, algumas foram idealizadas e dirigidas por professoras e ex-alunas da
Escola de Enfermagem Anna Nery que mesmo apresentando modelo de ensino semelhante ao
ministrado por essa escola, permaneceram isentas da condição de sócias. Apenas no final da
década de 1940, em que ocorreram as principais alterações no estatuto, tais como a retirada do
termo “reconhecida pela Associação” do item: aceitação de sócios, foi que os enfermeiros da EEAP
puderam se tornar sócios, conquista que teve influência de Maria de Castro Pamphiro, já que ser
sócio da ABEn, representava possuir prestígio perante a classe profissional. A inserção dos
enfermeiros egressos da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto na Associação Brasileira de
Enfermagem representou uma relevante conquista, não só para a Escola, como para o campo da
enfermagem como um todo, pois se tratou da inserção da primeira Escola de Enfermagem
Brasileira, formadora de um grande número de profissionais durante toda a sua trajetória, inserida em
um espaço de grande destaque para a Enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Dissertacoes%
202010/M%E1rcia%20Meirelles.pdf
Nº de Classificação: 6807
LOURO, Thiago Quinellato. Sobre tecnologias e desumanização: um estudo sobre a emergência
do discurso de descuidado na assistência de enfermagem em terapia intensiva. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2010.
123 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Roberto Carlos Lyra da
RESUMO: O presente estudo possui como objeto de pesquisa “Implicações do uso de tecnologias
duras no discurso de humanização em terapia intensiva”. Teve como objetivos: descrever a
contribuição do uso de tecnologias duras para o discurso de desumanização em terapia intensiva;
caracterizar como descuidado as situações apontadas pelos profissionais de enfermagem como
desumanas; analisar as implicações do uso de tecnologias duras como origem de um descuido de
clientes críticos em terapia intensiva. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem
quanti-qualitativa. O cenário foi compreendido em 02 UTIs, uma Pública e uma outra privada, ambas
situadas no município do Rio de Janeiro. Os sujeitos foram 27 profissionais de enfermagem, entre
enfermeiros e técnicos de enfermagem que trabalhavam em CTI, que autorizaram suas participações
conforme a Resolução 196/96, que foram divididos de maneira aleatória em dois grupos onde um
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grupo respondeu questões sobre cuidado desumano, enquanto o outro respondeu a perguntas sobre
descuidado. A coleta dos dados foi a entrevista com a utilização de roteiro estruturado contendo
perguntas abertas. Os relatos dos nossos sujeitos nos revelam sua preocupação a todo instante com
os aspectos subjetivos que permeiam a assistência de enfermagem em UTI, embora o cuidado com
as tecnologias tenha emergido nos discursos, os mesmos não foram supervalorizados. Através dos
depoimentos dos sujeitos conseguimos constatar como ocorre a utilização das máquinas e
equipamentos e suas implicações no assistir de enfermagem nas UTIs, como instrumentos do
cuidado, não como foco de atenção. Da mesma forma ficou evidente a caracterização do cuidado
desumano como descuidado, através da congruência dos relatos dos grupos dos sujeitos
questionados sobre cuidado desumano, com aqueles que responderam as questões sobre
descuidado, o que demonstra o equívoco na utilização dos termos, e a conseqüente disseminação
dos discursos sobre humanização.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Dissertacoes%202010/Thiago.pdf

Nº de Classificação: 6808
FLORENCIO, Tatiane Fernandes. Prontuário eletrônico do paciente: implicações para a
assistência de enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2010. 148 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTIAGO, Luiz Carlos
RESUMO: A presente dissertação de mestrado, inserida na Linha de Pesquisa O Cotidiano da Prática
de Cuidar e Ser Cuidado, de Gerenciar, de Pesquisar e de Ensinar, é um estudo do tipo
descritivo/exploratório, com abordagem
qualitativa, com dados quantitativos de caráter
complementar. Tem como objeto de investigação, implicações da utilização do Prontuário Eletrônico
do Paciente (PEP) para a Assistência de Enfermagem. Seu objetivo é: identificar quais são as
implicações da utilização do PEP para a assistência de enfermagem. Os sujeitos deste estudo foram
26 enfermeiros assistenciais de um Hospital Universitário do município do Rio de Janeiro. O
instrumento de coleta de dados foi um questionário com questões fechadas, abertas e questões que
combinam itens fechados com abertos. Os dados quantitativos que descreveram o perfil dos
enfermeiros que utilizam o PEP foram analisados através da estatística descritiva (distribuição por
freqüência) e os dados qualitativos receberam tratamento através da Análise de Conteúdo descrita
por BARDIN. Os dados quantitativos foram divididos em três grupos para a análise, grupo A - O perfil
demográfico dos sujeitos, grupo B - O perfil do Processo de Enfermagem e grupo C- o perfil do PEP
segundo a ótica de seus usuários. Os dados quantitativos foram analisados mediante a construção de
inventários com os discursos dos sujeitos, que sustentaram posterior Análise de Conteúdo destes
discursos, que em seguida fundamentaram a construção das duas categorias temáticas (O Processo
de Enfermagem: ferramenta emancipatória com implicações multidimensionais e PEP: implicações
de sua utilização frete ao cotidiano da prática de enfermagem contemporânea). Após a análise dos
dados, foi possível entender que em sua maioria as implicações da utilização do PEP são positivas e
que tem um caráter multidimensional, mas predominantemente acarretado pelas implicações de
dimensão tecnológica possibilitando as de dimensão assistencial. Contudo, foram observadas
algumas implicações negativas da utilização do PEP, algumas relacionadas às dimensões
tecnológicas, assistencial, ética e institucional. E nesta categoria de implicações encontramos as de
dimensão institucional como influenciadora das demais dimensões. Portanto, esta dissertação pode
inferir que os sujeitos deste estudo acreditam que o PEP tem implicações positivas para a assistência
de enfermagem. Mas cabe ressaltar que as implicações negativas abordadas nesta pesquisa são um
obstáculo a assistência de enfermagem contemporânea e que o PEP na verdade retrata as
concepções e anseios dos que o arquitetam.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Dissertacoes%
202010/ESTUDO%20COMPLETO%20%20tatiane.pdf
Nº de Classificação: 6809
AMARAL, Maria Helena de Souza Praça. Qualidade de vida do idoso pós-alta da UTI: reflexões
para enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde, 2010. 115 f.

357
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Enedina
RESUMO: A tendência mundial de longevidade da população vem alertando para a necessidade de
estudos com grupos de idade avançada. Com o expressivo aumento do número de idosos é lógico
raciocinar que haverá um aumento pela demanda de cuidados à saúde, incluindo-se, neste contexto,
o incremento do número de idosos na UTI. Conhecendo esta realidade, não basta agora saber
quantos sobreviveram, é preciso conhecer como, depois da experiência da UTI, estes pacientes têm
sobrevivido, ou seja, qual é a qualidade de vida dos sobreviventes. Traçamos, então, os seguintes
objetivos: conhecer o conceito de Qualidade de Vida construído pelos idosos que receberam
tratamento na UTI; levantar as implicações que interferem na Qualidade de Vida do idoso, causadas
pela internação na unidade; e sugerir medidas de apoio a este idoso, fundamentadas na Teoria de
Hildegard Peplau. Trata-se de um estudo qualitativo, apoiado na Teoria das Relações Interpessoais
de Peplau. Os sujeitos foram 13 pacientes com idade maior ou igual a 70 anos, que receberam
tratamento na UTI de um hospital universitário, no município do Rio de Janeiro, entre janeiro de 2009
e maio de 2010, entrevistados após a alta hospitalar, nos meses de junho e julho de 2010. Além
disso, foram utilizados, também, os Índices de Katz e de Lawton para avaliação da capacidade
funcional. A análise dos dados deu-se através do método de Análise de Conteúdo, de Bardin, que
geraram 5 categorias: Definição de Qualidade de Vida, Percepção Positiva e Percepção Negativa de
Qualidade de Vida, Influência Positiva e Influência Negativa de Qualidade de Vida. A partir delas,
surgiram, ainda, subcategorias que foram analisadas à luz da Teoria de Peplau. Verificou-se que a
maioria dos entrevistados foi internada na UTI em pós-operatório imediato e são portadores de
doença cardiovascular; as mulheres, na atualidade, não fumam e não consomem bebidas alcoólicas,
e alguns homens deixaram de fazê-lo; a atividade física é praticada somente por um dos
entrevistados. Todos alcançaram boa pontuação nos índices de Katz e de Lawton. O conceito de
Qualidade de Vida construído pelos idosos está embasado fortemente nas questões relacionadas a
“Poder aquisitivo”, “Família”, “Sociedade”, “Tranqüilidade”, “Felicidade” e “Independência”, além da
“Saúde”. “Momento para reflexão”, “Segurança” e “Solidariedade” foram as subcategorias levantadas
para a categoria Influência Positiva da UTI na Qualidade de Vida. Para a Categoria Influência
Negativa, foram apontados “Sofrimento”, “Negação da doença” e “Internação curta”. Foi verificada,
ainda, a importância das teorias de enfermagem para a prática profissional, pois ela instrumentaliza
os fundamentos do cuidado, ajudando a estabelecer uma assistência sistemática.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Dissertacoes%
202010/Maria%20Helena.pdf
Nº de Classificação: 6810
PALITOT, Sayonara Karla Jorge da Silva Helman. Bioética e cuidados paliativos ao paciente
terminal: revisão integrativa de literatura. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de
Ciências da Saúde, 2010. 120 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COSTA, Solange Fátima Geraldo da
RESUMO: A temática central deste estudo aborda a bioética e os cuidados paliativos com paciente
terminal. Para um melhor entendimento da investigação proposta, foram delineados os seguintes
objetivos: investigar produção científica, no cenário nacional e internacional, relacionada à
contribuição da bioética no que concerne aos cuidados paliativos direcionados ao paciente terminal;
caracterizar as publicações nacionais e internacionais selecionadas para o estudo; sumarizar as
produções científicas acerca da bioética e dos cuidados paliativos inseridos na investigação proposta.
Para subsidiar esta investigação, foi utilizada a técnica de revisão integrativa da literatura, um método
relevante utilizado para obtenção, identificação, análise e síntese da literatura voltada a uma
determinada temática, a partir da qual é possível tecer considerações acerca dos resultados
sumarizados. A amostra foi composta por 57 trabalhos científicos publicados no período de 2005 a
2010. Sendo 36 pesquisas nacionais e 21 estudos internacionais. Desses, onze (19,3%) são oriundos
de dissertações de mestrado; três (5,3%), de teses de doutorado, e 43 (75,4%) são resultados de
artigos. Para viabilizar a coleta dos dados, foi elaborado um instrumento contendo questões
pertinentes aos objetivos propostos. A coleta de dados ocorreu no período de outubro de 2009 a
março de 2010. O material empírico foi obtido em periódicos on-line no acervo das bases de dados
Literatura Latino-Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific
Eletronic Library On-line (Scielo) e na Biblioteca de Cochrane do sítio da Biblioteca Virtual em Saúde
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(BVS), disponibilizada através do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências
da Saúde (BIREME). Além destes, foi utilizado o acervo eletrônico de dissertações e teses da
Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Centro de
Estudos e Pesquisas em Enfermagem (CEPEn), além do portal da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Os dados quantitativos foram tratados por meio de freqüência
e percentual, enquanto os dados qualitativos, analisados por meio da técnica de análise de conteúdo.
Com base nas pesquisas nacionais inseridas no estudo, foi possível visualizar três categorias
temáticas. São elas: Bioética e Cuidados Paliativos; Cuidados Paliativos e Paciente Terminal e
Cuidados Paliativos Familiares de Paciente Terminal. No que diz respeito às publicações
internacionais, emergiram as seguintes categorias: Terapias Medicamentosas como Cuidado
Paliativo ao Paciente Terminal; Terapias Complementares como Cuidado Paliativo ao Paciente
Terminal e Técnicas Alternativas como Cuidado Paliativo ao Paciente Terminal. A revisão integrativa
possibilitou identificar a relevância da bioética no contexto dos cuidados paliativos direcionados ao
paciente terminal, principalmente para nortear dilemas éticos que envolvam a assistência de saúde,
organização de serviços, controle de sintomas, enfrentamento da terminalidade, bem como a
valorização do cuidar humanizado e qualidade de vida ao doente sem possibilidade terapêutica e
assistência aos familiares durante o luto. Além disso, permitiu verificar lacunas no conhecimento
produzido acerca da temática investigada. Espera-se que este trabalho possa contribuir para
estudantes e profissionais da área da saúde repensarem o modo de cuidar do ser humano em fase
terminal, tendo como referencial a bioética e cuidados paliativos.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

Nº de Classificação: 6811
MORAIS, Fernanda Lúcia de Sousa Leite. Rodas de terapia comunitária: espaços de mudanças
para profissionais da Estratégia Saúde da Família. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba.
Centro de Ciências da Saúde, 2010. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DIAS, Maria Djair
RESUMO: A Terapia Comunitária insere-se no contexto de um projeto político de transformação dos
serviços e das práticas dos profissionais de saúde. Considerada como ação de saúde mental na
Atenção Básica, proporciona alívio ao sofrimento emocional através da partilha de experiências de
vida, contribui para a (re)significação das histórias de vida e promove mudanças em seus
participantes. Através desse estudo, objetivou-se compreender as mudanças ocorridas na dimensão
pessoal e profissional dos trabalhadores da Estratégia Saúde da Família com a vivência nas rodas de
Terapia Comunitária. Trata-se de um estudo qualitativo que recorreu ao referencial metodológico da
História Oral Temática. A pesquisa foi realizada no Distrito Sanitário II, no Município de João PessoaPB, com oito profissionais de saúde da Estratégia Saúde da Família (ESF) que participaram das
rodas de Terapia Comunitária. Neste estudo, a rede foi composta por oito profissionais da Estratégia
Saúde da Família que participaram, no mínimo, de quatro rodas de Terapia Comunitária. O material
empírico foi produzido por meio de entrevista semi-estruturada e analisado a partir do tom vital da
narrativa dos colaboradores realizando interface com a literatura pertinente. A análise permitiu a
construção de dois eixos temáticos: Terapia Comunitária como espaço revelador de aprendizados; As
rodas de Terapia Comunitária e a (re)significação das práticas profissionais. O material analisado
permitiu identificar mudanças ocorridas com os profissionais da ESF em seu processo de trabalho a
partir dos aprendizados proporcionados pelas vivências nas rodas. Pode-se considerar a Terapia
Comunitária uma estratégia potente enquanto tecnologia de cuidado inserida na Atenção Básica na
perspectiva da construção de redes de bases comunitárias para resolução de conflitos, quer para os
usuários da ESF, quer para os profissionais.
Acesso remoto ao texto integral:

http://www.abratecom.org.br/publicacoes/01-Discertacoes/pdf/DissertacaoFernandaMorais.pdf
Nº de Classificação: 6812
BONFIM, Isabela Melo. Significado do cuidado familiar à mulher mastectomizada. Fortaleza.
Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento
de Enfermagem, 2008. 94 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Ana Fátima Carvalho
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SILVA, Raimunda Magalhães da
RESUMO: O câncer de mama costuma ser motivo de receio entre as mulheres e para a sociedade,
em geral. A simples pronúncia da palavra câncer gera na população feminina sentimentos de medo,
tristeza, ansiedade e negação, devido ao elevado índice de morbimortalidade e também de mutilação
decorrente da doença, que sempre compromete a auto-estima, a interação social, os relacionamentos
afetivos e a vida profissional de quem é acometido. Portanto, conhecer de que modo lidam com o fato
de terem um familiar com neoplasia mamária, foi a inquietação que motivou a realização deste
estudo, que teve como objetivos desvelar os significados que as famílias de mulheres
mastectomizadas constroem e que orientam suas ações ao cuidar delas e apresentar um modelo
teórico acerca do cuidado prestado pelas famílias à mulher mastectomizada. Trata-se de um estudo
descritivo com abordagem qualitativa que utilizou como referencial teórico o Interacionismo Simbólico
e a Teoria Fundamentada em dados Grounded Theory como referencial metodológico. A coleta de
dados aconteceu no mês de julho de 2008, em uma instituição de referência no tratamento do câncer.
Utilizamos como estratégia para a coleta de dados, a entrevista com onze familiares de mulheres
mastectomizadas. Obtivemos, então, os dados que após a análise, permitiram a criação da teoria
central: Significado do cuidado familiar à mulher mastectomizada, a qual constitui-se de fenômenos
distintos que se inter-relacionam: Compreensão da família sobre a mastectomia, que se caracteriza
revelando como a família se sente diante de um familiar com câncer e ao cuidar de uma mulher
mastectomizada; as dificuldades da família para cuidar, cuja finalidade é demonstrar as mudanças
ocorridas na família, sejam elas, financeiras ou no papel social familiar modificado; compreendendo o
diagnóstico de câncer na família, em que se percebe a dimensão do impacto do diagnóstico do
câncer de mama, atingindo não somente a mulher, mas todo o seio familiar e o cuidado familiar após
a cirurgia; que enfatiza como mulher e família buscam superar as limitações enquanto pessoas
interagindo no grupo familiar acometido pelo câncer de mama. Em nossa opinião, o cuidado em
família requer o envolvimento verdadeiro e afetuoso, envolver-se e acreditar que sua presença é tão
importante quanto à realização de procedimentos técnicos. Como ressaltamos, nem sempre os
conhecimentos técnicos objetivos funcionam tão bem diante de situações de estresse como os
conhecimentos subjetivos que se revelam na dinâmica familiar.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=5597

Nº de Classificação: 6813
LIMA, Helder de Pádua. Grupo de auto-ajuda ao alcoolista como dispositivo da rede de apoio
social. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2009. 110 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRAGA, Violante Augusta Batista
RESUMO: Em resposta ao crescente consumo de álcool e dos problemas relacionados, como uso
prejudicial e/ou dependência, o Brasil vem estabelecendo políticas públicas como a de atenção
integral a usuários de álcool e outras drogas que, por sua vez, destaca a atenção psicossocial
baseada em uma rede de apoio organizada pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS),
articulada aos demais serviços de saúde e dispositivos comunitários. Grupos de auto-ajuda, como
Alcoólicos Anônimos (AA), estão se tornando cada vez mais comuns, à medida que seus membros se
organizam para conviver com o alcoolismo e resolver seus próprios problemas. Esta pesquisa
objetivou apreender da vivência de alcoolistas o modo como um grupo de auto-ajuda se constitui
como dispositivo da rede de apoio social. Estudo descritivo, desenvolvido em um AA do município de
Fortaleza - Ceará, com 20 sujeitos maiores de 18 anos, que desejaram participar e se encontravam
afiliados ao grupo escolhido por, no mínimo, um ano, freqüentando regularmente as reuniões; e que
apresentavam condições físicas e emocionais para responder aos questionamentos. Os dados foram
coletados através de entrevista individual, utilizando-se um roteiro semi-estruturado; organizados em
quadros; agrupados em quatro categorias que emergiram das falas dos entrevistados; o processo de
análise teve por base os preceitos da análise de conteúdo, de Bardin. Os resultados mostram as
diferentes características dos sujeitos quanto aos aspectos sociais, demográficos e históricos de uso
de drogas e vivência de conseqüências adversas à sua saúde, com interferência negativa em todos
os aspectos da vida: pessoal, familiar, social e econômica. Nos relatos, os sujeitos mencionaram a
busca de ajuda espiritual, em serviços de saúde e em um grupo de auto-ajuda para o tratamento da
dependência química; enfatizaram a contribuição do AA na promoção da saúde, não somente pelo
fato de restabelecer sua condição física, mas, também, por ofertar subsídios para o empowerment e
proporcionar a reinserção de pessoas com histórico de exclusão social. O grupo de auto-ajuda
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mostrou-se como dispositivo de apoio aos sujeitos estudados desde o acolhimento, perpassando pela
oferta de um programa com metas atingíveis, por funcionar como espaço que possibilitava a
expressão do alcoolista, e por se articular com outros dispositivos da rede de apoio, fortalecendo-se
enquanto tal. Com base na realidade apreendida, refletimos sobre a necessidade de, nós
profissionais de saúde, nos engajar mais na luta contra o uso de drogas psicoativas, tendo uma
atuação mais decisiva na construção de políticas e práticas que percebam e atendam esta condição
como problemática de saúde pública complexa e que necessita de ações intersetoriais. Dada esta
complexidade, esta participação necessita de algumas condições primordiais, como o
reconhecimento da importância de outros conhecimentos e dispositivos de apoio, e a realização de
parcerias como estratégia de cuidado e inserção social.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp153023.pdf

Nº de Classificação: 6814
FREITAS, Roberto Wagner Júnior Freire de. Fatores associados à não adesão do portador de
diabetes mellitus tipo 2 aos antidiabéticos orais. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2010. 96 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DAMASCENO, Marta Maria Coelho
RESUMO: A não adesão do paciente portador de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM 2) ao tratamento
medicamentoso com antidiabéticos orais vem sendo observada pelos profissionais de saúde,
constituindo-se em um dos principais problemas para a manutenção do equilíbrio glicêmico. Além
disso, são muitos os fatores que podem influenciar na não adesão do portador de DM 2 aos
antidiabéticos orais e, não há consenso acerca de quais deles têm maior influência. Objetivou-se,
com este estudo, conhecer os fatores que interferem na não adesão do portador de DM 2 à
terapêutica medicamentosa com antidiabéticos orais. Trata-se de um estudo não-experimental,
descritivo e transversal realizado com 377 pacientes não aderentes ao tratamento medicamentoso,
de ambos os sexos, com idade entre 18 e 92 anos. A pesquisa foi realizada durante os meses de
março a julho de 2009, em 12 Centros de Saúde da Família- CSF da cidade de Fortaleza-CE, sendo
escolhidas, por conveniência, duas unidades de cada uma das seis regiões. Nos CSF foi utilizado um
formulário para a coleta das informações sociodemográficas, clínicas e medicamentosas. Os dados
sofreram tripla digitação e foram armazenados no software SPSS. A fim de se verificar a existência de
associações entre as variáveis dependentes e causais, foram feitas tabelas cruzadas e aplicaram-se
os testes de &#61539,2 e o de Fisher. Para todos os testes, foi fixado o nível de significância de 5%.
Como resultados, verificou-se que 69,5% eram do sexo feminino, 30,5% estavam na faixa etária de
60-69 anos, 47,7% eram brancos, 57,0% mantinham uma união consensual ou eram casados, 48,0%
eram aposentados, 48,3% estavam inseridos na classe econômica D, 37,7% possuíam apenas o
fundamental incompleto e, 69,0% eram católicos. Ao serem feitas as associações entre a não adesão
e os fatores sociodemográficos, prevaleceram os sujeitos do sexo masculino (88,5%), os de menor
idade (89,8%), os com a cor de pele amarela (90,9%), os que possuíam ensino médio completo
(94,1%), os casados (87,4%) e os de melhor classe econômica (92,9%). Em nenhum desses
cruzamentos foi verificado uma associação estatisticamente significante (p=0,386, p=0,181, p=0,635,
p=0,786, p=0,846 e p=0,626), respectivamente. Os indivíduos que possuíam algum emprego (formal
e informal) ou que eram autônomos, foram os pacientes que apresentaram maiores índices de não
adesão aos antidiabéticos orais (p=0,048).Quanto aos fatores clínicos, a não adesão esteve
associada, estatisticamente, ao não comparecimento às consultas (p=0,000), ao uso de outros
fármacos além dos antidiabéticos orais (p=0,039), ao etilismo (p=0,005) e à alteração da glicemia
(p=0,013). Não houve uma associação estatisticamente significante entre a não adesão e o
recebimento de orientações sobre como tomar os medicamentos (p=0,325), assim como o
entendimento das informações repassadas (p=0,426) e o recebimento de algum material explicativo
sobre DM 2 (p=0,081). Outros estudos devem ser desenvolvidos para que novas populações possam
ser pesquisadas, novos fatores identificados e novas associações encontradas. Além disso, podem
ser planejadas investigações com o objetivo de avaliar medidas de intervenção, como estratégias de
educação em saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp153475.pdf

Nº de Classificação: 6815
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VITOR, Allyne Fortes. Revisão do resultado de enfermagem comportamento de prevenção de
quedas: análise de conceito e validação por especialistas. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2010. 210 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAUJO, Thelma Leite de
RESUMO: Verificamos a necessidade de construção e avaliação de definições constitutivas e
operacionais para os resultados de enfermagem existentes, como no caso do Comportamento de
Prevenção de Quedas, com o uso do devido rigor científico, com a finalidade de prover instrumentos
cientificamente fundamentados, amplos e criteriosos para avaliação do estado de saúde.
Observamos quanto a isto, que a avaliação correta do risco de quedas no paciente fornece um
substrato essencial e adequado ao melhor planejamento do cuidado preventivo. Portanto, torna-se
imperativo desenvolver parâmetros para a mensuração do risco de quedas especificamente no
âmbito hospitalar, visto ser um importante indicador sobre a qualidade da assistência. Nossa hipótese
fundamentou-se em que o resultado de enfermagem Comportamento de Prevenção de Quedas,
pertencente a uma classificação que se propõe a ser de âmbito internacional como a NOC, ao ser
destinado a um ambiente específico como o hospital, poderia apresentar diferença entre os
indicadores sugeridos e aqueles encontrados na literatura e avaliados por especialistas, o que
resultaria na reformulação e identificação de novos aspectos referentes ao estado de saúde do
paciente a serem avaliados e os quais poderão contribuir para a incorporação de especificidades
deste ambiente no cuidado ao indivíduo. O objetivo geral foi revisar o resultado de enfermagem
Comportamento de Prevenção de Quedas referente ao diagnóstico de enfermagem Risco de Quedas,
para pacientes no contexto de uma internação hospitalar. Estudo metodológico aprovado em Comitê
de Ética em Pesquisa e realizado no período de abril de 2009 a junho de 2010. As definições
constitutivas e operacionais foram anteriormente construídas mediante método de pesquisa
integrativa e análise do conceito ?quedas?, realizada com base no modelo proposto por Walker e
Avant e com o uso de sete critérios da psicometria: Comportamental, Simplicidade, Clareza, Precisão,
Tipicidade, Amplitude. Posteriormente, as definições construídas foram submetidas à validação por
especialistas em duas fases, analisadas com uso dos sete critérios da psicometria. Os especialistas
foram selecionados conforme os critérios de Fehring adaptados para o estudo. Submetemos 28
indicadores à validação por especialistas, dos quais, 18 pertencem à última edição da NOC, cinco
indicadores novos, três variáveis confundidoras e dois indicadores de edições anteriores.
Consideramos o título Comportamento de Prevenção de Quedas apropriado para avaliar as condutas
do indivíduo para prevenir quedas e, portanto, recomendamos sua manutenção como rótulo de
resultado de enfermagem NOC, apreciamos como adequada sua inserção no Domínio 4/ Classe T.
Dezessete dos 18 indicadores da última edição da NOC foram considerados de conteúdo válido
exceto, Prende pequenos tapetes e aqueles relativos às variáveis confundidoras os quais foram
excluídos. A partir disso, 20 indicadores mostraram conteúdo apropriado para avaliar as condutas
preventivas de quedas no ambiente hospitalar. Consideramos que a hipótese apontada neste estudo
foi confirmada, uma vez que identificamos diferença entre os indicadores NOC e os levantados na
literatura e entre estes e os apreciados pelos especialistas para a avaliação do comportamento de
prevenção de quedas no cenário hospitalar. Referente ao produto final da proposta de revisão do
resultado de enfermagem NOC Comportamento de Prevenção de Quedas, destacamos os benefícios
de implementá-lo na prática, para a gestão do risco de quedas no ambiente hospitalar de modo a
evitar o desenvolvimento do agravo e de sua complicações.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp148034.pdf

Nº de Classificação: 6816
SOUSA, Vanessa Emille Carvalho de. Acurácia de indicadores clínicos do diagnóstico de
enfermagem "Desobstrução ineficaz de vias aéreas" em pacientes no período pós-operatório
de cirurgias cardíacas. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2010. 81 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Marcos Vinícios de Oliveira
RESUMO: O uso de bons indicadores clínicos possibilita uma atribuição mais adequada dos
diagnósticos de enfermagem, contribuindo com a eficácia do plano de cuidados. A acurácia determina
a relação direta entre as características definidoras e a presença ou ausência de um determinado
diagnóstico de enfermagem. A necessidade de pesquisas voltadas para a determinação da acurácia
diagnóstica motivou o desenvolvimento do estudo, com o objetivo principal de analisar a acurácia de
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indicadores clínicos de "Desobstrução ineficaz de vias aéreas" (DIVA) em pacientes no pós-operatório
cardíaco. Estudo transversal desenvolvido na unidade pós-operatória de um hospital especializado
em cardiologia do município de Fortaleza-CE. Uma amostra de 98 pacientes foi selecionada
consecutivamente e constituiu-se de indivíduos de ambos os sexos, com idade acima de 18 anos e
que se encontravam em pós-operatório imediato (até 48 horas). A coleta de dados foi realizada no
período de janeiro a abril/2010, mediante a utilização de um formulário, submetido a um teste piloto e
aplicado por participantes de um projeto de pesquisa voltado para terminologias de enfermagem,
após treinamento e avaliações. Foram contemplados os elementos que compõem o diagnóstico DIVA
de acordo com a Taxonomia II da NANDA-I. Após a coleta, os dados foram sintetizados no formato
de casos clínicos e encaminhados para cinco peritas que executaram as inferências diagnósticas.
Foram utilizados os softwares Excel e PASW para organização e análise estatística dos dados. O
nível de significância adotado foi de 5%. Verificou-se uma proporção equilibrada de homens e
mulheres, predominância de pessoas com baixa renda e baixa escolaridade, média de 55,89 anos de
idade e vínculo de união estável na amostra. Os diagnósticos médicos mais prevalentes foram angina
e coronariopatias, levando a uma maior incidência de cirurgias reconstrutoras. A incidência elevada
de tabagismo mostrou-se como um elemento desfavorável, repercutindo em prejuízos no processo de
limpeza das vias aéreas. A prevalência de DIVA foi de 33,7%. Do total de 13 características
definidoras, somente 4 apresentaram associações significativas com o diagnóstico: "dispnéia", "tosse
ausente", "ruídos adventícios respiratórios" e "tosse ineficaz", sendo as duas últimas as mais
acuradas. Os fatores relacionados também se mostram mais específicos do que sensíveis,
destacando-se: "asma", "hiperplasia", "alergia respiratória" e "infecção", sendo os dois últimos os
mais acurados. Os fatores relacionados "tabagismo", "secreções retidas" e "muco excessivo"
mostraram relação de risco. As peculiaridades do período pós-operatório e a alta incidência de
tabagismo foram apontadas como elementos que se relacionaram à incidência dos indicadores
clínicos. Sugestões a respeito da modificação da nomenclatura dos indicadores e da inclusão de um
fator relacionado referente ao pós-operatório foram contribuições deixadas pelas peritas. Foi
demonstrada a existência de diferenças de especificidades e sensibilidades, as quais são
influenciadas pelas características populacionais estudadas. Ressalta-se a necessidade de
desenvolver estudos neste tema contemplando outras populações. As variações de concordância
entre as peritas foram atribuídas às diferenças de interpretação destas frente aos dados levantados.
O estudo forneceu direção para a eficiência do uso dos indicadores clínicos avaliados, contribuindo
com o aprimoramento da acurácia diagnóstica.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp145371.pdf

Nº de Classificação: 6817
AGUIAR, Adriana Sousa Carvalho de. Validação de tecnologia para avaliação do teste do reflexo
vermelho. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2010. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARDOSO, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão
RESUMO: Por ser de interesse à saúde pública, o teste do reflexo vermelho, também conhecido
como teste do olhinho, vem se firmando como estratégia de prevenção da cegueira infantil com
participação multiprofissional, particularmente do enfermeiro. Tecnologias aplicadas a esse contexto
devem ser estimuladas com vistas a ser utilizadas como ferramentas integrantes de atuação
profissional com a finalidade de facilitar e melhorar a qualidade da assistência. Objetivou-se avaliar
um gradiente de cores direcionado para a avaliação do teste do reflexo vermelho em recém-nascidos
quanto à validade de conteúdo e de aparência, verificar a confiabilidade interobservadores na
aplicação da tecnologia desenvolvida e investigar a opinião dos enfermeiros quanto à aplicabilidade
do instrumento após a experiência da sua utilização. Trata-se de uma pesquisa metodológica,
quantitativa, cuja coleta de dados ocorreu de maio a agosto de 2010 em duas etapas metodológicas.
Na primeira, a tecnologia proposta foi analisada por três juízes especialistas, os quais, por meio de
um questionário de avaliação na forma de escala Likert, opinaram sobre aspectos relacionados aos
objetivos, estrutura e apresentação, aparência e relevância. Para emitir suas opiniões, os
especialistas responderam aos itens avaliativos entre cinco níveis de respostas: Totalmente
adequado; Adequado com pequenas ressalvas; Parcialmente adequado, Inadequado; Não se aplica.
Após a análise dos especialistas e inclusão das sugestões à tecnologia avaliada, na segunda etapa
buscou-se averiguar a confiabilidade entre os examinadores na aplicação do gradiente de cores para
avaliação do teste do reflexo por enfermeiros. Para isso, uma amostra constituída por sessenta
recém-nascidos internados na unidade neonatal de baixo risco de uma maternidade pública de
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referência, em Fortaleza, foi avaliada por dois examinadores (a pesquisadora e um enfermeiro) de
modo simultâneo e independente. Os dados receberam tratamento descritivo e com o auxílio do
PASW versão 18.0 calculou-se a confiabilidade do gradiente de cores por meio do coeficiente de
correlação intraclasse. A tecnologia recebeu ajustes até sua aprovação, em duas etapas de
avaliação. Sobre as avaliações de conteúdo e aparência, foi consenso entre os especialistas o
julgamento quanto ao excesso de quantidade de gradientes, a sugestão de retirar as nuances de
cores muito próximas, como também de rever aquelas com o centro esbranquiçado, pois poderiam
ser confundidas com reflexo alterado. Sugeriu-se o acréscimo de uma nova nuance de cor e a
complementação no título da tecnologia da expressão gradiente de cores do teste do olhinho. A
maioria das respostas dos juízes ficou entre totalmente adequado e adequado com pequenas
ressalvas. Os juízes especialistas consideraram a tecnologia desenvolvida um recurso didático
complementar à prática do teste do reflexo vermelho e útil no treinamento de profissionais para a
realização do teste. Observaram-se bons índices de confiabilidade (0,928 e 0,894) estimados pelo
coeficiente de correlação intraclasse. Diante das considerações, o gradiente de cores mostrou-se
uma tecnologia válida para ser adotada como um recurso facilitador para a aprendizagem sobre o
teste e aplicável à prática do cuidado em saúde ocular como ferramenta complementar. Espera-se
que a aplicação do conhecimento adquirido nesse estudo proporcione impacto positivo na divulgação
e realização do teste do reflexo vermelho.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=5428

Nº de Classificação: 6818
COSTA, Alice Gabrielle de Sousa. Queda e identificação de fatores de risco em idosos: estudo
caso-controle em face de acidente vascular encefálico. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2010. 92 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAUJO, Thelma Leite de
RESUMO: A ocorrência de quedas constitui sério problema de saúde em idade mais avançada.
Dessa forma, os fatores envolvidos devem ser continuamente avaliados com vistas à melhoria da
qualidade de vida do idoso. Teve-se como objetivo investigar as circunstâncias de ocorrência das
quedas nos últimos seis meses em idosos com e sem AVE, assim como os fatores intrínsecos e
extrínsecos a eles relacionados. Estudo do tipo caso-controle, realizado em três Associações
Beneficentes Cearenses de Reabilitação e um Centro de Referência da Assistência Social na cidade
de Fortaleza no período de janeiro a abril de 2010. Estabeleceram-se um grupo caso e três grupos
controles, cada um com quinze idosos, pareados por idade e sexo, com base na ocorrência ou não
de quedas nos últimos seis meses e de acidente vascular encefálico. Utilizou-se um formulário
organizado em quatro partes para a caracterização do paciente, condições intrínsecas e extrínsecas
atuais, ocorrência de quedas e fatores ambientais envolvidos. Com a aprovação por Comitê de Ética
em Pesquisa, a coleta de dados ocorreu no dia em que o idoso se encontrava na unidade, após
esclarecimento dos objetivos e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados
obtidos foram analisados pelo Predictive Analysis Software 18.0. Em sua maioria, os grupos foram
formados por mulheres, aposentados, com companheiro, baixa renda per capita e escolaridade. Os
idosos tiveram uma média de 1 ,4 AVE, em um tempo médio de 5,6 anos e hemiparesia como
principal seqüela. Quanto às variáveis com associação estatística, destacaram-se: Uso de antihipertensivos entre os grupos que sofreram quedas independente de ocorrência de AVE; Uso de
inibidores da ECA no caso de idosos com AVE com ou sem quedas; Alterações nos pés entre o
grupo caso e indivíduos sem queda e sem AVE. Com relação às variáveis Força diminuída em
membros inferiores, Excesso de móveis em casa, Dificuldade na marcha e Mobilidade física
prejudicada, encontrou-se associação em todos os casos entre o grupo de indivíduos com AVE e
quedas e aqueles sem AVE e sem quedas. Dificuldade na marcha e Mobilidade física prejudicada
também estiveram estatisticamente associadas entre o grupo caso e indivíduos sem AVE e com
relato de quedas. As variáveis Índice de Barthel, Atividades Instrumentais de Vida Diária, Escala
Geriátrica e de Tinetti, além de Força de preensão palmar direita também apresentaram associação
estatística entre o grupo caso de indivíduos com AVE e quedas e aqueles sem AVE, com ou sem
quedas. As quedas aconteceram predominantemente no período da manhã, em ambiente iluminado,
sem corrimão ou objetos, com piso áspero e seco, uso de chinelo com solado de borracha. Não se
constatou ser o AVE um evento associado às quedas, fortalecendo a relação causal multifatorial. As
variáveis envolvidas com o evento queda estiveram fortemente relacionadas aos fatores intrínsecos
envolvidos com o equilíbrio. Os fatores extrínsecos, contudo, podem ser os mais facilmente
modificáveis. Nesse âmbito, os profissionais de saúde devem avaliar rotineiramente todas as
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variáveis envolvidas com o evento queda, no intuito de melhorar a qualidade de vida desses
indivíduos.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=5450

Nº de Classificação: 6819
FREITAS, Lydia Vieira. Construção e validação de hipermídia educacional em exame físico no
pré-natal. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2010. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DAMASCENO, Ana Kelve de Castro
RESUMO: Este estudo teve como objetivo construir e validar uma hipermídia educacional que
favoreça o processo ensino-aprendizagem sobre a enfermagem no exame físico no pré-natal. Para
embasar o desenvolvimento deste estudo, adotou-se a Teoria da Interação Social de Vygotsky, que
ressalta que o conhecimento surge a partir da interação social entre no mínimo duas pessoas e que
isto toma o compartilhamento de conhecimentos possível e facilitado. Foram seguidas seis etapas
para a construção desta hipermídia, dentre as quais as cinco primeiras compuseram a fase de
construção da hipermídia e a sexta etapa compõe a fase de validação da hipermídia. A primeira etapa
trata do levantamento de conteúdo e do planejamento dos módulos, quando se buscou o conteúdo
relativo ao exame físico no pré-natal em livros didáticos, manuais do Ministério da Saúde e artigos
científicos disponíveis em bases de dados na internet. Este conteúdo foi organizado em módulos
segundo a parte do corpo da gestante que está sendo examinada, seguindo o sentido céfalo-caudal
de realização do exame físico. Na segunda etapa do estudo, foram desenvolvidas as mídias que
compuseram a hipermídia, podendo ser estas fotos, vídeos, textos, áudios, dentre outros. Na terceira
etapa do desenvolvimento desta hipermídia, foram disponibilizados espaços de anotações para o
aluno, para o tutor, denominado de portfólio, e as ferramentas de comunicação entre eles, tais como
fóruns de discussão, chat e mensagens, visando uma maior interação social entre os participantes
deste processo de ensino aprendizagem. Terminadas as três etapas anteriores, o conteúdo, as
mídias e os espaços de anotações e comunicação, todos estes itens produzidos foram dispostos em
conjunto e posteriormente foram disponibilizados no AVA SOLAR. Realizadas as cinco etapas de
construção da hipermídia, passou-se para o processo de validação do material produzido. No
processo de validação, foram convidados de acordo com critérios pré-estabelecidos sete
especialistas de enfermagem e três de informática para avaliar a hipermídia, quando foram
identificados os pontos de ajuste necessários para uma melhor utilização da hipermídia. Quanto à
construção deste produto, constata-se que as etapas seguidas foram consideradas satisfatórias, de
forma que foi possível construir um produto educacional apto a favorecer o processo ensinoaprendizagem com relação ao exame físico no pré-natal. Com relação à validação deste material,
encontraram-se pontos de ajustes que foram considerados e corrigidos, e outros pontos que foram
satisfatoriamente contemplados e ressaltados pelos especialistas que participaram do estudo.
Realizadas as modificações solicitadas, denota-se que esta hipermídia foi validada junto a
especialistas, estando apta para a sua utilização junto ao público-alvo para o qual foi construída.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=5606

Nº de Classificação: 6820
BARBOZA, Michele Cristiene Nachtigall. Relação do absenteísmo com o ambiente de trabalho e
sua interferência no cuidado de enfermagem (A). Rio Grande. Universidade Federal do Rio
Grande. Escola de Enfermagem, 2010. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SIQUEIRA, Hedi Crecencia Heckler de
RESUMO: A presente pesquisa teve como objetivo estudar o absenteísmo, sua relação com o
ambiente de trabalho e sua interferência no cuidado de enfermagem. Trata-se de um estudo
descritivo, exploratório com abordagem qualitativa, com base na teoria sistêmica, que considera seus
elementos integrantes interdependentes, interrelacionados, influenciando-se mutuamente. A coleta de
dados ocorreu nos meses de junho a agosto de 2009. Com a finalidade de conhecer a unidade com
maior percentual de absenteísmo, conforme critério estabelecido, realizou-se, junto ao serviço de
recursos humanos o levantamento das faltas dos trabalhadores de enfermagem no ano de 2008.
Obteve-se como resultado a unidade de clínica cirúrgica com maior índice de absenteísmo. Como
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método para coleta de dados optou-se pela observação sistemática da unidade selecionada, a fim de
encontrar relação do absenteísmo com o ambiente de trabalho e entrevista semi-estruturada com os
enfermeiros dessa unidade. Para análise, interpretação e discussão dos dados foi utilizado o método
da análise temática. Diante do objetivo, da questão pesquisa e dos respectivos pressupostos foram
desenvolvidos dois artigos: O absenteísmo dos profissionais de enfermagem hospitalar e sua relação
com o ambiente. de trabalho e o absenteísmo e sua interferência no cuidado ao cuidador de
enfermagem hospitalar. Os resultados do primeiro artigo mostraram que a estrutura física e recursos
materiais apresentavam-se inadequados, tanto em quantidade como em qualidade e que os recursos
humanos encontravam-se diminuídos gerando a sobrecarga de trabalho que desencadeou problemas
como: insatisfação; falta de comprometimento e discussões entre equipe, os quais evidenciaram
relação direta entre o absenteísmo e o ambiente de trabalho. E os resultados do segundo artigo
demonstraram que a falta de dimensionamento de pessoal ou realizado de forma errônea, acarreta
absenteísmo na unidade, sendo que o mesmo interfere, negativamente, no ser humano
cuidador/trabalhador nas suas multidimensões, comprometendo sua dimensão biológica ao
desenvolver o adoecimento; dimensão psicológica por ocasionar o estresse ocupacional. Além disso,
compromete a dimensão social por prejudicar as relações interpessoais entre equipe, enquanto na
dimensão espiritual ele predispõe a falta de comprometimento, solidariedade, insatisfação. Enfim,
percebeu-se que, o absenteísmo repercutiu, negativamente, no cuidado prestado ao cliente, pois, o
mesmo não foi atendido de forma integral, devido à sobrecarga de trabalho estabelecida pelos
recursos humanos diminuídos. Da mesma forma ele causa prejuízos no cuidador, integrante da
equipe de enfermagem, que necessita absorver as atividades do profissional que está ausente,
gerando excesso de trabalho e predispondo-o ao adoecimento. Além disso, as outras dimensões
humanas, de forma sistêmica, também sofrerão as conseqüências do absenteísmo. Desta maneira,
conclui-se que existe relação entre o ambiente de trabalho com o absenteísmo dos trabalhadores de
enfermagem hospitalar, e que, de forma sistêmica, irá interferir no cuidado prestado, repercutindo de
forma desfavorável na saúde do cuidador nas suas multidimensões e na diminuição da qualidade do
cuidado prestado ao cliente.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.furg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=428

Nº de Classificação: 6821
SANTORUM, Juliana Acosta. Vivenciando a formação para o SUS na práxis da educação
popular. Rio Grande. Universidade Federal do Rio Grande. Escola de Enfermagem, 2010. 117 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CESTARI, Maria Elisabeth
RESUMO: Com a conquista do Sistema Único de Saúde, através da mobilização popular, os avanços
na saúde pública brasileira são inegáveis. No entanto há muito ainda a progredir para que os
princípios e diretrizes do SUS se materializem nas práticas de atenção, gestão e educação no setor
saúde. Este estudo teve como principal objetivo investigar em profundidade o desenvolvimento do
curso de extensão universitária Saúde, Educação e Política: práxis no SUS, prática pedagógica que
visou contribuir com mudanças na formação para o SUS. Para tanto, foi realizado um estudo de caso,
na Universidade Federal do Rio Grande/RS, no ano 2009, seguindo os preceitos éticos estabelecidos
pelo Conselho Nacional de Saúde. A observação participante foi o método utilizado para a produção
dos dados, o conteúdo das observações foram, sistematicamente registrados em diários de campo.
Também constituíram-se em material para análise, as narrativas e reflexões das estudantes. Os
dados produzidos foram analisados na perspectiva da hermenêutica-dialética, assim, foram
repetidamente lidos ao longo da pesquisa buscando responder as questões iniciais que balizaram as
observações: Como se deu o processo de ensino-aprendizagem no curso? De que forma a
dialogicidade, a conscientização e a esperança foram abordados/praticados? Quais as dificuldades e
potencialidades desta práxis? Do ponto de vista dos/das estudantes, quais são os significados desta
vivência em sua formação? Estas questões são discutidas nas três categorias de análise “A
Educação Popular na práxis da formação universitária, “Caminhos do conhecimento na formação
para o SUS” e “Interfaces entre saúde e educação”. Na medida em que são relatados aspectos da
prática educativa investigada, são também analisadas suas características, com base no referencial
teórico de Paulo Freire. Desta forma os dados são apresentados, permitindo teorizar a partir de uma
prática, em um esforço de abstração dos fatos para poder analisar seus sentidos, buscando atingir o
objetivo da pesquisa obtendo uma visão crítica, política, histórica e socialmente situada sobre o
fenômeno estudado. A amorosidade, a dialogicidade, a politicidade e a esperança foram, entre
outros, elementos da educação popular que caracterizaram esta prática educativa que não se
colocou neutra na formação dos estudantes, e sim, esteve marcadamente à favor da formação

366
universitária crítica-reflexiva para que se atenda aos interesses da população na busca da
consolidação do direito à saúde pública de qualidade. O SUS, seus princípios, diretrizes e políticas
são objetos de estudo que não devem estar limitados à uma disciplina ou a um curso isolados, devem
ser problematizados ao longo de toda a formação. A orientação político-pedagógica assumida na
formação tanto pode projetar uma postura profissional-usuário autoritária e detentora da verdade
absoluta como pode ajudar a romper com a passividade, fazendo com que os profissionais se
solidarizem com as lutas populares, que ouçam atenta e sensivelmente o outro compreendendo o
diálogo como possibilidade transformadora. O referencial teórico-metodológico da educação popular
pode contribuir para esta formação universitária crítica.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.furg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=434

Nº de Classificação: 6822
BAUMGARTEN, Larissa Zepka. Padrão de consumo de bebidas alcoólicas entre acadêmicos(as)
dos cursos da área da saúde. Rio Grande. Universidade Federal do Rio Grande. Escola de
Enfermagem, 2010. 107 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GOMES, Vera Lúcia de Oliveira
RESUMO: Neste estudo objetivou-se conhecer o padrão de consumo de bebidas alcoólicas, os
fatores que mais contribuem para a sua ingestão, bem como analisar as conseqüências relacionadas
ao seu consumo entre universitários(as) dos cursos da área da saúde da Universidade Federal do Rio
Grande (FURG). A amostra foi composta por 351 acadêmicos(as) matriculados(as) nos cursos de
Ciências Biológicas Bacharelado, Ciências Biológicas Licenciatura, Educação Física, Enfermagem,
Medicina e Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande que ingressaram em 2010, e os que
estão cursando o penúltimo ano, independentemente do tempo de duração dos referidos cursos e da
forma de organização, ou seja, semestral ou anual. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa na Área da Saúde sob protocolo nº 71/2010. Para a obtenção dos dados foram utilizados
dois questionários: um de abordagem sociodemográfica, elaborado pela autora especificamente para
este estudo e o Teste para Identificação de Problemas Relacionados ao uso do Álcool (AUDIT).
Analisaram-se os dados por meio da estatística descritiva, análise de variância, tabelas de
contingência e o teste G. Os resultados demonstraram que a maioria dos estudantes era do sexo
feminino (67,80%), solteiros(as) (86,03%) com idade entre 17 e 50 anos, católicos(as) (21,65%),
residindo com a família (47,29%) e por ela mantidos(as) financeiramente. Em relação ao padrão de
consumo de álcool, 80,90% foram cIassificados(as) como usuários(as) de baixo risco, 16,90% de
risco moderado, 2,28% bebedores(as) de alto risco. Constatou-se ainda que o consumo problemático
de álcool foi maior entre as mulheres com idade entre 19 e 24 anos, os(as) informantes solteiros(as) e
aqueles(as) que não tinham religião. Dentre os problemas causados pelo beber problemático,
identificou-se a ocorrência de apagões, coma alcoólico e acidentes automobilísticos. Esses
resultados evidenciam a importância da continuidade do planejamento de estratégias de cunho
preventivo no âmbito universitário, na tentativa de detectar precocemente aqueles com potencial para
o abuso e possíveis problemas relacionados ao consumo dessa substância. Nesse sentido, acreditase que seja de extrema importância a implementação de programas educativos junto aos(às)
estudantes, abordando a Política Nacional do Álcool, alertando-os(as) a respeito dos limites de
consumo de baixo risco, dos problemas que podem ser causados pelo abuso e de sugestões para
que, caso queiram continuar consumindo bebidas alcoólicas, o consumo seja feito com
responsabilidade.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.furg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=433
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Assistência ao parto em um centro de parto normal: narrativas das puérperas

6658

M

Assistência de enfermagem à criança hospitalizada por cardiopatia congênita
(A)

6686

M

Associação entre fatores sociodemográficos e eventos reprodutivos de mulheres
cadastradas no Programa Saúde da Família

6360

M

Associações do abortamento com depressão, autoestima e resiliência

6631

D

Atenção qualificada à mulher no parto: a realidade da assistência de
enfermagem no Município de Londrina/PR

6603

M

Atitudes e conhecimentos de enfermeiros frente ao álcool, alcoolismo e
alcoolista: estudo comparativo entre dois grupos

6721

M

Atitudes e práticas do docente de enfermagem sobre o cuidar de si na
perspectiva da saúde do trabalhador

6493

M

Atividade física e fatores associados em populações de área rural de Minas
Gerais, uma experiência com o Questionário Internacional de Atividade Física IPAQ

6329

D

Atividades grupais na atenção à saúde da mulher: revisão integrativa de 1980 a
2009

6408

M

Atraso no diagnóstico da tuberculose na percepção dos gerentes da Atenção
Básica a Saúde de Ribeirão Preto - São Paulo

6640

M

Atuação dos profissionais nos serviços em saúde mental de Goiânia-GO

6406

M

Auditoria como ferramenta para a qualidade do cuidado de enfermagem em
unidade de terapia intensiva de um hospital universitário

6444

M

Auto-avaliação do estado de saúde em idosos usuários do Sistema Único de

6298

M

397
Saúde de Goiânia - Goiás
Autonomia do cuidado vivenciada por adolescentes para um viver saudável: o
olhar da enfermagem

6468

D

Avaliação arquitetônica dos centros de material e esterilização de hospitais do
interior do Estado de Goiás

6280

M

Avaliação clínica e epidemiológica das úlceras por pressão em um hospital de
ensino

6423

M

Avaliação da aceitabilidade da terapia larval no tratamento de feridas

6410

M

Avaliação da assistência pré-natal na rede básica do Município de Maringá Paraná

6446

M

Avaliação da atenção ao recém-nascido de risco no Município de Maringá - PR

6433

M

Avaliação da conformidade do uso de antibioticoprofilaxia em cirurgias em um
hospital geral do Município de São Paulo

6696

M

Avaliação da gestão de uma unidade de saúde da família nas dimensões da
integralidade

6361

M

Avaliação da humanização do cuidado de enfermagem às pessoas com
diabetes mellitus

6800

M

Avaliação da intenção de realizar a mamografia como subsídio para ações de
promoção da saúde

6381

D

Avaliação da intubação gástrica dos usuários em programa de atendimento
domiciliar em um hospital universitário

6723

M

Avaliação da melhoria da qualidade na Estratégia Saúde da Família: visão do
enfermeiro da Administração Regional de Saúde Oeste II - Goiás

6407

M

Avaliação da qualidade da assistência à saúde quanto às medidas de
prevenção e controle de pneumonia associada à ventilação mecânica

6609

M

Avaliação da qualidade de vida de idosos de uma comunidade do Rio Grande
do Sul

6448

M

Avaliação da qualidade de vida e função sexual de mulheres com e sem
incontinência urinária

6746

M

Avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes submetidos
ao transplante de células tronco hematopoéticas

6608

M

Avaliação da qualidade do atendimento ao portador de hipertensão arterial na
atenção básica em Maringá - Paraná

6445

M

Avaliação da resposta a vacina brasileira contra hepatite B (BUTANG®) em
recém-nascidos em Goiânia, Goiás

6293

M

Avaliação de complicações infecciosas relacionadas ao uso de cateter venoso
central em recém-nascidos e crianças: revisão sistemática

6422

M

Avaliação de duas estratégias educativas para a prevenção do diabetes mellitus
tipo 2 em adolescentes

6371

D

398
Avaliação de enfermagem aos pacientes obesos mórbidos nos programas de
pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica

6757

M

Avaliação de feridas crônicas em pacientes atendidos em unidades básicas de
saúde de Goiânia

6289

M

Avaliação de parâmetros limnológicos, parasitas, bactérias e metais pesados
em água superficial no córrego Ribeirão Preto, Ribeirão Preto -SP

6547

M

Avaliação de software para a elaboração automática da escala de trabalho da
enfermagem

6560

D

Avaliação do controle metabólico de pessoas com diabetes mellitus cadastradas
em um Programa de Automonitorização da Glicemia Capilar no domicílio

6545

M

Avaliação do desenvolvimento de úlceras por pressão em pacientes cirúrgicos

6641

D

Avaliação do perfil psicossocial das gestantes atendidas na rede básica de
saúde do Município de Catanduva-SP

6627

D

Avaliação do Programa de Atenção às Pessoas com Doença Falciforme na
dimensão da gestão em saúde: enfoque na saúde das mulheres

6334

M

Avaliação do Qualisus na Bahia

6358

M

Avaliação do risco de quedas em idosos na perspectiva das representações
sociais

6364

M

Avaliação dos bancos de leite humano do Estado do Paraná

6426

M

Avaliação fenotípica e genotípica de Staphylococcus aureus isolados de
pacientes sob tratamento dialítico e transplantados renais: estudo de associação
com marcadores genéticos (HLA)

6793

M

Avaliação para melhoria da qualidade (AMQ): monitorando as ações na Saúde
da Família e criando possibilidades no cotidiano

6619

M

Bioética e cuidados paliativos ao paciente terminal: revisão integrativa de
literatura

6810

M

Boletim informativo em UTI: percepção de familiares e profissionais de saúde

6281

M

Busca de evidências para os fatores de risco alimentares do câncer colorretal:
revisão integrativa da literatura (A)

6596

M

Buscando a independência e autonomia da criança através da estimulação
constante: a experiência da família da criança com síndrome de Down

6740

M

Buscando compreender o significado de ser diabético tipo 2

6333

M

Câncer de mama localmente avançado: construindo um modelo de gerência de
enfermagem a partir da percepção da mulher

6497

M

Canto gregoriano como redutor de ansiedade das mães de crianças
hospitalizadas: estratégia para a enfermagem

6698

M

Capacidade e desempenho para a realização das atividades básicas de vida
diária: um estudo com idosos dependentes

6750

M

399
Capacidade funcional, atividade física e risco de quedas em mulheres sambistas
de São Paulo

6710

M

Capacitação em comunicação não-verbal: um caminho para ações de cuidado
efetivo/afetivo ao idoso

6650

D

Capacitação profissional e sua articulação com a prática de enfermeiros

6356

M

Características epidemiológicas dos microrganismos resistentes presentes em
reservatórios de uma unidade de terapia intensiva

6325

M

Caracterização da assistência pré-natal prestada por profissionais de
enfermagem na atenção qualificada ao ciclo grávido-puerperal no Município de
Ribeirão Preto-SP

6612

M

Caracterização da gravidade das vítimas de acidente de transporte atendidos
em uma unidade de centro cirúrgico

6701

M

Caracterização da produção científica publicada na biblioteca Scielo sobre
acidentes de trabalho com exposição a material biológico

6738

M

Caracterização das práticas educativas dos "agentes multiplicadores" do Projeto
Nossas Crianças: Janelas de Oportunidades

6679

M

Carga de trabalho de profissionais de enfermagem: proposta metodológica

6724

M

Cartografias, desafios e potencialidades na construção de projetos terapêuticos
em Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III

6671

M

Centro de atenção psicossocial álcool e outras drogas: reconstrução de uma
prática

6380

M

Círculo de cultura com adolescentes pertencentes a grupos religiosos e
prevenção do HIV/Aids

6377

M

Compartilhando saberes e práticas com clientes estomizados acerca da
manutenção da estomia de eliminação: uma proposta educativa do cuidado de
enfermagem no contexto ambulatorial

6765

M

Competência avaliativa do enfermeiro para o reconhecimento e enfrentamento
das necessidades em saúde das famílias

6652

D

Competência de pessoas com diabetes mellitus para o autocuidado em um
programa educativo multiprofissional (A)

6549

M

Competência técnica dos profissionais de enfermagem na assistência ao parto e
nascimento fisiológicos no Município do Rio de Janeiro (A)

6516

D

Composição corporal, distúrbios metabólicos e deficiência de vitaminas A, E, C
e B12 em crianças e adolescentes infectados pelo HIV

6745

M

Compreendendo o processo de viver com diabetes mellitus em uma
comunidade de Florianópolis, Santa Catarina: das práticas de autoatenção ao
apoio social

6464

D

Comunicação e enfermagem: indicativos
acompanhante no centro de terapia intensiva

familiar

6760

M

Comunicação nas práticas de coordenação de grupos socioeducativos na
Estratégia de Saúde da Família

6327

M

para

inserção

do

400
Conceito de conforto na perspectiva de clientes e de enfermeiras em unidades
de internação hospitalar

6490

D

Conflitos éticos vivenciados por enfermeiros relativos a pacientes terminais

6690

M

Conhecendo o idoso na comunidade: subsídios para a equipe e para os
serviços de saúde, Guarapuava-PR

6788

M

Conhecimento e práticas de profissionais de enfermagem das equipes de saúde
da família, de um município do interior de Minas Gerais, sobre promoção ao
aleitamento materno

6644

M

Conhecimento e significado da doença: as expressões de pessoas com
insuficiência cardíaca

6703

M

Conhecimentos, atitudes e práticas dos profissionais de saúde relacionados à
higiene de mãos

6534

M

Construção da enfermagem gerontológica no Brasil: 1970-1996 (A)

6477

D

Construção de um espaço para educação permanente em saúde: refletindo e
problematizando a assistência de enfermagem (A)

6486

M

Construção e validação de hipermídia educacional em exame físico no pré-natal

6819

M

Construção e validação de hipermídia educacional em planejamento familiar:
abordagem à anticoncepção

6373

M

Construindo o significado do apoio social na adversidade: a experiência da
família do doente com câncer em situação de pobreza

6739

M

Construindo sentidos sobre saúde bucal com idosos cadastrados em um Núcleo
de Saúde da Família na cidade de Ribeirão Preto/SP

6579

D

Controle social: contexto e tendências dos conselhos municipais de saúde em
uma região do Estado de São Paulo

6733

M

Coordenação da assistência ao doente de tuberculose: percepção de diferentes
atores, 2007 (A)

6557

M

Cotidianidade do ser-mulher-mastectomizada-com-reconstrução-mamária (A)

6350

D

Cotidiano de trabalho dos profissionais de saúde no transporte aéreo de
pacientes (O)

6322

M

Cotidiano do adolescente portador de diabetes: um estudo na perspectiva
fenomenológica (O)

6509

D

Cotidiano dos profissionais de enfermagem no Hospital Sanatório Alcides
Carneiro em Petrópolis (1977-1979) (O)

6538

M

Criança com câncer em cuidados paliativos e suas famílias: um estudo
etnográfico (A)

6638

D

Criança com câncer em processo de morrer e sua família: perspectivas para a
enfermagem pediátrica (A)

6761

M

Cuidado a pessoa no limiar da vida: significados das interações e as
representações para os profissionais de saúde de unidade de terapia intensiva

6799

D

401
móvel (O)
Cuidado de enfermagem ao paciente com comorbidade clínico-psiquiátrica no
pronto atendimento de um hospital geral

6424

M

Cuidado de enfermagem na complexidade humana: um estudo sobre a
espiritualidade no controverso discurso de (des)humanização

6542

M

Cuidado do adolescente com câncer: a perspectiva do pensamento complexo
(O)

6553

D

Cuidado materno à criança com mielomeningocele: contribuição para a prática
da enfermagem (O)

6767

D

Cuidado prestado à criança pela família e comunidade indígena na percepção
dos profissionais de saúde (O)

6461

M

Cuidado tecnológico de enfermagem no alívio da dor do prematuro: (sucção não
nutritiva e CPAP nasal) (O)

6526

M

Cuidadores de idosos com doença de Alzheimer: variáveis sociodemográficas e
da saúde associadas à resiliência

6636

D

Cuidar de pacientes em prolongamento artificial da vida: concepção das
enfermeiras

6353

M

Cuidar de pessoas com úlcera por pressão no domicílio: preparo recebido pelas
famílias

6335

M

Cuidar em novo tempo: o trabalho de cuidadores com pacientes psiquiátricos
em moradias

6594

M

Cultura da segurança do paciente na atenção primária à saúde

6802

M

Cursos de especialização em enfermagem - Faculdade de Enfermagem Luiza
de Marillac - Faculdades São Camilo/RJ (2001-2007)

6515

M

Definindo o projeto de vida familiar: a família na transição para o cuidado
domiciliar da criança com necessidades especiais

6697

D

Depressão e estado de saúde percebido por pacientes com primeiro episódio de
Síndrome Isquêmica Miocárdica Instável

6570

D

Depressão em mulheres vítimas de violência doméstica

6340

M

Desafios de um modelo assistencial em defesa da vida, da saúde e da
segurança: o que dizem os usuários da atenção básica

6458

D

Desenvolvendo competências para a prática do cuidado domiciliar: experiência
da enfermeira

6417

M

Desenvolvimento de ambiente virtual de aprendizagem sobre gerenciamento em
eventos adversos nos serviços de enfermagem

6595

M

Desenvolvimento e avaliação de objeto virtual de aprendizagem interativo sobre
o raciocínio diagnóstico em enfermagem aplicado ao recém-nascido pré-termo

6585

D

Desigualdades raciais no acesso de mulheres ao cuidado pré-natal e no parto

6342

M

Desobstrução ineficaz das vias aéreas em crianças asmáticas: análise de

6385

D

402
eficácia de uma intervenção
Despertar de uma especialidade: a enfermeira na história da neonatologia do
Instituto Fernandes Figueira: 1985-1998 (O)

6541

M

Desvelando a cultura assistencial no trabalho de parto e parto: relatos de vida
das mulheres

6531

M

Desvelando o sentido do cuidado de enfermagem: vivências do ser com câncer

6352

M

Diagnóstico de enfermagem identificados em famílias em situação de
acompanhamento hospitalar utilizando o modelo Calgary

6389

M

Diagnósticos de enfermagem da NANDA identificados em pessoas com lesão
medular mediante abordagem baseada na teoria do déficit de autocuidado

6282

M

Diagnósticos de enfermagem identificados em puérperas no período imediato e
tardio no contexto da comunidade

6396

M

Diagnósticos de enfermagem identificados na admissão hospitalar em idosos,
para tratamento de doenças crônicas não-transmissíveis

6285

M

Diagnósticos de enfermagem identificados na alta hospitalar de idosos

6288

M

Direito à informação em saúde: análise do conhecimento do paciente acerca de
seus direitos

6607

M

Direito à saúde e ao trabalho: um estudo de caso no Centro de Referência em
Saúde do Trabalhador - (CEREST) - Regional de Ribeirão Preto -SP

6629

M

Discursos possíveis da educação permanente na estratégia saúde da família

6483

M

Discursos profissionais e deliberação moral: análise a partir de processos éticos
de enfermagem

6473

D

Distribuição espacial e áreas de risco para o co-infecção TB/HIV no Município
de Ribeirão Preto-SP (2006)

6544

M

Do invisível ao visível: assédio moral e o trabalho do enfermeiro

6789

M

Dor no pós-operatório de cirurgia cardíaca por esternotomia

6404

M

Educação permanente e integração ensino-serviço na perspectiva dos
enfermeiros do serviço

6454

M

Educação sexual, corpo e sexualidade na visão dos alunos e professores do
ensino fundamental

6571

D

Efeito do praziquantel no desempenho cognitivo de crianças infectadas pelo S.
Mansoni em área rural do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais

6331

D

Efeito protetor do fitomedicamento Vitis vinifera L na lesão renal aguda induzida
pelo Tacrolimus

6706

M

Efeitos colaterais do tratamento da tuberculose/HIV em uma unidade de saúde
no Município do Rio de Janeiro

6768

M

Elaboração e avaliação do conteúdo educacional para educação a distância
sobre úlceras por pressão

6731

M

403
Encontros musicais: uma estratégia de cuidado de enfermagem junto a sistemas
familiares no contexto da quimioterapia

6514

D

Enfermagem e a avaliação dos parâmetros oxi-hemodinâmicos diante da
aspiração traqueal de pacientes com ventilação mecânica (A)

6508

M

Enfermeiras visitadoras da Cruz Vermelha Brasileira e do Departamento
Nacional de Saúde Pública no início do Século XX (As)

6536

M

Enfermeiro como coordenador de grupos: contribuições da dinâmica de grupo
(O)

6391

M

Enfermeiro na Hemovigilância: sua formação e competências (O)

6506

M

Enfermeiros do Programa de Saúde da Família coordenadores de equipe: perfil
profissiográfico, técnico e interpessoal

6394

M

Enfermeiros no processo de manutenção de potenciais doadores de órgãos
para transplante

6527

M

Enfrentamento do cliente portador de doença renal crônica mediante o início da
diálise peritoneal: reflexões para o cuidado de enfermagem (O)

6512

M

Ensaio clínico randomizado sobre a efetividade do laser em baixa intensidade
no alívio da dor perineal no parto normal com episiotomia

6729

D

Ensino de diagnóstico de enfermagem: uma estratégia educativa fundamentada
na aprendizagem baseada em problemas

6372

D

Ensino de saúde mental na graduação de enfermagem na perspectiva do
estudante (O)

6418

M

Ensino do cuidado de enfermagem em saúde mental nos cursos de graduação
no Estado de Santa Catarina (O)

6803

D

Ensino superior de enfermagem no Município de Uberaba, MG: raízes da
institucionalização (O)

6556

M

Entre o céu e o inferno: a governamentalização do brincar

6463

D

Entrevista de 15 minutos: uma ferramenta de abordagem à família no Programa
de Saúde da Família

6689

M

Entrevista familiar no processo de doação de órgãos e tecidos para transplante
(A)

6661

D

Epidemiologia da infecção pelo vírus da hepatite B em usuários de drogas
ilícitas em Campo Grande, MS

6279

M

Equipamentos de proteção individual: o olhar dos trabalhadores de enfermagem
em um hospital universitário

6399

M

Escala de acolhimento de enfermagem para o trauma

6415

M

Escala de Coma de Glasgow como indicador de mortalidade e qualidade de vida
em vítimas de TCEC (A)

6687

M

Escola Anna Nery e a formação de enfermeiras, assistentes sociais e
nutricionistas na Universidade do Brasil nos anos 30/40 do Século XX (A)

6498

M

404
Escola de Enfermagem Anna Nery e a nova ordem no campo da educação em
enfermagem (1949-1961) (A)

6504

M

Escola profissional de enfermeiros e enfermeiras: a contribuição para o ensino
de enfermagem no Brasil

6525

M

Escolha e adequação do pré-natal em uma maternidade filantrópica na cidade
de São Paulo

6664

M

Estar infectada com papilomavírus humano: vivências das mulheres e
necessidades de cuidado

6702

D

Estilos de pensamento em educação em enfermagem: uma análise da produção
científica das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil

6479

M

Estomas em neonatologia: um resgate da memória materna

6725

M

Estratégias da equipe de enfermagem frente à criança com doenças infecciosas
e parasitárias: o caso de um setor especializado de um hospital geral (As)

6499

D

Estratégias de empoderamento de pessoas com deficiência física para
reivindicar espaços hospitalares acessíveis

6382

D

Estratégias de enfrentamento da enfermagem no cuidado ao potencial doador
de órgãos

6462

M

Estratégias gerenciais do cuidado de enfermagem na unidade coronariana:
avaliação em três hospitais públicos universitários do Estado do Rio de Janeiro

6495

M

Estratificação de risco para evento isquêmico coronariano em adultos jovens na
sala de emergência

6771

M

Estresse da equipe de enfermagem no contexto da hemodiálise (O)

6774

M

Estudo comparativo das condições clínicas de adultos, idosos e muito idosos
internados em unidade de terapia intensiva

6670

M

Estudo comparativo do uso de um produto à base de ácidos graxos essenciais
(AGE) e de uma biomembrana de látex no tratamento de feridas crônicas
infectadas

6286

M

Estudo da adesão de crianças e adolescentes ao tratamento conservador da
doença renal crônica

6326

D

Estudo da correlação entre temperatura corporal e dosagem de óxido nítrico
plasmático em pacientes com sepse, sepse grave e choque séptico

6615

M

Estudo da infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) em caminhoneiros de rota
longa do Brasil: soroepidemiologia e genótipos

6398

M

Estudo da prevalência de uso de substâncias psicoativas por enfermeiros

6316

M

Estudo das competências essenciais na atenção pré-natal: ações da equipe de
enfermagem no Município de Cuiabá-MT

6568

D

Estudo de aspectos profissionais e psicossociais no trabalho e da depressão em
enfermeiros atuantes em ambientes hospitalar

6551

D

Estudo do absenteísmo na equipe de enfermagem de um hospital de ensino

6305

M

405
Estudo dos componentes de síndrome metabólica como fator de risco para
complicações crônicas em portadores de hipertensão arterial

6610

M

Estudo dos dados do Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero do
Departamento Regional de Saúde de Franca-SP, nos anos de 2007 e 2008

6310

M

Estudo dos laços afetivos entre pais psicóticos e seus filhos: como os filhos
lidam com este "louco amor?"

6559

M

Estudo sobre atividades relacionadas a intervenções de enfermagem para o
controle da dor no cenário de terapia intensiva (Um)

6489

D

Eventos adversos com medicamentos favorecidos pelo sistema de medicação
de um hospital público no Município do Rio de Janeiro

6805

M

Eventos adversos em quimioterapia
gerenciamento em enfermagem

6756

M

Experiência da adesão ao tratamento entre mulheres com HIV/Aids (A)

6393

M

Experiência de trabalho de usuários de um CAPS, integrantes de um
empreendimento solidário - construindo vidas e possibilidades (A)

6735

M

Experiência dos enfermeiros pediatras na aplicação dos cartões de qualidade da
dor

6728

M

Experiência dos talassêmicos adultos com o seu regime terapêutico (A)

6620

M

Experiência dos usuários em um serviço de internação domiciliar no sul do
Brasil

6797

D

Experiências alimentares de mães com filhas portadoras de transtornos
alimentares: investigando a transgeracionalidade (As)

6563

M

Faculdade Adventista de Enfermagem: memória histórica: 1968-1998

6665

D

Familiares enlutados: compreender para acolher

6441

M

Fatores associados à não adesão do portador de diabetes mellitus tipo 2 aos
antidiabéticos orais

6814

M

Fatores associados ao padrão de sono de pacientes com insuficiência cardíaca

6688

M

Fatores associados ao uso de psicotrópicos em idosos no Município de São
Paulo: estudo SABE

6705

M

Fatores associados aos acidentes de trabalho com material biológico em
trabalhadores da equipe de enfermagem de um hospital universitário

6744

M

Fatores de proteção sob a ótica de adolescentes vítimas de violência doméstica
e abrigados: subsídios para a construção da resiliência

6621

M

Fatores de risco associados à mortalidade neonatal a partir de uma coorte
nascidos vivos no Município do Rio de Janeiro em 2005

6532

M

Fatores de risco cardiovascular, crenças e comportamentos de indivíduos com
doença arterial coronária

6338

M

Fatores de risco coronariano em adolescentes: prováveis diagnósticos de

6488

M

antineoplásica:

subsídios

para

o

406
enfermagem a partir de um ensaio epidemiológico
Fatores de risco modificáveis para a doença arterial coronariana prevalentes
nos trabalhadores de enfermagem

6530

M

Fatores preditores da acurácia dos diagnósticos de enfermagem

6714

D

Filosofia de Emmanuel Lévinas como fundamento para a teoria e prática do
cuidado humanizado do enfermeiro (A)

6684

D

Fisioterapia uroginecológica: um olhar dos acadêmicos ao processo de
formação profissional

6801

M

Forças da família na convivência com um de seus membros com transtorno
mental

6487

M

Forças impulsoras e restritivas para o trabalho em equipe de enfermagem em
unidade de urgência e emergência

6401

M

Forças impulsoras e restritivas para o trabalho em equipe no centro de material
e esterilização de um hospital-escola

6400

M

Fotografia digital de feridas: desenvolvimento e avaliação do curso online para
enfermeiros

6712

M

Gênero e saúde mental na atenção primária: a mulher como foco de
investigação

6366

D

Gerência do cuidado de enfermagem em cenários hospitalares: a construção de
um conceito

6505

D

Gerenciamento do cuidado de enfermagem em unidade de urgência traumática

6599

M

Gerenciamento do cuidado de enfermagem na prática de um hospital de ensino

6500

M

Gestação na adolescência: vulnerabilidades e rede de proteção em São Carlos
(SP)

6632

D

Gestão de unidades básicas de saúde e de pessoas: tendências para a próxima
década

6693

D

Gravidez após cirurgia bariátrica: implicações para a mãe e o recém-nascido

6430

M

Grupo de apoio: espaço para novas conversas acerca do diabetes mellitus

6616

M

Grupo de auto-ajuda ao alcoolista como dispositivo da rede de apoio social

6813

M

Grupo de promoção da saúde na estratégia saúde da família (ESF): a visão dos
profissionais e dos usuários

6455

M

Higiene das mãos dos profissionais de saúde: subsídios para mudança
comportamental na perspectiva da autoeficácia de Albert Bandura

6598

M

História de vida e representações sociais: desvelando o universo do alcoolismo
dos adolescentes

6474

D

História oral de homens que praticaram violência sexual infanto-juvenil

6346

M

Histórias de vida de meninas com experiência pregressa nas ruas: perspectivas
do processo de inclusão social

6277

M

407
Hospital Colônia Sant'Ana: o saber/poder dos enfermeiros e as transformações
históricas (1971-1981)

6476

D

Hospital do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em
Transportes e Cargas: da enfermagem laica à religiosa-1946-1951

6777

M

Hospital-dia geriátrico: subsídios para conformação desse serviço no sistema
público de saúde brasileiro

6465

D

Humanização nas relações entre os profissionais de enfermagem e usuários da
estratégia saúde da família (A)

6459

M

Identificação das âncoras de carreira de enfermeiros: subsídios para a
construção do percurso profissional

6673

M

Identificação das intervenções de enfermagem na atenção básica à saúde como
parâmetro para o dimensionamento de trabalhadores

6667

M

Identificação e mapeamento dos diagnósticos e ações de enfermagem de
pacientes internados em uma UTI-Adulto

6749

M

Idosos com alterações cognitivas: um estudo sobre a funcionalidade familiar em
contexto de pobreza

6734

M

Impacto da vacina do rotavírus nas taxas de hospitalização por diarreia aguda
em crianças menores de cinco anos (O)

6785

M

Impacto de ser portador do HIV/Aids para idosos atendidos em um Hospital do
Sul do Brasil (O)

6485

M

Impacto de um programa participativo de redução do ruído em unidade neonatal

6606

D

Impacto do trabalho na saúde mental dos profissionais da estratégia saúde da
família (O)

6365

M

Incapacidade em pessoas com dor lombar crônica: prevalência e fatores
preditores

6649

D

Incidentes críticos relacionados aos eventos adversos a medicamentos em uma
unidade de clínica médica de um hospital público do Estado do Amazonas

6623

M

Incorporação do desfibrilador externo automático no serviço de atendimento
móvel de urgência de Belo Horizonte: resultados preliminares

6317

M

Independência funcional do idoso com doença pulmonar obstrutiva crônica

6635

M

Infecção pelo Schistosoma Mansoni em estudantes como indicador da infecção
na população em área rural de alta prevalência

6754

M

Influência da capacitação em bioética na percepção dos profissionais para os
problemas éticos na atenção básica

6719

M

Influência da temperatura e da umidade relativa ambientais na manutenção da
esterilidade de materiais autoclavados em diferentes embalagens

6700

M

Influência do plantão de 24 horas sobre a pressão arterial e o perfil de risco
cardiovascular em profissionais da área da saúde que atuam em serviços de
atendimento pré-hospitalar

6711

D

408
Informação em saúde no planejamento das ações de controle da tuberculose
nos Centros Municipais de Saúde da Área de Planejamento 1.0/RJ (A)

6502

M

Instituições sociais e operacionalização de políticas públicas: análise crítica das
ações voltadas para jovens no Município de Santo André, SP

6662

M

Integralidade do cuidado: concepções e práticas de docentes de graduação em
enfermagem

6283

M

Integralidade na perspectiva da integração dos serviços para a formação de
redes de atenção: estudo de caso em uma região de saúde do Município de São
Paulo, Brasil

6730

D

Integralidade no cotidiano da estratégia saúde da família em municípios do Vale
do Jequitinhonha - Minas Gerais (A)

6752

D

Integralidade no processo de formação do enfermeiro

6478

M

Intensidades e freqüências das situações problema enfrentadas pelos
enfermeiros quando cuidam

6528

M

Interação medicamentosa: conhecimento de enfermeiros das unidades de
terapia intensiva de três hospitais públicos de Goiânia-GO

6591

M

Interações familiares de adolescentes com diabetes tipo 1 diante das demandas
da doença (As)

6659

M

Interfaces do reprocessamento de endoscópios pelo uso de glutaraldeído em
serviços de endoscopia de Goiânia (As)

6287

M

Intervenção breve para os problemas relacionados ao uso do álcool: avaliação
de atitudes entre estudantes de enfermagem

6625

D

Intervenções breves para adesão ao tratamento dos portadores de hanseníase
que fazem uso abusivo de bebida alcoólica

6764

M

Intervenções de enfermagem para "Padrão Respiratório Ineficaz" em idosos

6403

M

Intervenções lúdicas e qualidade de vida: um estudo descritivo entre idosos da
região nordeste de Belo Horizonte, Minas Gerais

6315

M

Investigação da dimensão temporal das características definidoras do
diagnóstico de enfermagem resposta disfuncional ao desmame ventilatório

6781

M

Investigação da formação dos estudantes do curso de Licenciatura em
Enfermagem para temática sexualidade humana

6550

M

Jovens de Santo André, SP, Brasil: um estudo sobre valores em diferentes
grupos sociais

6704

M

Julgamento da expressividade do professor universitário de enfermagem
ministrando aula (O)

6604

M

Laqueadura tubária: uma opção nem sempre consciente

6284

M

Livro das receitas d' O Bar Bibitantã (O)

6691

M

Manejo do diabetes mellitus tipo 1 na perspectiva de crianças (O)

6566

M

409
Material particulado, microbiota aérea e perfil de resistência de Staphylococcus
Aureus em suspensão durante o intra-operatório de cirurgias ortopédicas em um
hospital de médio porte de São Carlos, SP

6737

M

Maternagem de mulheres com filho pré-termo: bases para assistência de
enfermagem neonatal (A)

6517

D

Medidas utilizadas na prevenção de infecções em transplante de células-tronco
hematopoéticas: evidências para a prática

6584

M

Metodologia assistencial para pessoa com doença de Alzheimer e sua rede de
suporte: proposição de um modelo de cuidados de enfermagem

6766

D

Metodologia da assistência de enfermagem no pós-operatório de cirurgia
cardíaca: um estudo de caso

6491

M

Micobactérias não tuberculosas em cirurgias: desafio passível de enfrentamento
no Brasil?

6590

M

Micropolítica do processo de trabalho: o protagonismo dos trabalhadores de
saúde no pacto pela saúde

6577

M

Modelo de assistência à criança em unidades de internação pediátrica:
perspectiva da enfermeira pediatra

6518

M

Modos de ser do idoso com seqüela de acidente vascular cerebral: cuidado
familiar

6347

D

Morbi-mortalidade juvenil por acidentes de transporte em Goiânia - Goiás

6388

M

Mortalidade evitável em menores de cinco anos: evento sentinela da qualidade
dos cuidados primários em Maringá-PR

6784

M

Mortalidade perinatal e avaliação da assistência ao pré-natal, ao parto e ao
recém-nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais

6321

D

Movimento do estatuto da Associação Brasileira de Enfermagem para os
egressos da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 1929-1956 (O)

6806

M

Movimentos do cuidado em saúde mental na estratégia saúde da família

6666

M

Mulheres em risco familiar para o câncer de mama: uma hermenêutica da
prevenção secundária

6521

D

Mundo da vida na escola como espaço para a construção do ser saudável no
processo de viver-envelhecer (O)

6460

D

Mundo-vida de caminhoneiros: uma abordagem compreensiva para a
enfermagem na perspectiva de Alfred Schutz

6472

D

Música como elemento do cuidar/cuidado de enfermagem: um estudo sobre o
paciente hospitalizado e sua interação com a música

6772

M

Nascimentos no Estado do Paraná: análise de indicadores da saúde da mulher
e da criança

6436

M

Necessidade de cuidado e de participação no parto: a voz de um grupo de
gestantes de Londrina-PR

6651

D

410
Necessidades em saúde de escolares na perspectiva das instituições de ensino
e saúde do território

6722

D

Necessidades humanas e diagnósticos de enfermagem na assistência a
pessoas com HIV/Aids em UTI

6480

M

Nível de atividade física em pessoas com diabetes mellitus tipo 2

6601

M

No amor e na dor: famílias que convivem com a esquizofrenia em seu lar

6435

M

Nutrição desequilibrada: ingestão maior que as necessidades corporais em
gestantes do Município de Itaitinga-CE

6379

M

Óbito neonatal com associação de complicações infecciosas: o enfermeiro
pesquisando os riscos inerentes (O)

6533

M

Organização dos serviços extra-hospitalares de saúde mental, o projeto
terapêutico e a inserção da reabilitação psicossocial (A)

6624

D

Ouvidoria como instrumento de avaliação e melhoria da qualidade dos cuidados
de enfermagem (A)

6543

M

Paciente submetido à ventilação mecânica: a relação entre o cuidar do
enfermeiro e a mecânica respiratória (O)

6522

M

Padrão de atividade física, comportamento sedentário e fatores associados na
população adulta de Ribeirão Preto, SP - 2006: projeto OBEDIARP

6645

D

Padrão de consumo de bebidas alcoólicas entre acadêmicos(as) dos cursos da
área da saúde.

6822

M

Papel clínico do enfermeiro: desenvolvimento do conceito

6648

D

Participação da figura paterna na internação do filho da unidade neonatal:
contribuições para o cuidado de enfermagem (A)

6537

M

Participação do portador de transtorno mental no contexto familiar (A)

6790

M

Participação dos enfermeiros de saúde da família no controle social em saúde: o
caso de Angra dos Reis (A)

6763

M

Participação social dos trabalhadores rurais assentados do movimento sem
terra, no Sistema Único de Saúde

6467

M

Parto domiciliar planejado assistido por enfermeiras

6798

M

Parto humanizado e a participação do pai (O)

6291

M

Percepção da equipe de saúde sobre a alta gestão hospitalar

6341

M

Percepção da vulnerabilidade à doença, entre mulheres com diagnóstico
avançado do câncer do colo do útero (A)

6575

M

Percepção de apoio social e caracterização da rede de dependentes e não
dependentes de substâncias psicoativas

6582

D

Percepção de enfermeiras da rede básica de saúde acerca da violência contra a
mulher (A)

6558

M

411
Percepção de risco para câncer e comportamentos preventivos em uma
amostra de usuários de um ambulatório de aconselhamento genético oncológico

6578

M

Percepção do corpo de mulheres com diabetes mellitus e obesidade (A)

6581

M

Percepção do risco e perfil socioeconômico de jovens vítimas de trauma e
usuários de álcool

6429

M

Percepções da equipe de enfermagem relacionadas ao acompanhante na
unidade de internação pediátrica

6669

M

Percepções de enfermeiros sobre a longitudinalidade em seu trabalho na
Estratégia Saúde da Família

6782

M

Perfil clínico e epidemiológico dos indivíduos infectados pelo vírus da
imunodeficiência humana (HIV) em Goiás

6402

M

Perfil da violência contra a mulher em Guarapuava -PR

6412

M

Perfil dos doentes de tuberculose nos anos de 2007-2008 no Departamento da
Regional de Saúde lll no Estado de São Paulo

6732

M

Perfil dos profissionais de ambulatórios de saúde mental, suas práticas e
opiniões sobre as políticas

6592

M

Perfil epidemiológico do beribéri notificado de 2006 a 2008 no Estado do
Maranhão, Brasil e as ações de enfrentamento

6663

M

Perfil epidemiológico dos portadores de hepatite C e a vulnerabilidade da
população: potencialidades para a enfermagem

6535

M

Perfil fenotípico, genotípico e fatores de virulência de Staphylococcus aureus
isolados de casos clínicos e de portadores assintomáticos em um hospital do
interior do Paraná

6443

M

Periodontite e aterosclerose: a busca de evidências

6567

D

Perspectiva da enfermagem acerca da abordagem assistencial: o caso da
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Instituto Fernandes Figueira/Fiocruz

6511

M

Perspectivas da qualidade no atendimento em um serviço público de urgência
sob ótica dos trabalhadores

6787

M

Pesquisa-ação com graduandos em enfermagem sobre as tensões do cotidiano
acadêmico

6552

D

Pesquisa-ação e práticas educativas do enfermeiro psiquiátrico: incentivo à
educação permanente em serviço

6555

D

Pesquisa-ação em Educação para a Saúde, cuidado e humanização no
cotidiano profissional de enfermeiros

6611

M

Pesquisa-ação em lazer, sexualidade e educação para a saúde com pessoas
que vivenciam a hipertensão arterial

6562

D

Planejamento da assistência de enfermagem ao paciente com câncer:
representações sociais das enfermeiras

6345

M

Planejamento de enfermagem em hospital da rede pública de ensino e

6390

M

412
assistência em Goiânia - Goiás
Planejamento familiar: ações e serviços de enfermagem/saúde

6484

M

Polimorfismos do gene VEGF em mulheres com síndromes hipertensivas na
gestação

6741

M

Políticas de assistência à saúde materno-infantil em Moçambique: marcos
evolutivos e a inserção da enfermagem

6494

D

Potencial da educação em saúde na alta hospitalar para a autonomia em
cuidados paliativos: um olhar enfermeiro (O)

6449

D

Potencial terapêutico do grupo de artesanato no cuidado a mulheres na atenção
básica

6434

M

Potencialidades do agente comunitário de saúde na efetivação da promoção da
saúde: uma análise das suas ações no Município de Marília (As)

6660

M

Prática do enfermeiro na promoção do aleitamento materno para adolescentes

6569

M

Prática profissional dos enfermeiros da estratégia saúde da família nos grupos
de caminhada de São Paulo

6678

M

Prática profissional dos enfermeiros obstetras egressos da especialização da
Escola de Enfermagem Anna Nery: implicações para a qualidade da assistência
(A)

6496

M

Práticas assistenciais neonatais no controle da dor pós-operatória

6674

M

Práticas contraceptivas de puérperas atendidas em um hospital universitário

6304

M

Práticas familiares e o apoio à amamentação: revisão sistemática e
metassíntese

6715

M

Práticas humanizadas no atendimento ao parto de adolescentes: análise do
trabalho desenvolvido em um hospital universitário do extremo sul do Brasil (As)

6481

M

Precauções padrão: conhecimento e prática de acadêmicos de enfermagem e
medicina para prevenção e controle de infecção em um hospital escola

6290

M

Pré-concepção e prática anticoncepcional de mulheres portadoras de diabetes
mellitus: avaliação de impacto

6370

M

Predisposição ao diabetes mellitus tipo 2 em acadêmicos de enfermagem

6453

M

Preparo de comunidade para ensaio clínico: a memória narrada por seus
protagonistas

6748

M

Prevalência de fatores de risco para doenças cardiovasculares em idosos

6302

M

Prevalência dos marcadores da infecção pelo vírus da hepatite B em candidatos
a primodoadores de sangue em Jataí, Sudoeste goiano

6296

M

Prevalência e fatores associados à soropositividade pelo Toxoplasma gondii em
mulheres atendidas no Programa de Proteção à Gestante em Goiânia, GO

6297

M

Prevalência e fatores associados de incontinência urinária autorreferida no pósparto

6656

M

413
Prevenção da recaída: motivos do alcoolista

6519

M

Prevenção da violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes, sob
a ótica dos membros do Poder Judiciário (A)

6647

D

Procedimentos dolorosos e alterações nos parâmetros fisiológicos em recémnascidos sob oxigenoterapia

6378

M

Processo de comunicação na equipe de enfermagem (O)

6770

M

Processo de educação permanente no cotidiano de uma estratégia de saúde da
família

6395

M

Processo de trabalho dos auxiliares e técnicos de enfermagem na Atenção
Básica à Saúde (O)

6614

M

Processo de trabalho e atividades educativas de trabalhadores de enfermagem
em hospitais públicos

6657

D

Processo de trabalho em saúde no centro cirúrgico: implicações para a
enfermagem

6539

M

Processo ensino-aprendizagem para o candidato ao transplante de fígado (O)

6583

D

Processos de capacitação em vigilância epidemiológica: um estudo de caso
(Os)

6359

M

Produção de cuidado para os portadores de diabetes mellitus tipo 2 na Atenção
Primaria de Saúde (A)

6573

D

Promoção da saúde da mulher mastectomizada: avaliação de estratégia
educativa

6374

D

Promoção do autocuidado de idosas por meio dos referenciais de Dorothea
Orem (A)

6466

M

Prontuário eletrônico do paciente: implicações
enfermagem

para a assistência de

6808

M

Proposta de avaliação de programas de controle de infecção hospitalar:
validação das propriedades de medidas e diagnóstico parcial de conformidade
em serviços de saúde do Município de São Paulo

6655

D

Protocolo de cuidados de enfermagem no ambiente aeroespacial à adultos
vítimas de trauma: uma pesquisa convergente assistencial

6475

M

Puerpério em ambiente prisional: vivência de mulheres

6470

M

Qualidade da água utilizada por uma população de zona rural de Fortaleza de
Minas-MG: um risco à saúde pública

6643

D

Qualidade de vida de gestantes assistidas pela Estratégia Saúde da Família

6718

M

Qualidade de vida de idosos e participação em atividades educativas grupais

6309

M

Qualidade de vida de indivíduos com a coinfecção HIV/tuberculose no Município
de Ribeirão Preto-SP

6617

D

Qualidade de vida de mulheres negras com anemia falciforme: implicações de

6354

M
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gênero
Qualidade de vida de pacientes com diabetes mellitus tipo 1

6308

M

Qualidade de vida do cliente portador de tuberculose (A)

6778

M

Qualidade de vida do idoso pós-alta da UTI: reflexões para enfermagem

6809

M

Qualidade de vida dos enfermeiros das equipes saúde da família

6306

M

Qualidade de vida dos idosos com diabetes mellitus e os fatores de risco
relacionados ao aparecimento de lesões nos pés

6307

M

Qualidade de vida dos internos de medicina de uma universidade do Nordeste

6375

M

Qualidade de vida e envelhecimento ativo em idosos mais idosos residentes na
comunidade

6451

M

Qualidade de vida e sobrecarga de estresse do cuidador de idoso com histórico
de acidente vascular encefálico

6742

M

Qualidade de vida e tratamento hemodialítico: avaliação do portador de
insuficiência renal crônica

6276

M

Qualidade de vida na perspectiva da pessoa idosa que pratica dança sênior:
subsídios para a prática de enfermagem

6524

M

Qualidade de vida no trabalho: aspectos determinantes para os trabalhadores
de enfermagem no contexto hospitalar

6780

M

Qualidade de vida relacionada à saúde de adultos e idosos em diálise peritoneal

6626

M

Qualidade de vida relacionada à saúde e adesão ao tratamento de indivíduos
em uso de anticoagulação oral: avaliação dos seis primeiros meses de
tratamento

6574

D

Qualidade de vida, envelhecimento e Aids: uma revisão integrativa

6362

M

Qualidade do cuidado em UTI: relação entre o dimensionamento de pessoal de
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COMPORTAMENTO
6598
COMPORTAMENTO ALIMENTAR
6319
COMPORTAMENTO COOPERATIVO
6735
COMPORTAMENTO DO ADOLESCENTE
6313, 6330, 6704
COMPORTAMENTO MATERNO
6517, 6563, 6767, 6769
COMPORTAMENTO OBSESSIVO
6559
COMPORTAMENTO SEXUAL
6447, 6503, 6746
COMPORTAMENTO SOCIAL
6447, 6789
COMUNICAÇÃO
6281, 6327, 6424, 6529, 6604, 6726
COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
6524, 6770
COMUNICAÇÃO NÃO VERBAL
6650, 6759, 6760
CONDIÇÕES DE TRABALHO
6365, 6520, 6530, 6551, 6780
CONDIÇÕES SOCIAIS
6544, 6795
CONFLITO DE INTERESSES
6473
CONHECIMENTO
6476, 6591
CONHECIMENTOS, ATITUDES E PRÁTICA EM SAÚDE
6290, 6461, 6493, 6507, 6534, 6625, 6644, 6680, 6684, 6703, 6721, 6765, 6775
CÔNJUGES
6351
CONSELHOS DE SAÚDE
6733
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CONSTERNAÇÃO
6441
CONSUMO DE ALIMENTOS
6319
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
6316, 6429, 6822
CONTAMINAÇÃO
6325
CONTAMINAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
6325
CONTAMINAÇÃO QUÍMICA
6587
CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE
6574, 6602
CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA
6547
CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
6502, 6534
CONTROLE DE INFECÇÕES
6290, 6584, 6655, 6737
CONTROLE DE QUALIDADE
6543
CONTROLE DE RUÍDOS
6606
CONTROLES FORMAIS DA SOCIEDADE
6662, 6677
CONTROLES INFORMAIS DA SOCIEDADE
6477
COOPERAÇÃO DO PACIENTE
6278, 6326, 6814
CORPO CLÍNICO HOSPITALAR
6375
CRIANÇA
6300, 6308, 6326, 6346, 6368, 6385, 6422, 6442, 6461, 6463, 6510, 6518, 6546, 6566, 6605, 6621,
6638, 6639, 6647, 6680, 6697, 6728, 6740, 6745, 6747, 6761, 6767
CRIANÇA HOSPITALIZADA
6499, 6511, 6518, 6537, 6669, 6686, 6698, 6761
CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA
6311
CUIDADO DA CRIANÇA
6461
CUIDADO PRÉ-NATAL
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6297, 6321, 6342, 6379, 6446, 6531, 6568, 6612, 6627, 6664, 6718, 6727, 6792, 6819
CUIDADORES
6335, 6337, 6347, 6594, 6613, 6633, 6636, 6642, 6742, 6750, 6751, 6766, 6812
CUIDADOS CRÍTICOS
6369, 6480
CUIDADOS DE ENFERMAGEM
6301, 6333, 6345, 6350, 6357, 6383,
6484, 6485, 6486, 6489, 6490, 6491,
6512, 6514, 6522, 6524, 6528, 6535,
6684, 6686, 6698, 6703, 6717, 6736,
6778, 6798, 6799, 6800, 6807, 6820

6392,
6492,
6542,
6749,

6403,
6495,
6543,
6758,

CUIDADOS INTENSIVOS
6680, 6799, 6807
CUIDADOS PALIATIVOS
6449, 6490, 6638, 6810
CUIDADOS PARA PROLONGAR A VIDA
6353
CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS
6816
CULTURA
6531
CURATIVOS OCLUSIVOS
6289
CURRÍCULO
6292, 6339, 6803
DANÇA
6710
DANO MORAL
6789
DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
6647, 6747
DEFICIÊNCIA DE VITAMINAS
6745
DEFICIÊNCIA DE VITAMINAS DO COMPLEXO B
6663
DEMÊNCIA
6734, 6751
DEPENDÊNCIA (PSICOLOGIA)
6676
DEPRESSÃO
6340, 6551, 6570, 6631, 6636
DERMATOPATIAS
6641

6416,
6499,
6599,
6759,

6417,
6500,
6602,
6762,

6419,
6503,
6611,
6764,

6424,
6505,
6618,
6765,

6452,
6508,
6620,
6766,

6460,
6509,
6667,
6767,

6462,
6510,
6674,
6772,

6468,
6511,
6676,
6775,
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DESCONTAMINAÇÃO
6325
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
6463, 6715, 6740
DESFIBRILADORES
6317
DESIGUALDADES EM SAÚDE
6342, 6654
DESINFECÇÃO
6287
DESINSTITUCIONALIZAÇÃO
6487, 6592, 6691, 6694, 6716, 6735
DESMAME DO RESPIRADOR
6781
DESUMANIZAÇÃO
6542
DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL
6709
DETERMINAÇÃO DE NECESSIDADES DE CUIDADOS DE SAÚDE
6323, 6480, 6720, 6722
DIABETES MELLITUS
6307, 6312, 6370, 6386, 6464, 6545, 6549, 6581, 6602, 6616, 6628, 6800
DIABETES MELLITUS TIPO 1
6308, 6509, 6566, 6659
DIABETES MELLITUS TIPO 2
6278, 6333, 6371, 6453, 6573, 6589, 6601, 6814
DIAGNÓSTICO
6355
DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM
6282, 6285, 6288, 6372, 6379, 6385, 6389, 6396, 6480, 6488, 6585, 6588, 6714, 6749, 6759, 6781,
6816
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
6587
DIAGNÓSTICO TARDIO
6575, 6640
DIÁLISE PERITONEAL
6512, 6626
DIÁLISE RENAL
6276, 6626, 6774, 6793
DIARRÉIA
6785
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DIREITO À SAÚDE
6484, 6607, 6629
DIREITOS DA MULHER
6470
DIREITOS DO PACIENTE
6607
DIREITOS REPRODUTIVOS
6470
DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS
6484
DISPNÉIA
6688
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA
6584
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO
6309, 6427, 6436, 6544
DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL
6781
DOADORES DE SANGUE
6296
DOADORES DE TECIDOS
6462, 6527
DOCENTE DE ENFERMAGEM
6283, 6493, 6548, 6604, 6675
DOCENTES
6571
DOENÇA CRÔNICA
6278, 6285, 6307, 6308, 6326, 6333, 6445, 6452, 6464, 6630
DOENÇA DA ARTÉRIA CORONARIANA
6338
DOENÇA DAS CORONÁRIAS
6570
DOENÇA DE ALZHEIMER
6636, 6766
DOENÇA DE PARKINSON
6337
DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA
6635
DOENÇAS CARDIOVASCULARES
6302, 6338, 6488, 6530, 6567, 6711, 6816
DOENÇAS HEMATOLÓGICAS
6334, 6620
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DOENÇAS METABÓLICAS
6610, 6745
DOENÇAS PARASITÁRIAS
6499, 6754
DOENÇAS PROFISSIONAIS
6551, 6629, 6776
DOENÇAS RESPIRATÓRIAS
6385
DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS
6318, 6330, 6702
DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
6499
DOENTE TERMINAL
6353, 6690, 6810
DOR
6367, 6378, 6489, 6526, 6728
DOR DO PARTO
6729
DOR LOMBAR
6649
DOR NAS COSTAS
6649
DOR NO PEITO
6771
DOR PÓS-OPERATÓRIA
6404, 6674
DOWNSIZING ORGANIZACIONAL
6425, 6667
DROGAS ILÍCITAS
6279, 6554
EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
6731, 6819
EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL
6596
EDUCAÇÃO CONTINUADA
6359, 6395, 6454, 6483, 6486, 6522, 6555, 6731
EDUCAÇÃO CONTINUADA EM ENFERMAGEM
6585, 6595, 6657, 6712
EDUCAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
6515
EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM
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6283, 6292, 6339, 6372, 6418, 6478, 6479, 6498, 6504, 6525, 6548, 6550, 6552, 6555, 6556, 6564,
6695, 6712, 6773, 6775, 6801, 6803, 6821
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
6278, 6309, 6330, 6335, 6359, 6371, 6373, 6374, 6377, 6384, 6395, 6408, 6442, 6449, 6454, 6455,
6456, 6460, 6483, 6486, 6507, 6548, 6549, 6562, 6565, 6571, 6583, 6585, 6611, 6616, 6650, 6657,
6679, 6703, 6731, 6765, 6783, 6797, 6821
EDUCAÇÃO ESPECIAL
6311
EDUCAÇÃO FÍSICA E TREINAMENTO
6668
EDUCAÇÃO MÉDICA
6375
EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
6483, 6525, 6556
EDUCAÇÃO SEXUAL
6571
EDUCAÇÃO SUPERIOR
6292, 6478, 6498, 6504, 6675, 6773
EFEITOS DE RADIAÇÃO
6794
EFEITOS FISIOLÓGICOS DE DROGAS
6768
EFEITOS PSICOSSOCIAIS DA DOENÇA
6368
EFLUENTES RADIOATIVOS
6587
EMBALAGEM DE EQUIPAMENTOS E PROVISÕES
6700
EMOÇÕES
6313, 6367, 6447
EMPREGO
6425, 6667
ENDOSCÓPIOS
6287
ENDOTOXEMIA
6567
ENFERMAGEM BASEADA EM EVIDÊNCIAS
6409, 6618
ENFERMAGEM DE CENTRO CIRÚRGICO
6295, 6520, 6539
ENFERMAGEM DO TRABALHO
6493, 6629, 6777
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ENFERMAGEM EM EMERGÊNCIA
6299, 6401, 6415, 6421, 6475, 6599, 6807
ENFERMAGEM EM PÓS-ANESTÉSICO
6491
ENFERMAGEM EM REABILITAÇÃO
6692
ENFERMAGEM EM SAÚDE COMUNITÁRIA
6394, 6469
ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA
6277, 6318, 6352, 6381, 6436, 6458, 6519, 6536, 6540, 6573, 6589, 6619, 6688, 6704, 6727, 6730,
6782, 6792
ENFERMAGEM FAMILIAR
6389, 6394, 6395, 6455, 6689, 6697, 6725, 6734, 6763, 6812
ENFERMAGEM GERIÁTRICA
6285, 6288, 6302, 6309, 6336, 6403, 6465, 6477, 6501, 6524, 6636, 6650, 6750, 6751, 6766, 6809,
6818
ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL
6436, 6494, 6664
ENFERMAGEM NEONATAL
6378, 6471, 6517, 6526, 6541, 6585, 6606, 6674, 6762, 6769, 6817
ENFERMAGEM OBSTÉTRICA
6291, 6383, 6396, 6496, 6516, 6531, 6603, 6612, 6651, 6656, 6658, 6668, 6695, 6729, 6798
ENFERMAGEM ONCOLÓGICA
6323, 6345, 6352, 6355, 6449, 6497, 6514, 6521, 6523, 6553, 6575, 6578, 6586, 6588, 6596, 6605,
6633, 6756
ENFERMAGEM ORTOPÉDICA
6737
ENFERMAGEM PEDIÁTRICA
6463, 6509, 6511, 6513, 6518, 6566, 6605, 6669, 6726, 6728, 6740, 6761, 6767
ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA
6641, 6674, 6701, 6757
ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA
6303, 6406, 6418, 6424, 6435, 6438, 6474, 6476, 6555, 6594, 6624, 6634, 6666, 6671, 6791, 6803
ENFERMAGEM TRANSCULTURAL
6717
ENFERMEIRAS ADMINISTRADORAS
6421
ENFERMEIRAS OBSTÉTRICAS
6695
ENFERMEIRAS/OS (não DeCS)
6303, 6306, 6316, 6345, 6348, 6353, 6356, 6391, 6394, 6413, 6419, 6454, 6457, 6471, 6476, 6478,
6496, 6506, 6518, 6523, 6525, 6527, 6528, 6530, 6536, 6538, 6539, 6541, 6569, 6591, 6611, 6612,
6648, 6652, 6657, 6678, 6681, 6690, 6724, 6728, 6759, 6763, 6780, 6782, 6783, 6789, 6798, 6804
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ENSAIO CLÍNICO
6729, 6748
ENSINO
6311, 6372, 6418, 6479, 6504, 6564, 6583, 6803
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
6450, 6571, 6614, 6722
ENTREVISTA PSICOLÓGICA
6661
ENTREVISTAS
6689
ENTREVISTAS COMO ASSUNTO
6661
ENVELHECIMENTO
6448, 6451, 6460, 6630, 6710
ENVELHECIMENTO DA PELE
6699
ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO
6302, 6362, 6364, 6642, 6751
EPIDEMIOLOGIA
6279, 6402, 6593, 6705
EPISIOTOMIA
6405, 6729
EQUILÍBRIO POSTURAL
6710
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
6399
EQUIPE DE ASSISTÊNCIA AO PACIENTE
6414, 6542, 6788
EQUIPE DE ENFERMAGEM
6299, 6305, 6306, 6367, 6394, 6399, 6400, 6401, 6409, 6425, 6459, 6462, 6499, 6508, 6511, 6516,
6530, 6538, 6542, 6568, 6592, 6599, 6603, 6623, 6644, 6657, 6669, 6724, 6744, 6758, 6761, 6770,
6774, 6776, 6780
ERROS DE MEDICAÇÃO
6623, 6805
ESCALAS
6369, 6415, 6564, 6687
ESCOLAS DE ENFERMAGEM
6498, 6504, 6515, 6556, 6665, 6806
ESCOLAS DE ODONTOLOGIA
6397
ESCOLHA DA PROFISSÃO
6498

438
ESCRITA MANUAL
6529
ESFORÇO FÍSICO
6613
ESGOTAMENTO PROFISSIONAL
6551, 6774, 6776, 6794, 6804
ESPECIALIDADES DE ENFERMAGEM
6477, 6515, 6541
ESPECIALIZAÇÃO
6496, 6506
ESPIRITUALIDADE
6542, 6561
ESQUISTOSSOMOSE MANSONI
6331, 6754
ESQUIZOFRENIA
6435, 6576, 6634
ESTADO ASMÁTICO
6385
ESTADO NUTRICIONAL
6319, 6331
ESTÁGIO CLÍNICO
6339
ESTATUTOS
6806
ESTERILIZAÇÃO
6280, 6685, 6700
ESTERILIZAÇÃO REPRODUTIVA
6284
ESTERILIZAÇÃO TUBÁRIA
6284
ESTERNOTOMIA
6404
ESTILO DE VIDA
6501, 6530
ESTILO DE VIDA SEDENTÁRIO
6645
ESTOMAS CIRÚRGICOS
6725
ESTOMIA
6765
ESTRADAS
6398
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ESTRATÉGIAS
6328
ESTRATÉGIAS LOCAIS
6495
ESTRESSE
6323
ESTRESSE PSICOLÓGICO
6365, 6367, 6551, 6552, 6627, 6742, 6751, 6774, 6804
ESTRUTURA DE GRUPO
6327, 6391, 6408
ESTRUTURAS DE ACESSO
6382
ESTUDANTES
6450, 6571, 6722, 6754
ESTUDANTES DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
6822
ESTUDANTES DE ENFERMAGEM
6290, 6428, 6453, 6548, 6550, 6552, 6561, 6625, 6775, 6801
ESTUDANTES DE MEDICINA
6290, 6375
ESTUDO COMPARATIVO
6286, 6570, 6574, 6670, 6721
ESTUDOS DE AVALIAÇÃO COMO ASSUNTO
6370
ESTUDOS DE CASOS
6359, 6491, 6752
ESTUDOS DE VALIDAÇÃO
6546, 6564, 6576, 6628, 6655, 6699, 6720, 6726, 6736, 6815, 6817, 6819
ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS
6488, 6645, 6743
ESTUDOS RETROSPECTIVOS
6326, 6463, 6476, 6477, 6498, 6504, 6541, 6556, 6593, 6663, 6665, 6795
ESTUDOS SOROEPIDEMIOLÓGICOS
6398
ESTUDOS TRANSVERSAIS
6297, 6302
ÉTICA BASEADA EM PRINCÍPIOS
6690
ÉTICA CLÍNICA
6719
ÉTICA DE ENFERMAGEM
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6473
ÉTICA PROFISSIONAL
6473, 6690
ETNIA E SAÚDE
6342, 6354
EXAME FÍSICO
6819
EXERCÍCIO
6329, 6601, 6668
EXISTENCIALISMO
6313, 6347, 6352, 6509, 6581, 6680, 6702, 6779
EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS
6295, 6299, 6387, 6420, 6738, 6744
EXPOSIÇÃO AMBIENTAL
6431
EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL
6397, 6399, 6794
EXPOSIÇÕES EDUCATIVAS
6372
EXTREMIDADE INFERIOR
6289
FADIGA
6688
FALA
6604
FAMÍLIA
6335, 6337, 6347, 6363, 6368, 6389, 6411, 6419, 6431, 6435, 6438, 6441, 6455, 6471, 6474, 6487,
6501, 6576, 6589, 6630, 6633, 6634, 6638, 6642, 6654, 6661, 6680, 6715, 6739, 6740, 6751, 6760,
6761, 6766, 6790, 6791, 6812
FARMACORRESISTÊNCIA BACTERIANA
6325
FATORES DE CRESCIMENTO DO ENDOTÉLIO VASCULAR
6741
FATORES DE RISCO
6279, 6296, 6297, 6302, 6307, 6312, 6330, 6338, 6387, 6405, 6423, 6428, 6429, 6431, 6488, 6523,
6530, 6532, 6533, 6540, 6567, 6578, 6596, 6610, 6641, 6643, 6705, 6711, 6771, 6818
FATORES DE VIRULÊNCIA
6443
FATORES SOCIOECONÔMICOS
6312, 6315, 6316, 6320, 6323, 6324, 6331, 6636, 6795
FERIMENTOS E LESÕES
6410, 6415, 6475, 6588, 6699, 6701, 6712
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FIBROSE CÍSTICA
6546
FIDELIDADE A DIRETRIZES
6618
FILOSOFIA EM ENFERMAGEM
6472, 6521, 6684
FILTRAÇÃO DO AR
6584
FORÇA DE TRABALHO
6467
FORMAÇÃO DE CONCEITO
6479, 6490, 6505, 6648, 6815
FOTOGRAFIA
6712
GARANTIA DA QUALIDADE DOS CUIDADOS DE SAÚDE
6320, 6407, 6425, 6445, 6543, 6609, 6619, 6787
GASTROPLASTIA
6757
GÊNERO E SAÚDE
6323, 6332, 6351, 6354, 6366, 6376, 6654
GENÓTIPO
6398
GERÊNCIA
6497, 6505, 6640
GERENCIAMENTO DE PRÁTICA PROFISSIONAL
6421, 6495, 6500, 6595, 6599, 6756
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
6587
GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA
6591, 6618, 6802
GERIATRIA
6465
GESTANTES
6297, 6379, 6627, 6651, 6718, 6727, 6741, 6792
GESTÃO EM SAÚDE
6361, 6577, 6683, 6693, 6707, 6730, 6787, 6821
GLICEMIA
6545
GLUTARAL
6287
GORDURAS NA DIETA
6319
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GRAVIDEZ
6294, 6379, 6430, 6603, 6612, 6627, 6664, 6718, 6727, 6741, 6792
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
6344, 6481, 6482, 6507, 6632
GRUPO COM ANCESTRAIS DO CONTINENTE AFRICANO
6332, 6354, 6717
GRUPO SOCIAL
6704
GRUPOS DE AUTO-AJUDA
6434, 6616, 6813
GRUPOS DE PESQUISA
6479
GRUPOS DE RISCO
6433
GRUPOS ETÁRIOS
6670
GRUPOS FOCAIS
6399
HANSENÍASE
6286, 6764
HEMODINÂMICA
6794
HEPATITE B
6279, 6293, 6296, 6330, 6398
HEPATITE C
6535
HEPATOPATIAS
6706
HETEROSSEXUALIDADE
6351
HIGIENE PESSOAL
6801
HIPERMÍDIA
6373, 6819
HIPERTENSÃO
6312, 6328, 6440, 6445, 6562, 6580, 6600, 6610, 6622, 6709, 6711, 6796
HIPERTENSÃO INDUZIDA PELA GRAVIDEZ
6741
HIPOGLICÊMICOS
6814
HISTÓRIA DA ENFERMAGEM
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6476, 6477, 6498, 6515, 6525, 6536, 6538, 6541, 6556, 6665, 6717, 6773, 6777, 6806
HISTÓRIA DA MEDICINA
6692
HIV
6294, 6332, 6351, 6362, 6368, 6377, 6393, 6402, 6480, 6485, 6617, 6677, 6745, 6768, 6779, 6795
HOMENS
6346, 6376, 6565
HOMICÍDIO
6427
HOSPITAIS DE ENSINO
6305, 6390, 6423, 6500
HOSPITAIS DIA
6465
HOSPITAIS FILANTRÓPICOS
6777
HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS
6476, 6694
HOSPITAIS PÚBLICOS
6495
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS
6390, 6399, 6437, 6481, 6495, 6672, 6723
HOSPITALIZAÇÃO
6285, 6726, 6785, 6809
HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
6291, 6292, 6358, 6366, 6459, 6481, 6537, 6611, 6630, 6684, 6770, 6797, 6800, 6807
IDENTIDADE DE GÊNERO
6340, 6354, 6558, 6654
IDOSO
6285, 6288, 6302, 6307, 6309, 6315, 6336, 6337, 6347, 6362, 6364, 6414, 6448, 6451, 6460, 6465,
6466, 6477, 6485, 6501, 6524, 6579, 6626, 6630, 6633, 6635, 6650, 6670, 6705, 6710, 6734, 6750,
6788, 6809, 6818
IDOSO DE 80 ANOS OU MAIS
6451, 6635, 6670
IDOSO FRAGILIZADO
6403, 6642, 6713, 6751
IMAGEM CORPORAL
6571, 6581
INCONTINÊNCIA URINÁRIA
6656, 6746, 6801
INDICADORES BÁSICOS DE SAÚDE
6436, 6546, 6631, 6683, 6707, 6816
INDICADORES DE MORBI-MORTALIDADE
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6687
INDICADORES DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA
6738
INDICADORES DE QUALIDADE EM ASSISTÊNCIA À SAÚDE
6425, 6609, 6664
INDICADORES DE SERVIÇOS
6655, 6696
ÍNDICE DE GRAVIDADE DE DOENÇA
6670
ÍNDICE GLICÊMICO
6545
ÍNDICES DE GRAVIDADE DO TRAUMA
6687, 6701
INFECÇÃO DOS FERIMENTOS
6286, 6289
INFECÇÃO HOSPITALAR
6280, 6290, 6325, 6422, 6428, 6443, 6533, 6534, 6584, 6586, 6590, 6598, 6655, 6696
INFECÇÕES ATÍPICAS POR MYCOBACTERIUM
6590
INFECÇÕES BACTERIANAS E MICOSES
6286
INFECÇÕES ESTAFILOCÓCICAS
6793
INFECÇÕES POR HEPADNAVIRIDAE
6398
INFECÇÕES POR HIV
6332, 6351, 6402, 6745
INFECÇÕES POR MYCOBACTERIUM
6590
INFECÇÕES POR PAPILLOMAVIRUS
6702
INFECÇÕES POR ROTAVIRUS
6785
INFECÇÕES RELACIONADAS A CATETER
6422
INFORMÁTICA EM ENFERMAGEM
6560, 6585, 6595, 6712, 6731, 6808
INFUSÕES INTRAVENOSAS
6471
INIQUIDADE SOCIAL
6654
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INSETICIDAS
6431
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
6312, 6336
INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS
6460
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
6292
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
6688, 6703
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA
6276, 6326, 6512, 6626
INSULINA
6602
INTERAÇÕES DE MEDICAMENTOS
6623
INTOXICAÇÃO ALCOÓLICA
6429
INTUBAÇÃO GASTROINTESTINAL
6723
ISOLAMENTO DE PACIENTES
6584, 6586
ISQUEMIA MIOCÁRDICA
6771
JOGOS E BRINQUEDOS
6315, 6463, 6726
JORNADA DE TRABALHO
6348
LARVA
6410
LASERS
6729
LAVAGEM DE MÃOS
6534, 6598
LEGISLAÇÃO
6653, 6773
LEITE HUMANO
6426
LESÃO RENAL AGUDA
6706
LESÕES PRÉ-CANCEROSAS
6355
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LIMNOLOGIA
6547
LINDANO
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