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Apresentação

O Catálogo

“Informações sobre Pesquisas e Pesquisadores em Enfermagem”, de 2008,

chega ao XVII volume. Nessa edição, foram incluídos 144 resumos de teses de doutorado e 338 de
dissertação de mestrado, totalizando 482 produções acadêmicas defendidas entre 2003 e 2008,
respectivamente, nos cursos de doutorado e de mestrado dos programas de pós-graduação no Brasil.
A cada ano, a Associação Brasileira de Enfermagem, através do Centro de Estudos e
Pesquisas em Enfermagem, procura aperfeiçoar a edição do Catálogo trazendo mais benefícios para
os pesquisadores e estudantes de Enfermagem (graduação e pós-graduação) ampliando suas
ferramentas de busca e melhorando o acesso aos textos.
Para acessar os textos completos armazenados nas plataformas das Bibliotecas Digitais de
Teses e Dissertações, é necessário que o leitor esteja conectado a internet e siga as instruções
contidas nesses espaços de navegação virtuais.
Além do acesso aos textos, nesta edição o leitor saberá qual é a área de concentração da
instituição de origem da produção acadêmica, bem como o registro ID na base LILACS e BEDEnf de
indexação.
Nesse sentido, reitera-se o compromisso do CEPEn/ABEn com os associados e a
comunidade científica na divulgação

do conhecimento produzido pela Enfermagem ou na

Enfermagem. Não só os enfermeiros e as enfermeiras têm realizado seus cursos em programas da
área, mas também outros profissionais têm buscado os programas de pós-graduação de
Enfermagem para produzir conhecimentos que ampliam o escopo do saber da Enfermagem. O
Catálogo reflete essa realidade como uma nova perspectiva de interdisciplinaridade na ciência da
Enfermagem.
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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
Enfermagem

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

3.4 Gerenciamento dos Serviços de Saúde e
de Enfermagem

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

3.5 Informação/Comunicação em Saúde e
Enfermagem

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

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

xii
Organização do Catálogo

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

Nº de Classificação: 5426 [ Lilacs ID 471262 ]
GONÇALVES, Sara Ferreira de Almeida. Formação e a prática do enfermeiro: aplicação de
conhecimentos (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da
Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2005. 125 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Neiva Maria Picinini
RESUMO: O objeto do estudo é o significado estabelecido entre os conteúdos teóricos da formação
profissional do enfermeiro e o exercício de suas atividades práticas. Os objetivos: Descrever as
atividades que os enfermeiros realizam em sua prática profissional em uma Coordenação Estadual do
PSF/PACS e analisar as formas simbólicas estabelecidas pelos enfermeiros entre as suas atividades
práticas em uma Coordenação Estadual do PSF/PACS e a sua formação profissional. Referencial
Teórico: Conceito de Ideologia de Thompson (2000), seus modos de operação e estratégias de
construção simbólica da ideologia. O estudo é qualitativo; o cenário: uma Secretaria de Estado de
Saúde (Coordenação Estadual do PSF/PACS).Os sujeitos, seis enfermeiros deste setor. As
entrevistas foram não-estruturadas e revelaram três unidades temáticas: 1- As Atividades
Desenvolvidas pelos Enfermeiros; 2- A Prática dos Enfermeiros na Coordenação Estadual do
PSF/PACS; 3- A Formação Profissional e a Prática no Setor. Apontaram dificuldades, facilidades,
motivação, desmotivação, necessidades e expectativas de cunhos políticos, pedagógicos, éticoprofissionais, de relações sociais, administrativos, de identidade profissional, ideológicos e filosóficos.
Os mais pontuados foram: administrativos e políticos pela falta de infra-estrutura do setor; a
interferência da política partidária nas atividades; a indefinição do papel da Coordenação e a
deficiência na formação política destes profissionais. Seus cursos de graduação/pós-graduação não
os prepararam para este trabalho, mas sentem capacitados para a técnica e supervisão de
enfermagem. Possuem experiências em Saúde Pública, visão assistencial ampliada, desejos de
capacitação em gestão, compromisso ético-profissional e expectativas de legitimação desta
Coordenação. Baseada em Thompson (2000), os problemas citados mostram que a SES sofre
interferências da globalização, onde predomina modos de operação da ideologia; mas, há
possibilidades de expansão do trabalho desde que haja respostas às necessidades/ motivações dos
entrevistados.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/SaraFerreiraDeAlmeidaGoncalves.pdf
Nº de Classificação: 5427 [ Lilacs ID 449329 ]
AGUIAR, Rosane Cordeiro Burla de. Saberes e práticas de familiares cuidadores no cuidado à
criança em terapia anticonvulsivante: o processo de produção do almanaque. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2005. [150] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CABRAL, Ivone Evangelista
MARTINS, Isabel G. Rodrigues
RESUMO: Crianças com necessidades especiais de saúde (crianes) possuem disfunções que limitam
o estilo de vida e atividades próprias da idade. Elas requerem atendimento de saúde contínuo e
interdisciplinar, cuidados especiais em domicílio que, por não pertencerem ao cotidiano de cuidar
dirigido à maioria das crianças, representam desafios relacionados aos cuidados habituais
modificados, de desenvolvimento, tecnológico e medicamentoso. Os saberes e práticas cotidianas
dos familiares cuidadores de crianças em terapia anticonvulsivante foram problematizados e
incorporados no processo de produção de um material educativo (almanaque), com os objetivos de:
desvelar os conteúdos sobre a terapia no cotidiano do cuidado; incorporar suas experiências nesse
processo de produção; discutir a apropriação das imagens ofertadas durante o processo de
produção. A pesquisa qualitativa foi conduzida segundo a dinâmica de criatividade e sensibilidade
almanaque do método criativo e sensível e complementada com informações do banco de dados do
Laboratório de Pesquisa e Tecnologia Educacional em Saúde da Criança (LAPTESC), dos
prontuários e de entrevistas individuais. Participaram da dinâmica, cinco familiares cuidadoras de
cinco crianças em atendimento na unidade de reabilitação de um hospital público e de ensino do Rio
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de Janeiro, em quatro encontros grupais e dois individuais. Para produzir um material educativo
dialógico, centrado no saber de experiência feita das familiares cuidadoras, foi preciso constituir
questões geradoras de debate mobilizadoras de respostas vinculadas ao cotidiano do cuidado na
administração do anticonvulsivante a criança para fomentar o diálogo e a interação. Além disso, a
oferta de imagens foi uma antecipação que ajudou as cuidadoras a processar respostas, mas não
inibiam o potencial criativo no momento de representação da cena do cotidiano que envolve a sua
ação cuidativa. A apropriação de imagens fomentou a reflexão sobre o fazer, revelando erros e
acertos e desvelando dificuldades na ressignificação das prescrições medicamentosas e das
orientações sobre a terapia. Nesse sentido, o processo de produção indicou a geração de um
material educativo que incluiu os temas: dose adequada e efeitos desejáveis e indesejáveis, modo de
apresentação e administração do remédio, dificuldades e facilidades na implementação da terapia
com anticonvulsivante.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
Nº de Classificação: 5428 [ Lilacs ID 488212 ]
GOMES, Antonio Marcos Tosoli. Silêncio, silenciamento e ocultamento na terapia anti-retroviral:
desvelando o discurso de cuidadores de crianças. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2005. 200 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CABRAL, Ivone Evangelista
RESUMO: O cuidado a criança HIV/AIDS em terapia antiretroviral é marcado por desafios
relacionados à tecnologia em saúde, à fragilidade da criança e à vivência da família com os
preconceitos e estigmas sociais. Frente a isso, o estudo investigou o cotidiano do familiar-cuidador de
criança HIV positiva mediado pelo cuidado medicamentoso, com os objetivos de desvelar as
condições desse cuidado na terapia antiretroviral; analisar as situações existenciais relacionadas à
implementação do cuidado; e discutir o universo temático derivante das condições e situações
existenciais desses familiares como prática de educação dialógica. A pesquisa qualitativa foi
desenvolvida segundo o método criativo e sensível em um ambulatório de referência para a criança
HIV positiva no Rio de Janeiro. Participaram das dinâmicas de criatividade e sensibilidade 16
familiares-cuidadores divididos em 5 grupos. A hipótese do estudo, de que a adesão da criança à
terapêutica se relacionava estreitamente com o silêncio dos familiares-cuidadores sobre HIV/AIDS na
relação com as crianças ampliou-se com a tese. Duas dimensões foram transversais ao cotidiano
desse cuidadores: a subjetividade e a objetividade. Na primeira, encontram-se as superações da
doença e do cuidado na terapia antiretroviral, ambas desveladoras da divinização das tecnologias em
saúde por assegurar a sobrevivência da criança. Somam-se a isso, as formas e enfrentamento
utilizadas para compreender e lidar com a soropositividade do HIV em si mesmo e na criança. A
segunda se estruturou nos princípios dos cuidados fundamentais e da matemática, bem como nas
estratégias dos familiares para administrar o medicamento e aderir à terapêutica. A rede social de
apoio restrita e a impossibilidade de administrá-los em ambientes públicos desvelaram as facetas do
silêncio, do silenciamento e do ocultamento como um processo constante nesse cotidiano da terapia.
O primeiro foi estabelecido na relação do familiar com a própria criança como um tema trágico, pois
ela percorre a infância sem saber que tem o HIV. Dessa forma, não há constituição explícita de
sentido nessa relação de cuidado e o diálogo não se constitui. O segundo se manifestou na relação
do familiar com a sociedade devido ao estigma e ao preconceito. E o terceiro se apresentou como um
acordo tácito entre os familiares-cuidadores e os demais membros da família que conhecem o
diagnóstico da criança, mediado por uma relação de cumplicidade para não revelar a condição. A
junção desses três fenômenos implica uma consciência freiriana tensionada entre a mágica e a
ingênua, não conseguindo desenvolver a criticidade frente ao vivido. As implicações da pesquisa para
a pratica de enfermagem se estruturam nas intervenções individual e coletiva. A primeira pela
valorização dos saberes das famílias na negociação com o enfermeiro no atendimento individual; a
segunda, pela incorporação desses fenômenos na condução das atividades educativas. Sugere-se a
incorporação da Dinâmica do Concreto no contexto das unidades de saúde, como uma estratégia
coletiva de educação mediada pela negociação de saberes.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/AntonioMarcosTosoliGomes.pdf
Nº de Classificação: 5429 [ Lilacs ID 479390 ]
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NUNES, Isa Maria. Processo de trabalho hospitalar na assistência à mulher no parto normal:
uma visão multiprofissional (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2005. [163] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MOURA, Maria Aparecida Vasconcelos
FERREIRA, Silvia Lúcia
RESUMO: Esta tese estuda o processo de trabalho de profissionais de saúde na assistência à mulher
no parto normal no ambiente hospitalar. Os objetivos foram: analisar como se configura o processo
de trabalho no atendimento à mulher no parto normal hospitalar e discutir as implicações desse
processo no atendimento à mulher no parto normal hospitalar. O referencial teórico utilizado foi
fundamentado nos conceitos e nas características do trabalho em saúde, com destaque para Ricardo
Bruno Mendes Gonçalves, cujas concepções estão baseadas no pensamento Marxista. A pesquisa
foi de natureza qualitativa descritiva e teve como referencial metodológico o materialismo históricodialético. O campo empírico foi uma maternidade pública da cidade de Salvador-Bahia. Os sujeitos do
estudo foram dezessete profissionais de saúde das seguintes categorias: auxiliar de enfermagem,
enfermeira, nutricionista, assistente social médico, bioquímico e técnico de laboratório, que atuam no
centro obstétrico da instituição. As técnicas utilizadas foram a entrevista semi-estruturada e a
observação participante, orientadas por roteiros específicos. Os dados foram organizados utilizandose a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo, que consiste na reunião, num só discurso-síntese
homogêneo, redigido na primeira pessoa do singular, de expressões-chaves, que tem a mesma idéia
central. A análise das respostas permitiu a elaboração de Discursos do Sujeito Coletivo descrevendo:
as finalidades do trabalho; os meios/instrumentos utilizados; as facilidades e dificuldades
encontradas; as características das parturientes. As finalidades são dirigidas tanto aos próprios
profissionais quanto às mulheres assistidas, sendo utilizados meios/instrumentos de ordem material e
não material, incluindo o componente relacional com as parturientes e no interior da equipe.
Confirmou-se a contradição desse processo que produz satisfação e sofrimento e que renova o
conhecimento prático dos profissionais. Identificou-se ainda a visão construída sobre as mulheres e o
próprio trabalho e a evolução histórica da instituição que implicam no potencial alienante e
transformador do processo de trabalho na realidade estudada.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/IsaMariaNunes.pdf
Nº de Classificação: 5430 [ Lilacs ID 473633 ]
PRATA, Carla Albano. Cuidado para familiares de clientes em período pré-operatório de cirurgia
cardíaca: implicações para a enfermagem hospitalar (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006. 175 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PORTO, Isaura Setenta
RESUMO: O estudo tem como objeto a interação entre os familiares de clientes em pré-operatório de
cirurgia cardíaca e os integrantes da equipe de enfermagem. Os objetivos são caracterizar as
necessidades de cuidado de enfermagem no âmbito hospitalar dos familiares de clientes em préoperatório de cirurgia cardíaca; analisar as implicações dessas necessidades para a determinação de
especificidades do cuidado de enfermagem no âmbito hospitalar para esses familiares. Trata-se de
pesquisa de natureza qualitativa, tipo exploratório, com abordagem da etnometodologia, envolvendo
os conceitos de indexicalidade, reflexividade, descritibilidade, noção de membro ligado à
contextualização e às práticas de ação social. Os instrumentos foram a observação participante e
entrevista livre sendo aplicados formulários para caracterização dos familiares e clientes e
questionários para caracterização dos integrantes da equipe de enfermagem. Os cenários da
pesquisa foram as unidades de internação do Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras,
localizado na cidade do Rio de Janeiro/ Brasil. O estudo resultou em duas categorias: mudanças no
cotidiano das famílias decorrentes da hospitalização; famílias e cuidado de enfermagem para as
famílias: dimensões objetivas e subjetivas. As especificidades do cuidado demandam dimensões
objetivas e subjetivas do cuidado de enfermagem.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/CarlaAlbanoPrata.pdf
Nº de Classificação: 5431 [ Lilacs ID 479570 ]
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DAVID, Rose Ana Rios. Cuidar e os cuidados de enfermagem na terapia hiperbárica (O). Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2006. 300 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): COELHO, Maria José
PEREIRA, Álvaro
RESUMO: Este é um estudo descritivo de natureza quanti qualitativa, tendo como tema o cuidar e os
cuidados de enfermagem, realizados durante a terapia hiperbárica em uma câmara do tipo
multipaciente, localizada em Serviço de Medicina Hiperbárica na cidade de Salvador-Ba entre os
anos de 2004-2005. Teve como objetivos: analisar as especificidades do cuidar e dos cuidados de
enfermagem dispensados aos pacientes durante a terapia hiperbárica, a partir das suas
manifestações e complicações e discutir as interferências do cuidar e dos cuidados de enfermagem
nas manifestações e complicações apresentadas pelos pacientes durante a terapia hiperbárica. A
análise deu-se a partir da triangulação das fontes de dados: observação das imagens videogravadas,
dos cuidados e das manifestações e/ou complicações apresentadas, depoimentos coletados nas
entrevistas estruturadas de 100 pacientes, além da consulta em prontuário e livro de ordem e
ocorrências. Os dados quantitativos foram submetidos a tratamento estatístico e os qualitativos à
análise de conteúdo. Os resultados revelaram que o ambiente hiperbárico é o principal elemento da
especificidade para o cuidar e os cuidados de enfermagem na terapia hiperbárica, pois é a partir dele
que irão ocorrer as manifestações e complicações decorrentes dessa terapia. Esses cuidados visam
prevenir as manifestações ou intervir diretamente nas complicações apresentadas e foram
categorizados em o cuidar e os cuidados em pré terapia contínuos, envolvendo os cuidados
admissionais; cuidado na trans-terapia, compreendendo os contínuos referentes ao ambiente,
expressivos e os cuidados de alerta. O cuidar expressivo e do ambiente na terapia hiperbárica são de
autonomia da enfermagem enquanto que os demais perpassam por cuidados multiprofissionais.
Assim, a intervenção do cuidar e dos cuidados na terapia resulta na adaptação dos pacientes ao
ambiente, contribuindo na dimensão da cura.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/RoseAnaRiosDavid.pdf
Nº de Classificação: 5432 [ Lilacs ID 472355 ]
ORICHIO, Ana Paula Carvalho. Unidade Integrada de Saúde Mental da Marinha do Brasil: um
espaço de luta da enfermagem militar (1982-1989). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006. 88 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOURENÇO, Lúcia Helena Silva Corrêa
RESUMO: Trata-se de um estudo de cunho histórico social com abordagem qualitativa,
fundamentado nos conceitos de habitus, poder luta e violência simbólica, capital simbólico, campo e
dominação masculina de Pierre Bourdieu. Tem como objeto de estudo a luta simbólica das
enfermeiras para ocupar posições de poder no campo da enfermagem psiquiátrica na Marinha do
Brasil, a partir da implantação da Unidade Integrada de Saúde Mental (UISM), no período de 1982 a
1989. Os objetivos desta pesquisa são: Descrever as circunstâncias de implantação de uma Unidade
de Saúde Mental na Marinha do Brasil; Analisar a inserção da enfermagem na Unidade Integrada de
Saúde Mental da Marinha do Brasil e discutir os ganhos simbólicos para a enfermagem militar,
advindos com a inserção da enfermagem psiquiátrica no campo da Marinha do Brasil. Esta pesquisa
utilizou como fontes primárias os depoimentos orais dos agentes sociais envolvidos na criação da
UISM, além de documentos escritos e fotográficos do cerco do Serviço de Documentação da
Marinha. Os depoentes são enfermeiras militares, as Irmãs de Caridade da Ordem de São Vicente
de Paula, cabos e sargentos da especialidade de enfermagem, e os médicos que trabalhavam na
UISM. As fontes secundárias constituíram-se do acervo literário existente e disponível sobre a
temática. A coleta de dados foi realizada de março a novembro de 2005. Para obter as informações
utilizei como instrumento um roteiro de entrevista semi-estruturada direcionado aos depoentes da
investigação. As entrevistas foram gravadas em fitas magnéticas. Os resultados apontam que desde
a década de 70 a Marinha do Brasil discute o tratamento psiquiátrico. As políticas públicas vigentes, o
movimento de desospitalização dos doentes mentais, a humanização do atendimento e o aumento do
número de casos de doenças mentais levaram a administração naval a iniciar estudos para transferir
os doentes da 11ª Enfermaria do HCM para um local mais adequado. Antes da chegada da
enfermeira diplomada, a equipe de enfermagem composta por cabos, sargentos e Irmãs de Caridade
que eram subordinados aos médicos psiquiatras. A entrada da primeira turma de mulheres oficiais na
Marinha do Brasil garantiu a presença de enfermeiras diplomadas na UISM. A criação da UISM

5
inaugura um espaço para a enfermagem psiquiátrica. A enfermagem se qualifica e lança um olhar
avaliativo sobre sua assistência. A Enfermagem Psiquiátrica conquista autonomia na Marinha do
Brasil, além de reconhecimento, prestígio e poder. A Enfermagem Psiquiátrica Militar luta pela
imposição de uma nova ordem do cuidar em psiquiatria, capitaneada através do capital objetivado títulos, que conquistou ao longo da implantação da UISM.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/AnaPaulaCarvalhoOrichio.pdf
Nº de Classificação: 5433 [ Lilacs ID 473635 ]
BARBOSA, Cristiane Duarte. Idoso hospitalizado na unidade de terapia intensiva: o cuidar e os
cuidados de enfermagem (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006. [141] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COELHO, Maria José
RESUMO: Pesquisa descritiva exploratória, com abordagem qualitativa e análise temática, tendo
como objeto de estudo o cuidar e os cuidados de enfermagem ao idoso hospitalizado na Unidade de
Terapia Intensiva. Objetivos: 1) Identificar as necessidades de cuidados de enfermagem; 2)
Apresentar as condições ideais do ambiente; 3) Elaborar uma metodologia de cuidados de
enfermagem, ao idoso hospitalizado na UTI. O suporte teórico do estudo observou os conceitos de
cuidar / cuidados elaborados por pesquisadoras da área do cuidado de Enfermagem: Waldow (1998);
Neves Arruda (1993); Coelho (1999), Figueiredo e Carvalho (1999); dentre outros. E da gerontologia:
Caldas (1998), Veras (1999, 2000, 2002), Papaléo (2002), Domingos (2003), dentre outros. O cenário
do estudo foi a Unidade de Terapia Intensiva de Hospital público do Rio de Janeiro. Para a obtenção
dos dados utilizou-se a entrevista semi-estruturada, realizada com onze clientes de ambos os sexos,
na faixa etária entre 60 e 70 anos. Os dados obtidos ensejaram as seguintes categorias para análise:
1) Perfil dos idosos; 2) A interação; 3) O ambiente; 4) Os cuidados e as sub-categorias a)
alimentação, b) higiene, c) medicação; 5) Elaboração de Metodologia de cuidados de enfermagem ao
idoso hospitalizado na Unidade de Terapia Intensiva. Concluiu-se que as necessidades de cuidados
de enfermagem dos idosos, hospitalizados na Unidade de Terapia Intensiva, são caracterizados
como contínuos e expressivos. Onde, a forma de abordagem foi considerada como essencial à
interação, e essa como parte integrante do cuidado assim como os cuidados propriamente ditos como
a alimentação, a higiene e a medicação.Foram relatadas as condições do ambiente, necessárias à
recuperação do idoso, na Unidade de Terapia Intensiva. Esses dados foram analisados e subsidiaram
uma metodologia de cuidados ao idoso hospitalizado na Unidade de Terapia Intensiva. Portanto,
como expressão final da pesquisa, essa metodologia de enfermagem objetiva a melhor recuperação
do cliente e a garantia de sua qualidade de vida na Unidade de Terapia Intensiva.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/CristianeDuarteBarbosa.pdf
Nº de Classificação: 5434 [ Lilacs ID 488213 ]
VALADARES, Glaucia Valente. Formação profissional e o enfrentamento do conhecimento
novo: a experiência do enfermeiro em setores especializados (A). Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006.
270 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VIANA, Ligia de Oliveira
RESUMO: A presente Tese de Doutorado encontra-se inserida no Núcleo de Pesquisa em Educação,
Gerência e Exercício Profissional da Enfermagem, tendo como objeto: o significado da formação
profissional do enfermeiro no enfrentamento do conhecimento novo no contexto de setores
especializados. Tem por objetivos: descrever expressões, atitudes, comportamentos, manifestações e
sentimentos que permeiam a experiência do enfermeiro em setores especializados; identificar os
elementos significativos apreendidos na experiência do enfermeiro, no enfrentamento do
conhecimento novo; discutir, a partir do mundo experiencial, como interage o enfermeiro e o
conhecimento novo, em setores especializados; e propor uma teoria explicativa substantiva,
relacionando a formação profissional do enfermeiro com o enfrentamento do conhecimento novo em
setores especializados. Como referencial teórico, optou-se pelo interacionismo simbólico. 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 enfermeiros que atuam em especialidades. Foram
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utilizados múltiplos instrumentos de coleta de dados: observação participante assistemática e
entrevista semi-estruturada em profundidade. As informações foram analisadas, considerando os
procedimentos pertinentes a TFD: codificação aberta, codificação axial, codificação seletiva e
elaboração da categoria central. Assim, foi proposta a Tese: o enfermeiro apreende conhecimento
novo em uma dada especialidade, em um movimento rumo ao infinito, vivendo o processo de
formação, a partir da experiência do enfrentamento na própria realidade vivenciada.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/GlauciaValenteValadares.pdf
Nº de Classificação: 5435 [ Lilacs ID 473641 ]
SILVA, Slete Ferreira da. Reação hansênica em usuários de unidades básicas de saúde de uma
área de planejamento do Município do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GRIEP, Rosane Harter
RESUMO: A reação hansênica é um dos maiores problemas do programa de controle da hanseníase.
Alguns usuários, mesmo após o término do tratamento, retornam à unidade de saúde com reações,
caracterizadas por processo inflamatório, dor de moderada a grande intensidade, mal-estar e,
algumas vezes, piora do grau de incapacidade. Não se conhece a magnitude da reação hansênica no
município do Rio de Janeiro, dificultando o planejamento de seu efetivo controle pelo programa da
hanseníase. Este estudo identificou a freqüência dos estados reacionais de usuários que fizeram o
tratamento para hanseníase, no período de 1991 a 2004 nas unidades básicas da Área de
Planejamento 3.2 do Município do Rio de Janeiro, e caracterizou os fatores sócios-demográficos e
clínicos associados à ocorrência de episódios reacionais. Trata-se de estudo tipo coorte não
concorrente, em que se utilizou como fonte de dados os prontuários de 667 usuários. Dos usuários
avaliados, 43,5% (290) apresentaram reações no período avaliado e desses 61,4% (178) tiveram
alguma complicação. Cerca de 14% (24) dos que apresentaram complicações pioraram o grau de
incapacidade. Identificou-se ainda 14,8% usuários com seqüelas e 23,6% com licenças médicas em
função das complicações. Os homens apresentaram mais freqüentemente reações do que as
mulheres (respectivamente, 49,4% e 38,1%; p=0,0034). Encontraram-se freqüências mais elevadas
de reação entre aqueles de forma clínica Dimorfa e Virchowiana; entre aqueles de baciloscopia
negativa e grau de incapacidade zero e entre aqueles que utilizaram 24 doses no tratamento. A
ocorrência dos vários tipos de reações hansênicas foram semelhantes em ambos os sexos, sendo
que as reações de Tipo 1 (57,9%), seguido das neurites (25%) foram as mais freqüentes. Identificouse ainda, que 14,8% das reações ocorreram antes do início do tratamento, 59,3% durante, 14,8%
após a alta por cura e 3,8% ocorreram durante e após o tratamento. As características identificadas
neste estudo podem subsidiar o reconhecimento de usuários potencialmente com risco de apresentar
reações. Os profissionais de saúde, principalmente os enfermeiros, devem atentar para o início dos
sinais e sintomas das reações, através da avaliação do grau de incapacidade, tratando-as
adequadamente, e desse modo, favorecendo a minimização das complicações.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/SleteFerreiraDaSilva.pdf
Nº de Classificação: 5436 [ Lilacs ID 473638 ]
SANTOS FILHO, Carlos Victor dos. Papéis de autocuidado para prevenção do pé diabético na
consulta de enfermagem (Os). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006. 117 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Rita Batista
RESUMO: Pesquisa qualitativa, descritiva sobre o desempenho dos papéis de autocuidado de 11
portadores de Diabetes Mellitus (DM) tipo II, atendidos no ambulatório de um hospital da rede federal
do município do Rio de Janeiro. O referencial teórico adotado foi o dos Papéis de Autocuidado
apresentados por Santos (2001) e analisados a luz da ação educativa na Consulta de Enfermagem,
como uma estratégia para a prevenção da complicação crônica do tipo Pé Diabético. As questões
que nortearam o estudo foram: Como o cliente portador de DM tipo II, desempenha os papéis de
autocuidado? Quais os fatores que interferem no desempenho dos papéis de autocuidado para
prevenção da complicação do tipo PD? O que faz o cliente com fatores de risco para a complicação
do tipo PD, utilizar os conhecimentos para o desempenho dos papéis de autocuidado? Os objetivos
foram: DESCREVER os PAPÉIS DE AUTOCUIDADO para prevenção da complicação do tipo PD e
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ANALISAR os PAPÉIS DE AUTOCUIDADO para prevenção da complicação do tipo PD. A produção
dos dados ocorreu através da realização da oficina de autocuidado no mês de junho de 2006. Os
resultados apontaram: a relevância dos papeis de autocuidado como uma nova tecnologia de cuidado
de enfermagem para a prevenção da complicação do tipo PD; a ação educativa do enfermeiro na
Consulta de Enfermagem, tendo o foco na relação do corpo e a convivência com o DM como
instrumento e estratégia para promoção do autocuidado; a eficácia e eficiência de modalidades de
trabalho de grupo com portadores de DM para construção e promoção do autocuidado bem como a
prevenção da complicação do tipo PD.
Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/CarlosVictorDosSantosFilho.pdf

Nº de Classificação: 5437 [ Lilacs ID 473637 ]
RODRIGUES, Wilma Helena Carvalho. Papéis de autocuidado para o escolar portador de
diabetes mellitus tipo 1: subsídios para enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio
de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006. 72 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Rita Batista
RESUMO: Estudo descritivo com abordagem qualitativa sobre os papéis de autocuidado de 8
escolares portadores de Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1). Os objetivos foram: caracterizar os escolares
atendidos no ambulatório do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione - IEDE;
descrever e relacionar os papéis de autocuidado frente às situações especiais de hiperglicemia e
hipoglicemia DM1 no escolar e discutir os papéis de autocuidado para situações especiais
(hiperglicemia e hipoglicemia) frente à assistência de enfermagem prestada no IEDE aos escolares
portadores de DM1. A coleta de dados deu-se mediante a realização de dois grupos focais com
aplicação do roteiro de entrevista não diretiva no mês de junho de 2006. Foram elaboradas categorias
de Manutenção da Saúde, Prevenção de Complicações Agudas e Crônicas do DM1 na Hipoglicemia
e Hiperglicemia, Autodiagnóstico e Autotratamento das Complicações Agudas de Hipoglicemia e
Hiperglicemia e Participação Ativa em Serviços de Saúde e as subcategorias referentes aos papéis
de autocuidado e suas ações frente às complicações agudas. Constatou-se que os escolares
portadores de DM1, respeitados os aspectos cognitivos e psicossociais, apresentaram plena
capacidade de desempenhar os papéis de autocuidado que servem de subsídio para o cuidado de
enfermagem. Conclui-se que o conhecimento da maioria dos escolares portadores de DM1,
participantes do estudo, no que tange às ações de autocuidado frente às complicações agudas
(hiperglicemia e hipoglicemia) mostra-se presente mesmo que de forma laica. Assim sendo, as
enfermeiras devem prover atividades para estimular os escolares portadores de DM1, a se engajarem
em atividades grupais com uma forma de promover o desenvolvimento de auto-imagem positiva e
ensejar a participação no tratamento e a manutenção dos níveis glicêmicos compatíveis com o
controle metabólico.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/WilmaHelenaCarvalhoRodrigues.pdf
Nº de Classificação: 5438 [ Lilacs ID 473636 ]
PONTES, Juliana Silva. Histórias de vida de mulheres que provocaram abortamento:
contribuições para a enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RUBIO TYRRELL, Maria Antonieta
RESUMO: Estudo qualitativo que adotou como caminho metodológico a História de Vida. Teve como
objeto de estudo a assistência de saúde na visão da mulher que vivenciou o processo de
abortamento provocado tendo como questão norteadora: Quais os aspectos da assistência de saúde
relatados pelas mulheres que vivenciaram o processo de abortamento provocado? Os objetivos
definidos foram: a) Descrever, a assistência de saúde recebida, por meio da história de vida de
mulheres que vivenciaram o processo de abortamento provocado. b) Discutir a assistência de saúde
a partir dos relatos das mulheres que vivenciaram o processo de abortamento provocado sob o
enfoque dos direitos reprodutivos e sexuais. As bases conceituais que fundamentaram a análise dos
dados se relacionam com Gênero e Condição Feminina, Cidadania, Direitos Reprodutivos e Sexuais,
Marco Conceitual de Abortamento e Bases Éticas e Legislativas sobre Aborto no Brasil. Foram
colhidas 12 histórias de vida de mulheres que concordaram em falar sobre sua vivência no processo
de abortamento provocado, conforme a Resolução 196/96 (CNS), assegurando o anonimato das
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participantes utilizando nomes de pedras semi-preciosas para identificar as depoentes. Por meio da
análise dos dados, emergiram duas categorias: 1) A Assistência de Saúde frente à Situação Abortiva
(com as sub-categorias: Os Caminhos do Abortamento, Clandestino x Legal, As Diferenças e as
Violências na Assistência); e, 2) A Assistência de Saúde e os Direitos Reprodutivos e Sexuais (com
as sub-categorias: A (Des)Assistência no Planejamento Familiar e as Parcerias, As Diferenças de
Gênero na Busca pela Assistência). O estudo evidenciou, apesar das diretrizes políticas atuais em
saúde da mulher e das normas sobre o aborto, indicativos das necessidades do acolhimento para a
assistência, eliminar a violência institucional que existem tanto nos serviços clandestinos quanto nos
ilegais, tratar as falhas nos serviços de assistência de planejamento familiar, e proporcionar
fundamentalmente apoio educacional. Outra constatação no estudo refere-se à feminilização do apoio
ao buscar o abortamento: em outras mulheres e amigas que acreditaram que a escolha do aborto só
cabiam a elas; que o homem negou sua responsabilidade deixando a decisão para a própria mulher.
Diante de todos esses dados e discussões, buscamos contribuir não só para a assistência de saúde à
mulher no processo de abortamento como também na no ensino e na pesquisa de Enfermagem.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/JulianaSilvaPontes.pdf
Nº de Classificação: 5439 [ Lilacs ID 481714 ]
ALVES, Angelina Maria Aparecida. Amamentação de pré-termo em um Hospital Amigo da
Criança: contribuições da enfermagem a partir da história de vida das mães (A). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2006. [176] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Rosângela da Silva
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo, de natureza qualitativa, utilizando o método História de
Vida, cujo objeto de estudo foi a percepção de mães de recém-nascido pré-termo, internado em um
Hospital Amigo da Criança, acerca da amamentação. Os objetivos foram: 1) compreender, a partir da
percepção materna, os fatores que interferem na amamentação do filho pré-termo internado em um
Hospital Amigo da Criança; e 2) analisar a percepção materna, os fatores que interferem na
amamentação do filho pré-termo internado em um Hospital Amigo da Criança a partir de sua História
de Vida. O cenário de pesquisa foi uma unidade neonatal, de um hospital universitário do estado do
Rio de Janeiro, com título de Hospital Amigo da Criança. Foram entrevistadas vinte mães de prétermo que estavam vivenciando a amamentação. A coleta de dados foi realizada utilizando-se
entrevista aberta com a seguinte pergunta orientadora: Fale o que você considera importante a
respeito de sua vida que tenha relação com a amamentação do seu filho. O projeto de pesquisa foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa como determina a Resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde. O referencial teórico pautou-se à luz das políticas de promoção, proteção e apoio
ao aleitamento materno; nos conceitos de Leininger sobre o cuidado cultural e processo de aceitação
do pré-termo de Kübler-Ross. A análise resultou em três categorias temáticas: 1) a mulher, a
gestação e o nascimento do filho pré-termo; 2) o processo de amamentação do pré-termo: a
percepção materna; 3) a amamentação em um Hospital Amigo da Criança. O estudo evidenciou a
preocupação das mães no que se refere à sobrevivência do seu filho e a superação das condições
críticas do nascimento. A maioria das mães destacou a qualidade das informações e a competência
dos profissionais; queixou-se do radicalismo dos profissionais na imposição da ordenha com horário
fixo, de o aleitamento materno exclusivo ser condição para alta do pré-termo e de não serem
consideradas suas necessidades individuais, como problemas de saúde, sociais e financeiros.
Somente seis entendiam e consideravam importante a postura da equipe de saúde. Na percepção
das mães, a amamentação do pré-termo se configurou como um processo difícil, cansativo,
estressante, que exigiu dedicação e aprendizagem tanto da mulher quanto do pré-termo. Nenhuma
das mulheres havia tido anteriormente a experiência de ter um bebê pré-termo; tampouco havia
conhecido as especificidades que giram em torno da alimentação destes pequenos. O
desconhecimento do processo, as técnicas utilizadas para oferta de leite até o bebê ter condições de
sugar e a postura dos profissionais desencadearam sentimentos de irritabilidade, angústia e
insegurança. A possibilidade da inclusão do Curso de Aconselhamento no Hospital Amigo da Criança
abre possibilidade para a capacitação de profissionais para a assistência em amamentação.
Enquanto sujeito ativo do processo da amamentação, a mulher deve ser ouvida, valorizada e
respeitada como cidadã.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/AngelinaMariaAparecidaAlves.pdf
Nº de Classificação: 5440 [ Lilacs ID 481711 ]
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SILVA, Roberto Carlos Lyra da. Significado do cuidado em terapia intensiva e a (des)construção
do discurso de humanização em unidades tecnológicas (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006. 147 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PORTO, Isaura Setenta
RESUMO: O objeto da tese trata do significado do cuidado de enfermagem em terapia intensiva. A
hipótese é de que o uso de tecnologias pode corroborar para o entendimento dos cuidados de
enfermagem em UTI, como desumanos. O método é Qualitativo. Para a produção de dados, aplicouse um questionário. A amostra foi composta por 60 profissionais de enfermagem, entre enfermeiros e
técnicos de unidades de terapia intensiva de 04 hospitais do Município do Rio de Janeiro. Para o
tratamento dos dados qualitativos, utilizamos a Análise de Conteúdo, modalidade temática. A
Multireferencialidade serviu para abordagem teórica. A categoria "o ambiente e o cuidado em UTI: A
emergência de significados acerca da terapia intensiva e do cuidado humano", revela que as
unidades de terapia intensiva não são desumanas, mas espaços diferentes dos demais com clientes
em situações diferenciadas. Na categoria "O real e o ideal de UTI: A emergência de significados
acerca humano e a desconstrução do discurso de humanização em terapia intensiva", percebeu-se
que, em determinados momentos, as práticas de cuidar podem ser compreendidas como
incompatíveis com valores humanos, embora, imprescindíveis como técnicas/tecnologias para a
manutenção da vida. Conclui-se que a desumanização em terapia intensiva está presente apenas no
discurso, pois os conceitos que se tem, não permitem afirmar que a desumanização esteja na prática
de enfermagem. Observou-se ainda que a idéia de conforto muito se relaciona com a de
humanização; que a ética é a base possibilitadora; e a condição do cliente crítico é o principal
obstáculo à humanização.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/RobertoCarlosLyraDaSilva.pdf
Nº de Classificação: 5441 [ Lilacs ID 473639 ]
CRUZ, Doris de Oliveira Araújo. Perceber e (con)viver com o cateter de diálise peritoneal: uma
contribuição do cliente para a enfermagem através dos sentidos corporais. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2006. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Sílvia Tereza Carvalho de
RESUMO: A pesquisa trata das percepções sensoriais do cliente e sua convivência com o cateter de
diálise peritoneal implantado em seu corpo. Realizado no período de 2005 a 2006 no Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o objetivo de
investigar as percepções predominantes e os significados a ele atribuídos a partir da identificação dos
sentidos corporais e analisar as percepções indicadoras de necessidades do cuidado do enfermeiro.
Os referenciais teóricos valorizam os princípios da sociopoética de Gauthier e Santos e os sentidos
do corpo de Araújo. A metodologia é guiada nos fundamentos do grupo pesquisador cujos passos
valorizam a criação artística coletiva em todas as etapas de produção de dados, implementado
através de dinâmicas para a liberação da criatividade e do imaginário. Os principais resultados
emergiram dos sentidos coração, tato e visão, procedentes de duas categorias: auto-estima e autoimagem sendo analisadas a partir das percepções e convivência com o cateter. O reflexo do cateter
no corpo, as sensações de tocar e ser tocado pelo cateter, o sentido de comunicar no social, o direito
e o avesso do cateter foram analisados subsidiando uma compreensão para o cuidado de
enfermagem em nefrologia. Através desta abordagem houve a chance inédita na instituição
pesquisada destes clientes expressarem de forma criativa sua percepção diante da convivência com
o cateter de diálise peritoneal.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/DorisDeOliveiraCruz.pdf
Nº de Classificação: 5442 [ Lilacs ID 479571 ]
SOUZA, Jurema Gouvêa de. História de vida de mulheres alcoolistas revelando a "insustentável
vulnerabilidade do ser": um estudo aplicado à prática profissional da enfermagem na saúde da
mulher (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde.
Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006. 145 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)

10
Orientador(es): SANTOS, Rosângela da Silva
LIMA, José Mauro Braz de
RESUMO: Estudo de natureza qualitativa, com utilização do Método de História de Vida, cujo objeto
de estudo relaciona-se ao “uso de bebida alcoólica por mulheres”. Os objetivos foram: 1) descrever
os motivos que levam a mulher a fazer uso abusivo de bebidas alcoólicas, a partir de sua história de
vida; 2)analisar as alterações ocorridas na vida de mulheres que fazem uso abusivo de bebidas
alcoólicas. Foram entrevistadas 30 mulheres, com estória de uso abusivo de bebidas alcoólicas,
oriundas de três cenários distintos no Município do Rio de janeiro: O ambulatório de um hospital
público; Alcoólicos Anônimos e presídio feminino. O arcabouço teórico de sustentação do estudo
baseou-se em três pontos fundamentais: A mulher e as questões de gênero, onde destacamos
Helman, que enfatiza a influência da Cultura na diferenciação dos papéis masculino e feminino na
sociedade. O alcoolismo feminino, onde Edwards e colaboradores discutem as questões
biopsicosociais envolvidas na questão, e a Enfermagem na assistência à mulher alcoolista, utilizando
os pressupostos de Ingrid Elsen, que considera primordial a inclusão da família como sujeito do
cuidado, na elaboração, implementação e avaliação da sistematização da assistência de
enfermagem. A coleta de dados utilizou a entrevista aberta, com pergunta única: "Fale-me a respeito
de sua vida, que tenha relação com o uso abusivo de bebida alcoólica". A análise evidenciou: as
mulheres começaram a beber ainda na adolescência, buscando o prazer ou fugindo dos desprazeres
da vida. Viveram e experimentaram a solidão, a dor, o sofrimento, a vergonha, a discriminação, as
perdas e os agravos físicos e psicológicos decorrentes do uso abusivo de bebida alcoólica. O estudo
revelou a insuficiência de recursos disponíveis nos Serviços Públicos de Saúde, para a prevenção,
tratamento e recuperação da mulher alcoolista e sua família, que também adoece. Os depoimentos
deixaram clara a lacuna de conhecimento das causas, características e conseqüências do uso
abusivo de bebidas alcoólicas por mulheres; apontando a necessidade de capacitação dos
profissionais da área da saúde, desde o início de sua formação acadêmica, para lidar com a
problemática do alcoolismo feminino e suas conseqüências, em especial na prevenção da Síndrome
Alcoólica Fetal (SAF).

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/JuremaGouveaDeSouza.pdf
Nº de Classificação: 5443 [ Lilacs ID 473640 ]
VELOSO, Raquel Coutinho. Representações sociais da cidadania e seus nexos com a saúde e o
cuidado de enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006. 131 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA, Márcia de Assunção
RESUMO: O objeto desta pesquisa é as representações sociais da cidadania pelos usuários de um
serviço ambulatorial de saúde. Aplicou-se a Teoria das Representações Sociais. Os objetivos são:
caracterizar as representações sociais da cidadania pelas pessoas usuárias de um serviço
ambulatorial; analisar as relações que os sujeitos estabelecem com o serviço de saúde a partir das
representações sociais sobre cidadania; e discutir as implicações que tais representações sociais e
relações estabelecidas com o serviço de saúde trazem para o cuidado de enfermagem. Os sujeitos
foram os integrantes de um grupo de educação em saúde que funciona em uma Policlínica da rede
pública de Niterói. A técnica de coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada. A análise de
conteúdo temática levou à organização de três grandes linhas: os determinantes da cidadania; a
origem da cidadania; e a relação entre cidadania e saúde. As representações sociais da cidadania se
organizaram baseadas nas dimensões valorativa e normativa na orientação dos sujeitos em suas
ações cotidianas de exercício da cidadania. A expressão da cidadania no atendimento dos serviços
de saúde foi representada à luz da interação entre os clientes e os profissionais de saúde. A
dimensão valorativa-afetiva marcou esta interação na medida em que os sujeitos desejavam um
cuidado que valorizasse a sua condição humana. Concluiu-se que é preciso entender as
representações sociais dos sujeitos sobre a cidadania, pois as suas ações/reações respondem por
estas representações. Este entendimento pode nos levar a traçar metas que se configurem em
possibilidades transformadoras da dinâmica da vida e do atendimento à saúde dos cidadãos.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/RaquelCoutinhoVeloso.pdf
Nº de Classificação: 5444 [ Lilacs ID 488218 ]
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RANGEL, Débora Luiza de Oliveira. Gravidez na adolescência e sua interface com as medidas
preventivas: um estudo em representações sociais sob o enfoque da enfermagem (A). Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2007. 260 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): QUEIROZ, Ana Beatriz Azevedo
RESUMO: Este estudo trata das representações sociais das adolescentes acerca da gravidez neste
período e suas implicações na adoção de medidas preventivas. Seu objeto adveio da experiência
como docente-enfermeira, observando que, principalmente, as adolescentes, demonstram interesse
pela temática gravidez e sua prevenção. Objetivou-se descrever as representações sociais das
adolescentes sobre a gravidez na adolescência; analisar o significado de medidas preventivas, e,
discutir as implicações destas representações na adoção de medidas preventivas da gestação. A
Abordagem metodológica foi qualitativa na perspectiva da Teoria das Representações Sociais de
Moscovici. Os sujeitos foram 40 adolescentes do sexo feminino, não grávidas, com atividade sexual,
estudantes da rede pública e privada de ensino do RJ e classificadas em quatro grupos de pertença.
A coleta de dados foi através de técnica expressiva de produção estética e entrevista semiestruturada. As informações foram tratadas segundo a análise de conteúdo temático de Bardin. Os
resultados apontam pólos opostos de condicionantes, favoráveis e desfavoráveis, da representação
da gravidez na adolescência. Ademais, esta é representada enquanto geradora de responsabilidades
e como destino inexorável que, nem sempre, pode ser controlado. As adolescentes referem não ser
esta idade ideal para uma gestação e denotam ligação direta de suas RS com o nível sócioeconômico-demográfico (NSED): as mais favorecidas acreditam que a gravidez nessa fase seria um
destruidor de planos de estudo e trabalho e o segmento oposto destaca a gestação como identidade
"natural do feminino". A adoção das medidas preventivas emergiu como algo de aplicabilidade
complicada, sem eficácia total garantida. A RS das medidas preventivas, também, variou de acordo
com o NSED: as adolescentes de NSED baixo acreditam que a prevenção é atitude de domínio
masculino. Contudo, as de NSED alto atribuem ao feminino. Acrescenta-se que dentre as
adolescentes deste sub-grupo e mais velhas referem o partilhar a prevenção entre mulheres e
homens. Tais evidências denotam a necessidade dos profissionais de saúde atentarem para a
diversidade de pertenças sociais-culturais-econômicas das adolescentes. Assim, contribuirão para a
maior autonomia na escolha do momento da gravidez e para garantia dos direitos sexuais e
reprodutivos desta clientela singular.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
Nº de Classificação: 5445 [ Lilacs ID 488226 ]
OLIVEIRA, Alexandre Barbosa de. Signos do esquecimento: os efeitos simbólicos da participação
das enfermeiras da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial (1943-1945). Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2007. 156 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Tânia Cristina Franco
RESUMO: Estudo histórico-social que tem como objeto: os efeitos simbólicos advindos da
participação do primeiro grupamento feminino de enfermagem do Exército na Força Expedicionária
Brasileira, que atuou na Segunda Guerra Mundial (1943-1945). Objetivos: descrever as
circunstâncias que ensejaram a mobilização do primeiro grupamento feminino de enfermagem do
Exército Brasileiro para a Segunda Guerra Mundial; analisar as estratégias de resistência das
Enfermeiras Febianas frente à desmobilização sofrida por ocasião do término da Segunda Guerra
Mundial; e discutir os efeitos simbólicos advindos da atuação das Enfermeiras Febianas na Segunda
Guerra Mundial. Com relação às fontes de pesquisa, as primárias constituíram-se de documentos
escritos, orais e iconográficos, enquanto que as secundárias foram compostas do acervo bibliográfico
existente sobre a referida temática. Os achados foram iluminados pelos conceitos da Teoria do
Mundo Social desenvolvida pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu. Os resultados encontrados
permitiram evidenciar que os módicos limites de participação política e social impostos ao gênero
feminino daquela época contribuíram para que as Enfermeiras Febianas sofressem algumas
restrições, dificultando sua permanência no campo do Exército Brasileiro como militares da ativa
antes, durante e após a guerra. Além disso, sua participação na Segunda Guerra Mundial produziu
alguns efeitos, que serviram de arma simbólica em lutas pelo seu (re)conhecimento, e que
consagraram sua aparição no mundo público.

Acesso ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/AlexandreBarbosaDeOliveira.pdf
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Nº de Classificação: 5446 [ Lilacs ID 488065 ]
ARAUJO, Cláudia Regina Gomes de. Significado da consulta de enfermagem no Setor de
Radioterapia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na abordagem dos clientes e
cuidadores (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da
Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. 123 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROSAS, Ann Mary Machado Tinoco Feitosa
RESUMO: O interesse pelo estudo surgiu a partir de minha atuação como enfermeira no setor de
radioterapia (RxT) de um hospital público. Notou-se que a perspectiva de um novo tratamento pode
gerar sentimentos de dúvidas e angústia para clientes e seus cuidadores/ familiares. As consultas de
enfermagem realizadas no setor de radioterapia tendem a minimizar esses problemas, através das
ações de enfermagem desenvolvidas durante as mesmas. Neste sentido, o objeto do estudo é o
significado da consulta de enfermagem para o cliente que é submetido à radioterapia e para o seu
respectivo cuidador. O objetivo é compreender o significado da consulta de enfermagem para o
cliente e seu cuidador, entendendo que, conhecendo as suas necessidades, poderemos otimizar a
ação intencional dos enfermeiros no setor de radioterapia. A questão que norteou o estudo é: será
que as consultas de enfermagem no setor de radioterapia auxiliam clientes e cuidadores a
vivenciarem este tratamento? Foi utilizado como referencial teórico-metodológico a Fenomenologia
Sociológica de Alfred Schütz. A abordagem é qualitativa, na qual tivemos como cenário o setor de
radioterapia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Os sujeitos foram clientes acima de dezoito anos e seus cuidadores. Para a coleta de dados,
foram realizadas entrevistas gravadas, com nove clientes e nove cuidadores, com as devidas
autorizações, atendendo às determinações da Resolução 196/96. A análise dos dados foi em torno
dos anseios encontrados, sob a luz da Fenomenologia de Alfred Schütz. A partir das falas dos
sujeitos do estudo, identificamos os clientes como pessoas que desejam ser sujeitos de suas ações.
Buscam na consulta de enfermagem orientação para autocuidar-se. Reconhecem a importância do
cuidador no processo de tratamento e valorizam a consulta de enfermagem, após passar pela
mesma. Quanto aos cuidadores, foram identificados como pessoas que desejam aprender a cuidar
do seu cliente, demonstrando interesse por este. Para tal, buscam ajuda através da consulta de
enfermagem, valorizando o cuidado recebido na mesma. Acredito que aprender a aprender sobre a
fenomenologia mudou de maneira significativa o meu olhar para o cuidar em enfermagem.
Atualmente, cuido de modo diferente, porque percebo o cliente e seu cuidador em suas necessidades
expressas, necessidades essas que nem sempre são reflexos da patologia ou do tratamento, e sim
da pessoa que cada um é. Ou seja, por trás de toda doença, há um ser humano, com um universo a
ser considerado.

Acesso ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/ClaudiaReginaGomesDeAraujo.pdf
Nº de Classificação: 5447 [ Lilacs ID 481718 ]
LIMA, Eliane de Fátima Almeida. Fatores associados à mortalidade neonatal no Município da
Serra, ES (2001-2005). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências
da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery. Convênio Interinstitucional, 2007. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Ana Inês
RESUMO: O presente estudo analisa a mortalidade neonatal no município da Serra, ES, no período
de 2001 a 2005, a partir das informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos e do
Sistema de Informação sobre Mortalidade. Trata-se de um estudo de coorte não concorrente,
utilizando a técnica de "linkage" determinística para concatenar as declarações de óbitos com as
respectivas declarações de nascidos vivos. A população incluiu 32.275 nascimentos ocorridos entre
1/01/2001 à 31/01/2006, de mães residentes no município da Serra e 273 óbitos ligados a esta coorte
de nascidos vivos (NV), com declarações de óbito preenchidas, resultando um coeficiente médio de
mortalidade neonatal de 8,42 por mil nascidos vivos, dos quais 75,8% foram classificados como
evitáveis. Utilizou-se a análise bivariada para identificação dos fatores associados a mortalidade
neonatal; obteve-se o cálculo dos riscos e seus intervalos de confiança de 95%, por meio do pacote
estatístico SPSS. Os NV com peso inferior a 1000g apresentaram uma chance de morrer 55,15 vezes
maior. Nos com peso de 1000 a 1499g obteve-se um risco relativo de 19,83 vezes maior que aquele
verificado na categoria de referência. Em relação ao Apgar no 5º minuto o risco foi maior ao do 1º
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minuto em todos os grupos estudados. Crianças com Apgar entre 4-6 no 5º minuto tiveram 4 vezes
mais risco de óbito do que com este Apgar no 1º minuto de vida. O maior risco de morte foi entre os
recém-nascidos de 22-27 semanas de idade gestacional (53,67). Mães com idade inferior a 15 anos
tiveram um risco de morte mais elevado (2,9). As que realizaram entre 4 e 6 consultas mostravam-se
mais protegidas com um menor risco de óbito (1,56), já as mães que não realizaram nenhuma
consulta tiveram um sobre risco de morte de 3,51. Aponta-se a necessidade de se envidar esforços
visando a melhoria da assistência pré-natal e da adequada condução do parto.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/ElianeDeFatimaAlmeidaLima.pdf
Nº de Classificação: 5448 [ Lilacs ID 481707 ]
SCHUTZ, Vivian. Cuidado da enfermeira no mercado da saúde: um estudo sobre o custo e o preço
do processo de cuidar (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. 131 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Joséte Luzia
RESUMO: Este estudo é uma pesquisa quanti-qualitativa, exploratória, do tipo estudo de caso que
trás como objeto de pesquisa O Custo e o Preço do Processo de Cuidar da Enfermeira a partir dos
procedimentos que realiza em uma Unidade de Terapia Intensiva. Tem como objetivos Identificar e
Definir, nesse processo de cuidar, qual é o custo e o preço do cuidado como um produto que pode
ser vendido no mercado da saúde. O referencial teórico será a Economia para a coleta de
informações e análise dos dados construídos. Após avaliação das informações, foram identificadas
duas categorias de análise : A Primeira Categoria - Custo e Preço do Cuidado Indireto produzido
pelas enfermeiras para os clientes da Unidade de Terapia Intensiva; a Segunda Categoria - Custo e
Preço do Cuidado Direto produzido pelas enfermeiras para os clientes da Unidade de Terapia
Intensiva. Para valorar o custo e preço dos procedimentos realizados pela enfermeira nesta
Instituição, foram observados todos os procedimentos que realizam com seus clientes nesta unidade,
sejam eles ligados ao cuidado à beira do leito ou, àqueles que são realizados à distância dos
mesmos. O estudo aponta para a necessidade das enfermeiras refletirem sobre o cuidado na UTI e
quanto ele vale em termos econômicos, tanto em custo como em preço, em uma nova visão do
cuidado - a Economia. Destaca o trabalho, o tipo de cuidado da enfermeira neste espaço cotidiano de
cuidar e as transformações que podem causar em seus exercentes e naqueles que buscam um
pouco mais de qualidade no cuidado que recebem das enfermeiras desta unidade.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/VivianSchutz.pdf
Nº de Classificação: 5449 [ Lilacs ID 488063 ]
BITENCOURT, Julia Valéria de Oliveira Vargas. Padrões de prestação de cuidados de
enfermagem em cenários hospitalares: uma contribuição para a implementação do processo de
enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde.
Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. 165 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PORTO, Isaura Setenta
RESUMO: Trata de um estudo quantitativo com desenho não-experimental correlacional. O objeto é o
diagnóstico dos padrões de prestação de cuidados de enfermagem nas instituições hospitalares da
Grande Vitória - ES e a viabilidade de implantação do processo de enfermagem (PE). Os objetivos
são: descrever os padrões de prestação de cuidados de enfermagem adotados pelas enfermeiras(os)
nas instituições hospitalares da Grande Vitória; e analisar a viabilidade de implantação do PE, frente
aos padrões de prestação de cuidados de enfermagem identificados. Os cenários foram unidades de
internação de quatro instituições hospitalares da Grande Vitória, públicas e privadas. A amostra foi
constituída por enfermeiras(os) assistenciais (n: 89) e enfermeiras(os) chefes dos serviços de
enfermagem (n: 5). A coleta de dados ocorreu com a utilização de dois questionários, denominados
como questionário 1 dirigido as(os) enfermeiras(os) chefes dos serviços de enfermagem, e o
questionário 2 dirigido as(os) enfermeiras(os) assistenciais. A análise foi implementada através da
visualização gráfica dos dados agrupados em seis categorias analíticas: características dos padrões
de prestação de cuidados de enfermagem, estrutura organizacional para o cuidado de enfermagem,
integralidade da assistência de enfermagem, continuidade assistencial, processo de comunicação e
tomada de decisão e autonomia profissional. Os resultados sinalizam que nas realidades estudadas a
prestação dos cuidados de enfermagem, se desenvolve basicamente sob a influência do padrão
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funcional e de enfermagem em equipe. Portanto, estas instituições hospitalares, são submetidas,
mesmo que em parte, a um viés de contradição à viabilização do PE, visto que, no padrão funcional,
características essenciais na constituição do mesmo, como: integralidade, continuidade, e autonomia
da assistência são imperceptíveis. Sendo assim, o único terreno fértil percebido ao sentido da
implementação do PE é o padrão de enfermagem em equipe. Finalmente, reflete-se que na iniciativa
da promoção de uma assistência de enfermagem pautada em seus modelos teóricos, é fundamental
conhecer-se o padrão de prestação de cuidados de enfermagem e a sua interlocução com as práticas
descritas nestes modelos. Para que esta ação repercuta, através de estratégias inteligentes e
consistentes, no desenvolvimento efetivo das práticas de enfermagem, através do PE.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/JuliaValeriaBitDeOliveiraVargasBitencourt.pdf
Nº de Classificação: 5450 [ Lilacs ID 488220 ]
TRINDADE, Wânia Ribeiro. "Grupo Feminino de Cuidado" como estratégia de cuidado de
enfermagem à mulher (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. 131 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA, Márcia de Assunção
RESUMO: Esta pesquisa tem como objeto uma estratégia de cuidado à saúde da mulher,
denominada de "Grupo Feminino de Cuidado". Os objetivos são: Caracterizar este grupo como
estratégia complementar de atendimento à mulher; analisar a sua pertinência no atendimento à
mulher, na perspectiva dos próprios sujeitos; analisar sua aplicabilidade e contribuições no cuidado
de enfermagem à mulher que freqüenta a Unidade de Saúde. A pesquisa é de natureza qualitativa e
o método é o da Pesquisa Convergente-assistencial. As bases conceituais se assentam nos
pressupostos teóricos de Imogene King, no conceito central de Interação. No atendimento dos
objetivos e desenvolvimento do método, foi feito um levantamento prévio sobre uma temática de
interesse das mulheres para ser problematizada no grupo de discussão. O tema debatido foi a
Sexualidade. Após os debates, realizou-se um grupo focal e entrevistas individuais para avaliação e
validação da estratégia. Os conteúdos emergentes das discussões e entrevistas foram submetidos às
técnicas de análise de conteúdo temático. A Grande Linha integradora das discussões foi a "Relação
Sexual". A convergência com a assistência ocorreu na medida em que, à luz das discussões, as
mulheres expuseram seus saberes e dúvidas propiciando o intercâmbio de experiências entre as
participantes e a profissional, mediadora do grupo. As mulheres avaliaram positivamente a estratégia,
pois romper com o convencional da assistência em saúde lhes deu a possibilidade de se sentirem
sujeitos no processo de atendimento, uma vez que se perceberam ativas e protagonistas do seu
próprio cuidado, na mediação dos seus saberes com os da profissional.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/WaniaRibeiroTrindade.pdf
Nº de Classificação: 5451 [ Lilacs ID 492188 ]
MEIRA, Márcia de Lourdes Ferreira. Qualidade da assistência à gestante na testagem para o HIV
no CTA: uma contribuição da enfermagem (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. 127 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOURA, Maria Aparecida Vasconcelos
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivos diagnosticar a qualidade da assistência à gestante
atendida no CTA, para realizar o teste anti-HIV; analisar as possibilidades e limites para a melhoria da
qualidade da assistência, tendo como expressão a (in)satisfação das gestantes atendidas e
estabelecer prioridades de melhoria da qualidade da assistência à gestante, segundo suas
necessidades e expectativas. Pesquisa de natureza qualitativa, através do estudo de caso, com
ênfase no referencial teórico da qualidade, centrado no triângulo de serviços de Karl Albrecht (1997),
que descreve as relações entre estratégias, pessoas e sistemas, colocando a cliente como o centro
de atenção nos serviços de saúde. Os atores do estudo foram 33 gestantes do serviço de pré-natal
do município de Serra, no estado do Espírito Santo. As questões éticas da pesquisa foram atendidas
integralmente. Para a coleta de informações, utilizou-se o roteiro de entrevista semi-estruturada. A
análise e interpretação das informações obtidas foram baseadas na técnica de análise de conteúdo
de Bardin (1977), evidenciando-se quatro categorias de análise: o acolhimento das gestantes pela
equipe da recepção; as informações, obtidas durante o aconselhamento coletivo e aconselhamento
individual; (des)conhecimento das gestantes em relação ao teste anti-HIV no pré-natal; e a qualidade
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do atendimento às gestantes no CTA: a (in)satisfação das gestantes. Os resultados demonstraram
que as gestantes atendidas no CTA para a testagem anti-HIV analisaram sempre, de forma positiva,
o atendimento recebido dos funcionários e aconselhadores. Durante o acolhimento, as gestantes
relataram que a equipe da recepção mostrou-se atenciosa e disponível, orientando e encaminhandoas ao atendimento conforme a necessidade da demanda individual. O aconselhamento coletivo foi
considerado como atividade importante onde receberam informações sobre as doenças sexualmente
transmissíveis, o HIV e a AIDS, seus meios de transmissão e de prevenção, sublinhando a
transmissão vertical do HIV, utilizando linguagem clara e compreensível; o aconselhamento individual
representou a oportunidade de interação entre a gestante e aconselhador para esclarecimento das
dúvidas e troca de informações. Em relação às possibilidades de melhoria da qualidade da
assistência, consideramos que mesmo tendo sido avaliada de forma positiva a qualidade da
assistência no CTA, ainda é necessário repensá-la, a fim de que os profissionais assumam o seu
papel de forma integral na atenção à clientela e incluam no seu cotidiano de atendimento pré-natal o
aconselhamento da gestante para a testagem anti-HIV, possibilitando facilitar o acesso das mulheres
ao exame de forma mais precoce nas Unidades Básicas de Saúde do Município, reduzindo o risco de
transmissão vertical do HIV.

Acesso ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/MarciaDeLourdesFerreiraMeira.pdf
Nº de Classificação: 5452 [ Lilacs ID 488223 ]
MAUÉS, Daniela Soares de Oliveira. Marketing pessoal do enfermeiro: uma contribuição para a
gerência de enfermagem (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. 88 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Joséte Luzia
RESUMO: Trata-se de um estudo que tem como objeto o marketing pessoal do enfermeiro como
instrumento para a valorização da imagem profissional. Tem como objetivos: conhecer a
caracterização do termo marketing para o enfermeiro gerente; descrever a utilização do marketing
pessoal no cotidiano profissional do gerente do cuidado e analisar segundo os depoimentos dos
enfermeiros, as estratégias de marketing pessoal no mercado de trabalho que contribuem para a
valorização e/ou desvalorização da imagem profissional do enfermeiro (gerente do cuidado). Este
estudo é de natureza qualitativa do tipo estudo de caso único e revelador. Os sujeitos foram
enfermeiros que atuam na gerência do cuidado de um hospital da rede privada, localizado no
município de Petrópolis - RJ. Em relação aos dados analisados, a imagem profissional do gerente do
cuidado aponta para utilização de estratégias de marketing pessoal que são a imagem, postura,
conhecimento, aparência, uniforme, respeito pessoal e atitude. Estas estratégias valorizam a imagem
profissional do enfermeiro no mercado de trabalho. Sabemos que existem aspectos que contribuem
para a desvalorização da imagem profissional como dificuldades do enfermeiro em visualizar a sua
identidade, em relações interpessoais, na postura e aparência inadequadas, no isolamento da
gerência do cuidado e na sensibilidade como aspecto dominante que expõe o enfermeiro (gerente do
cuidado) a não se perceber como pessoa e profissional. O conhecimento da gerência do cuidado e do
marketing pessoal devem ser articulados, discutidos e utilizados na formação e trajetória profissional
do enfermeiro possibilitando a construção da imagem, da marca, do estilo e do valor que se estende
ao sucesso e auto-realização almejados na profissão.

Acesso ao texto integral: http://www.abennacional.org.br/Trabalhos/Daniela_Soares_de_Oliveira_Maues.pdf
Nº de Classificação: 5453 [ Lilacs ID 492186 ]
CAMPOS, Sonia Maria Vieira. Velhice para as mulheres de um grupo de convivência
intergeracional: estudo de enfermagem na perspectiva das representações sociais (A). Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2007. 179 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DOMINGOS, Ana Maria
RESUMO: Estudo sobre a representação social da velhice para as mulheres de um Grupo de
Convivência Intergeracional. Os objetivos foram: descrever as representações da velhice para
mulheres que convivem em um espaço grupal intergeracional e; analisar as representações da
Velhice produzidas a partir das interações das mulheres no Grupo de Convivência intergeracional. O
caminho teórico-metodologico foi desenvolvido na abordagem qualitativa, segundo o referencial
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teórico das Representações Sociais de Serge Moscovici. O estudo foi realizado com trinta mulheres,
sendo quinze mulheres idosas (M.I.) e quinze mulheres adultas (M.A.), cadastradas na Unidade de
Saúde de Família do bairro de Resistência em Vitória - ES. Utilizaram-se como técnicas de produção
dos dados, a associação livre de idéias e a entrevista semi-estruturada, e um formulário para o
levantamento do perfil dos sujeitos do estudo. A análise dos dados provenientes da ALI e da
entrevista foi feita a partir da categorização temática de Bardin. Os resultados foram organizados
segundo duas temáticas: Velhice fora do grupo: dimensões biológicas e sociais e Velhice no grupo:
dimensões psicossociais e afetivas. Constatou-se que a velhice fora do grupo remete
hegemonicamente à dimensão biológica e relacional do processo de envelhecimento. A
representação da velhice no espaço grupal vai alem do biológico, pois se vincula a dimensão
psicossocial, valoriza o sujeito e não à doença e suas conseqüências. Conclui-se que as
representações sociais das MI e MA mostram que as trocas intergeracionais e o dialogo no grupo de
convivência, possibilitam o compartilhar de saberes e afetos que ajudam as mulheres a conviver
melhor com a velhice, agora e no futuro.

Acesso ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/SoniaMariaVieiraCampos.pdf
Nº de Classificação: 5454 [ Lilacs ID 488217 ]
SILVA, Vanezia Gonçalves da. Prática do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família do
Município de Vitória ES (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. 166 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOTTA, Maria Catarina Salvador da
RESUMO: Esta dissertação teve como objeto de estudo a Prática do Enfermeiro na Estratégia Saúde
da Família em um grande centro urbano - Vitória ES. Objetivou caracterizar a prática destes
profissionais neste município, descrever os fatores limitantes para sua prática, e analisar as
implicações das limitações na implementação da Estratégia em Vitória/ES. Foi utilizado o Estudo de
Caso como caminho metodológico com a aplicação de um formulário. Foram entrevistados 34
enfermeiros. Os resultados demonstraram que a prática do enfermeiro é direcionada de acordo com
ações pré-estabelecidas pelo Ministério da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, de forma
aparentemente acrítica e fragmentada, carecendo de posicionamento frente às limitações. Os
enfermeiros demonstraram estarem sempre envolvidos e atuantes em todas as ações minimamente
preconizadas, porém esta atuação parece não estar obtendo o suficiente impacto no que tange a
prevenção de doenças e promoção da saúde, pois suas ações estão majoritariamente empenhadas
às ações curativas e administrativas. Porém importantes limitações de cunho organizacional,
estrutural e conceitual, foram citadas como principais fatores impeditivos para o desenvolvimento
ideal das práticas de enfermagem. As mudanças esperadas com esta Estratégia precisam do
envolvimento de todos os atores deste processo para que sejam alcançadas. Ao enfermeiro fica o
conflito entre o contexto idealizado para a ESF e as condições realmente oferecidas para seu
desenvolvimento na prática. Sugerimos que outras pesquisas sejam feitas objetivando o
fortalecimento da Estratégia e com isso a implementação plena do Sistema Único de Saúde neste
município.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/VaneziaGoncalvesDaSilva.pdf
Nº de Classificação: 5455 [ Lilacs ID 481705 ]
SALIMENA, Anna Maria de Oliveira. Cotidiano da mulher após a histerectomia: à luz do
pensamento de Martin Heidegger (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro
de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. 137 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Ivis Emília de Oliveira
RESUMO: Este estudo de natureza qualitativa teve como objeto o cotidiano de mulheres após a
histerectomia. Neste sentido foi utilizada a abordagem fenomenológica como método de pesquisa e o
pensamento de Martin Heidegger como referencial teórico-metodológico. Foram depoentes 25
mulheres submetidas à histerectomia, sendo que a entrevista fenomenológica ocorreu num tempo
variado de quatro a dezenove meses após o procedimento cirúrgico. A análise interpretativa em seu
primeiro momento metódico, da compreensão vaga e mediana, permitiu a construção de oito
unidades de significação: os problemas que determinam a cirurgia são relembrados; a decisão do
tratamento é/foi do médico; a rotina do acompanhamento de saúde é obedecida; houve necessidade
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de ajuda no domicílio; o retorno às atividades do lar e de trabalho foi gradativo; ocorreram
probleminhas que determinaram idas e vindas ao hospital; houve melhoras, mas ainda há queixas; a
atividade sexual foi considerada. A compreensão interpretativa, segundo momento metódico,
desvelou à luz do pensamento de Heidegger que o cotidiano da mulher após a histerectomia se
expressa num movimento que transita da inautenticidade para o indicativo de propriedades e
impropriedades que mostra a autenticidade pela decisão, porém não desenvolve o movimento da
angústia heideggeriana. A mulher indicou que, no período que antecede a cirurgia, está no modo de
ser da cotidianidade, dominada pelo temor de estar sangrando e sentindo dor. Entretanto é no diaa-dia, após a intervenção, que se compreende sendo-aí-com-os-outros e se desvela, frente a
propriedades e impropriedades, mostrando-se como ser de possibilidades num mundo próprio. Há,
dentre os sentidos desvelados, pelo menos três que, diretamente, contribuem para a melhoria da
qualidade da assistência frente às atuais políticas públicas de saúde da mulher. Estes sentidos
revelaram que na dinâmica assistencial às condições de busca da mulher pelo serviço de saúde, o
preparo para a alta hospitalar e a alta propriamente dita, e ainda, as rotineiras orientações de
abstinência sexual determinada pelo pós-operatório devem ser considerados a partir da subjetividade
da mulher que será submetida à histerectomia.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/AnnaMariaDeOliveiraSalimena.pdf
Nº de Classificação: 5456 [ Lilacs ID 481708 ]
FIGUEIRÓ, Rachel Ferreira Savary. Paraplégico no mercado de trabalho - a percepção dos
trabalhadores sem deficiência motora: contribuições da enfermagem para a equipe multidisciplinar
(O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2007. 187 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ZEITOUNE, Regina Célia Gollner
RESUMO: Estudo sobre a percepção do trabalhador sem deficiência motora acerca do paraplégico
no contexto de trabalho. Objetivos: descrever a percepção dos trabalhadores sem deficiência motora
acerca do trabalhador paraplégico no trabalho; analisar, na percepção dos sujeitos do estudo,
atitudes que denotassem uma postura estigmatizante frente ao deficiente cadeirante no contexto do
trabalho; discutir as implicações da percepção dos trabalhadores sem deficiência motora acerca da
inclusão do paraplégico no contexto ocupacional, na perspectiva da Saúde do Trabalhador. O
referencial teórico se apoiou, dentre outros, em Erving Goffman (1988, 2005) e Carolyn Vash (1988).
Abordagem qualitativa, norteada pelos pressupostos da dialética. Os dados foram captados através
de entrevista semi-estruturada no local de trabalho dos sujeitos. Os resultados revelaram que: estes
percebem a deficiência como um atributo do indivíduo deficiente e não como uma condição
construída socialmente que transforma dificuldade em incapacidade; a família e o tratamento de
reabilitação foram apontados como ferramentas para que o cadeirante se instrumentalizasse para
ingressar e permanecer no mercado de trabalho; que a noção estigmatizante do deficiente é, de fato,
uma realidade no ambiente ocupacional, mais expressiva nas faixas etárias jovens, independendo do
nível de escolaridade; não guardando coerência com as reais limitações do cadeirante. Tal
comportamento vai repercutir negativamente na saúde do trabalhador cadeirante que não se sente
valorizado pelo grupo onde trabalha. Não vendo seu esforço reconhecido e sentindo-se preterido em
função da sua deficiência, sofre profundo prejuízo em sua auto-estima que pode, cedo ou tarde,
resultar em afastamento por depressão ou por acidentes de trabalho.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/RachelFerreiraSavaryFigueiro.pdf
Nº de Classificação: 5457 [ Lilacs ID 488067 ]
MONTENEGRO, Hercília Regina do Amaral. Nova ordem social na luta contra a tuberculose e a
reconfiguração da assistência de enfermagem do Hospital Estadual Santa Maria (A). Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2007. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA FILHO, Antonio José de
RESUMO: Estudo histórico-social que tem com objeto a reconfiguração da assistência de
enfermagem do Hospital Estadual Santa Maria (HESM). O recorte temporal engloba o período de
1961 a 1966. Tem como objetivos caracterizar o campo da tisiologia no Brasil, analisar as
circunstâncias que ensejaram a (re)organização da assistência de enfermagem no HESM, no bojo da
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implantação do novo Programa de Ação da luta contra a tuberculose e discutir a eficácia simbólica
das estratégias de reconfiguração da assistência de enfermagem no HESM no processo de
implantação desse novo programa de ação de luta contra a tuberculose. As fontes se constituíram de
depoimentos três enfermeiras que atuaram na Unidade durante o processo de reconfiguração, além
de ficha funcional do HESM, decretos, relatórios artigos e periódicos. Os achados foram iluminados
pelo pensamento do sociólogo francês Pierre Bourdieu, no que se refere aos conceitos de habitus,
campo, capital (social, cultural e simbólico), espaço social, violência simbólica, luta simbólica e poder
simbólico. Evidenciando que reconfiguração do Serviço de Enfermagem naquele espaço social se
deu em função do poder simbólico da nova chefe do Serviço de Enfermagem.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/HerciliaReginaDoAmaralMontenegro.pdf
Nº de Classificação: 5458 [ Lilacs ID 481709 ]
RIBEIRO, Waldere Fabri Pereira. Escola de Enfermagem Wenceslau Braz: da Santa Casa de
Misericórdia à Congregação das Irmãs da Providência de GAP (Itajubá, 1953-1959). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2007. 136 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Tânia Cristina Franco
RESUMO: Trata-se de um estudo de cunho histórico-social acerca da criação da Escola de
Enfermagem Wenceslau Braz, em Itajubá, Minas Gerais, na década de 50. Os marcos cronológicos
são o movimento para a criação da Escola pela Santa Casa de Misericórdia de Itajubá (1953) e a
transferência de mantenedora (1959). Os objetivos da pesquisa foram: descrever as circunstâncias
que ensejaram a criação da Escola; analisar as estratégias empreendidas pelas Irmãs da
Congregação da Providência de Gap e discutir a eficácia simbólica dessas estratégias para a sua
consolidação. Para dar suporte teórico ao estudo foram adotados os conceitos de habitus, campo e
poder simbólico, segundo o sociólogo francês Pierre Bourdieu. Foram utilizadas como fontes
primárias documentos escritos, orais e fotográficos. Mereceram destaque na narrativa dos fatos os
acontecimentos que originaram a criação da referida Escola e as estratégias utilizadas pelas Irmãs da
Congregação da Providência de Gap para a sua implantação e consolidação. O resgate histórico
possibilitou registrar que a criação da Escola de Enfermagem Wenceslau Braz configurou-se como
uma estratégia bem sucedida de expansão do poder da Igreja Católica na formação de enfermeiras,
de modo condizente com os preceitos católicos, simbolizando o exercício legítimo do poder religioso
enquanto poder de modificar as representações e a prática dos leigos, inculcando-lhes um habitus
religioso.

Acesso ao texto integral: http://www.abennacional.org.br/Trabalhos/Waldere_Fabri_Pereira_Ribeiro.pdf
Nº de Classificação: 5459 [ Lilacs ID 488228 ]
SILVA, Isis Teixeira e. Apoio social e rastreamento de câncer uterino e de mama entre
trabalhadoras de enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GRIEP, Rosane Harter
RESUMO: Estudo epidemiológico, seccional, realizado em três hospitais públicos no Rio de Janeiro,
com o objetivo de analisar a associação entre o apoio social e práticas de detecção precoce de
câncer uterino (Papanicolaou) e de mama (auto-exame das mamas/ AEM) entre trabalhadoras de
enfermagem. Os dados foram coletados de junho de 2005 a fevereiro de 2006, através de
questionário multidimensional com variáveis sócio-demográficas, ocupacionais, realização do
Papanicolaou e AEM e apoio social (escala Medical Outcomes Study adaptada para o Português).
Associações estatísticas entre o apoio social e as variáveis para detecção precoce do câncer de
mama e do colo uterino foram avaliadas através do teste qui-quadrado com níveis de significância de
5%. A análise bivariada foi efetuada estudando-se a associação entre AEM e realização do
Papanicolaou e cada dimensão de apoio social. Utilizou-se ainda a regressão logística para análise
multivariada, buscando identificar a associação ajustada por variáveis de confusão entre os níveis de
apoio social e as práticas de detecção avaliadas. Foram entrevistadas 1307 trabalhadoras, destas
28,4% estavam na faixa etária de 46 a 55 anos, 43,3 % eram casadas, 59,6% com filhos, 36,8% se
referiram como brancas e mais da metade referiu nível médio completo. Na época do estudo, 31,8%
tinham renda per capita entre R$ 350,00 a R$ 699,00. Quase a metade das entrevistadas era
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constituída por técnicas, com vinculo temporário com a instituição e com uma carga horária semanal
de mais de 40 horas. De maneira consistente, maiores níveis de apoio social aumentaram as chances
de realização de práticas adequadas do exame de Papanicolaou e de auto-exame das mamas,
independente de variáveis sócio-demográficas ou ocupacionais avaliadas. Essa consistência de
resultados corrobora com as hipóteses sobre a contribuição positiva do apoio social para a prática
regular de cuidados com a saúde. Aspectos esses que deveriam ser levado em consideração nos
programas que estimulem as práticas de rastreamento para câncer feminino entre as mulheres.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/IsisTeixeiraESilva.pdf
Nº de Classificação: 5460 [ Lilacs ID 488221 ]
LASSALA, Marcelo de Lemos Gonçalves. Reconfiguração do espaço social da Escola de
Enfermagem Anna Nery no contexto da reforma universitária de 1968 (A). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2007. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BAPTISTA, Suely de Souza
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa que tem como objeto de estudo as implicações da presença
masculina no corpo discente da Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN), no contexto da Reforma
Universitária de 1968 (RU/68). Objetivos: contrastar as características do espaço social da EEAN na
primeira metade da década de 70, com a do final da década de 60; analisar as estratégias de luta de
professoras e estudantes para dar conta dos desafios que se apresentavam em suas práticas
acadêmicas e discutir as implicações da presença do estudante homem no espaço social da EEAN.
Abordagem teórico-metodológica: estudo histórico-social. Recorte temporal: 1971-1974. Fontes
primárias: documentos escritos, pertencentes ao acervo do Centro de Documentação da EEAN/UFRJ
e depoimentos orais coletados na perspectiva da História Oral Temática. Fontes secundárias: livros,
artigos, dissertações, teses, que abordam o tema em estudo. Sujeitos: ex-alunos e professoras da
EEAN. A análise e a discussão dos achados foram respaldadas em conceitos da teoria do mundo
social de Pierre Bourdieu. Os resultados demonstram que a implantação das diretrizes da RU/68 na
EEAN, terminaram por reconfigurar seu espaço social. Isto se deveu principalmente aos seguintes
acontecimentos: o vestibular passou a ser unificado por área de conhecimento e o ingresso nas
diversas carreiras através de classificação; foi instituído o ciclo básico, para alunos de carreiras afins;
a revisão do conteúdo das disciplinas, principalmente, em relação às experiências de aprendizagem;
a capacitação dos docentes visando atender à legislação e às exigências a serem cumpridas, pelo
crescimento do número de cursos de Enfermagem. Contudo, o que os depoimentos revelam é que as
maiores dificuldades vivenciadas por professoras e estudantes da EEAN residiam no fato de que
além de a Escola passar a contar com estudantes do sexo masculino, a maioria deles estava
cursando enfermagem por não terem obtido classificação para o curso de medicina.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
Nº de Classificação: 5461 [ Lilacs ID 481712 ]
SANTANA, Rosimere Ferreira. Comunicação entre cuidadores principais e idosos com
demência: implicações para o cuidado de enfermagem (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. 273 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria de Almeida
FERREIRA, Márcia de Assunção
RESUMO: O objeto desta pesquisa é a comunicação entre cuidadores e idosos com demência no
âmbito doméstico e suas implicações para o cuidado de enfermagem. As questões norteadoras
foram: 1) Como se dá a comunicação entre cuidadores e idosos com demência?; 2) Quais as
estratégias de comunicação utilizadas pelo cuidador principal junto ao idoso com demência?; 3)
Quais são os resultados obtidos na utilização de tais estratégias?; 4) Que fatores influenciam o
estabelecimento e os resultados dessa comunicação?. Para tanto, foram traçados os seguintes
objetivos: 1. Descrever o processo de comunicação entre cuidadores principais e idosos com
demência; 2. Identificar as estratégias utilizadas pelo cuidador para estabelecer a comunicação com o
idoso demenciado; 3. Caracterizar os limites e possibilidades das estratégias de comunicação para a
efetividade da comunicação; 4. Analisar os fatores que influenciam os cuidadores na efetividade da
comunicação junto ao idoso com demência. O referencial teórico adotado foi o processo de
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comunicação proposto por Berlo (1979). A pesquisa foi qualitativa, com aplicação do Método CriativoSensível, e utilizamos para a produção dos dados, duas Dinâmicas de Criatividade e Sensibilidade
(DCS): corpo-falante e almanaque. A DCS propicia a triangulação das técnicas de coleta de dados:
discussão grupal e observação participante. E a metodologia problematizadora auxiliou tanto na
condução da discussão como na busca da análise crítica-reflexiva dos participantes. Os sujeitos
foram 25 cuidadores principais de 22 idosos com demência, que concordaram em participar da
pesquisa, inseridos no programa de atendimento semanal de um Núcleo de Neurogeriatria, de um
hospital federal de grande porte, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, no período de março de
2005 a agosto de 2006. A organização e tratamento dos dados seguiram as etapas propostas pela
análise do discurso. ara aprofundamento da análise, tornou-se indispensável a caracterização
contextual dos sujeitos participantes, resultando dados que contribuem na análise da produção da
intertextualidade que se relaciona com a construção histórico-social do sujeito. Na Categoria I
tratamos do 'Estabelecimento da Comunicação: as intenções e os meios de atingir os objetivos
desejados', cujos temas discutidos foram: a intenção da comunicação; a formação da mensagem; as
dificuldades cognitivas; e as estratégias e seus resultados. E na Categoria II emergiram 'Os
determinantes de efeito na fidelidade da comunicação cuidador-idoso com demência', cujos temas
discutidos foram: características intrapessoais; características intrafamiliares; e características
socioculturais. Para aprofundamento da análise das categorias, realizamos uma análise transversal
da comunicação cuidador-idoso, valorizando as particularidades recorrentes nas diferentes fases da
demência. A discussão dos resultados permitiu-nos defender a tese de que a comunicação entre
cuidadores principais e idosos com demência se dá pela intencionalidade expressa através dos
sentidos do corpo influenciado pelas características do contexto.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/RosimereFerreiraSantana.pdf
Nº de Classificação: 5462 [ Lilacs ID 488216 ]
CASTELO BRANCO, Elen Martins da Silva. Controle das ações do estudante de enfermagem na
implementação dos cuidados preventivos para úlceras por pressão (O). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2007. 215 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PEIXOTO, Mauricio Abreu Pinto
ALVIN, Neide Aparecida Titoneli
RESUMO: O estudo teve por objetivo verificar a pertinência da teoria do controle da ação (TCA) na
identificação precoce de estudantes de enfermagem com alto risco para desempenho insatisfatório na
implementação dos cuidados fundamentais de enfermagem na prevenção das úlceras por pressão. A
amostra consistiu de quarenta e seis estudantes que responderam ao questionário HAKEMP 90 e
foram avaliados quanto ao seu desempenho no ambiente hospitalar pelo docente responsável por
meio do Instrumento de Avaliação Discente (IAD). Tal instrumento consistia de um conjunto de
enunciados que descreviam atitudes e características essenciais para a implementação eficiente dos
cuidados preventivos para ulcera por pressão.Em seguida, os resultados dos dois instrumentos foram
comparados em tabelas de contingência e avaliados em termos de sensibilidade e especificidade do
questionário HAKEMP 90 para prever desempenho insatisfatório. Observou-se que os melhores
índices ocorreram quando do uso das subescalas Orientação para a ação subseqüente ao fracasso
(OAF) e orientação para o planejamento da ação (OAP). Ainda mais, a TCA permite identificar em um
dado individuo a sua orientação para ação ou estado e indica estratégias auto - reguladoras que
permitem ao individuo monitorar a atenção, a concentração e a realização de tarefas. Concluiu-se a
pertinência do uso da TCA por meio das subescalas para a predição de desempenho insatisfatório.
Recomenda-se ao docente atenção para os conceitos da TCA e suas conseqüências didáticas, em
particular na adoção de estratégias de ensino adequadas a cada tipo de orientação.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/ElenMartinsDaSilvaCasteloBranco.pdf
Nº de Classificação: 5463 [ Lilacs ID 488224 ]
CIBREIROS, Sylvia Alves. Cuidado sob a perspectiva do escolar hospitalizado: subsídios para a
enfermagem pediátrica (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. 193 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Isabel Cristina dos Santos
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RESUMO: O objeto do estudo é a internalização do cuidado pelo escolar hospitalizado, tendo como
objetivos: descrever os mediadores presentes nos cuidados relatados pelos escolares; analisar os
conceitos espontâneos de cuidado na perspectiva do escolar; e discutir as implicações acerca desses
conceitos espontâneos de cuidado para enfermagem. Trata-se de uma pesquisa com abordagem
qualitativa. Os sujeitos foram quatro escolares do sexo feminino. Os dados foram obtidos através da
dramatização dos papéis de enfermeira, médica e paciente. Os conceitos utilizados foram mediador,
internalização e conceitos espontâneos segundo a teoria de Vygotsky. Com base na análise dos
depoimentos, constatou-se que os conceitos espontâneos sobre o cuidado de enfermagem
construídos na unidade de internação pediátrica; na relação com os profissionais de enfermagem e
sob a mediação de instrumentos e signos do cuidado, foram o cuidado de enfermagem como um
cuidado fortemente técnico, que envolve procedimentos invasivos. A verificação da temperatura
também se constituiu em cuidado de enfermagem, bem como o exame físico da criança e as
questões relativas à prevenção de infecções. Diante desses resultados, pode-se refletir sobre a
construção de um referencial de cuidado na área pediátrica que não seja oriundo apenas do
conhecimento das enfermeiras, mas que também se articule com o cuidado sob a perspectiva das
crianças.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
Nº de Classificação: 5464 [ Lilacs ID 481715 ]
CAVALCANTI, Ana Carla Dantas. Maneiras de cuidar em cirurgia cardíaca: as reações ao cuidado
de enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da
Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. 168 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): COELHO, Maria José
RESUMO: Este estudo comprovou que a comunicação interpessoal é o núcleo do cuidar de
enfermagem em cirurgia cardíaca e se apresenta com maneiras de fazer diferentes e particulares.
Para tal, teve como objetivos: identificar os tipos de comunicação interpessoal utilizados no cotidiano
por clientes e equipe de enfermagem na Unidade de Terapia Cardiointensiva Cirúrgica; descrever as
reações do cliente em pós-operatório de cirurgia cardíaca ao cuidado no processo de comunicação
interpessoal, e; analisar a especificidade do cuidar de enfermagem em cirurgia cardíaca sob a ótica
da comunicação interpessoal. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com abordagem
etnometodológica, que utilizou como técnicas de coleta de dados a observação sistemática, a
entrevista não-estruturada, a captação de imagens através da fotografia e filmagem e o registro em
diário de campo, respeitando-se os aspectos éticos. Após a coleta, os dados foram organizados e
codificados para análise de conteúdo. Como resultados os tipos de comunicação interpessoal
identificados na UTCIC foram: as características físicas do cliente, os fatores do meio ambiente da
cirurgia cardíaca, a proxemia, a cinésica, a comunicação verbal, a tacêsica, os ruídos e a
paralinguagem. As reações do cliente ao cuidado de enfermagem em cirurgia cardíaca foram
decodificadas e evidenciadas. Houve predominância das reações expressas na cabeça e pescoço.
Quanto maior o tempo de pós-operatório, maior a freqüência das reações. A análise das reações
decifrou emoções de surpresa/desconfiança, medo/ansiedade, dor, tristeza e felicidade. A cinésica
corporal e facial representou a linguagem do cliente que expressou suas emoções ao cuidado
realizado. A especificidade da cirurgia cardíaca culminou nas seguintes maneiras de cuidar em
enfermagem que têm como núcleo a comunicação interpessoal: cuidar admissional, cuidar interpessoal, cuidar proxêmico, cuidar tacêsico, cuidar do ambiente de cirurgia cardíaca, cuidar cinésico,
cuidar de alerta, cuidar de guerra, cuidar para as quedas, cuidar das formigas, cuidar dos líquidos
corporais, cuidar confortável, cuidar das intercorrências, cuidar fotografado e filmado, cuidar dos
procedimentos invasivos, cuidar mural, cuidar do corpo (semi)morto, cuidar dinâmico e cuidar de
saída. A consolidação das reações ao cuidado de enfermagem divulgou um DVD com imagens
visuais móveis, um calendário com imagens fixas e um adesivo. Estes tendem a fornecer visibilidade
à comunicação interpessoal como núcleo desse cuidar e divulgar as maneiras de saber e fazer em
cirurgia cardíaca.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/AnaCarlaDantasCavalcanti.pdf
Nº de Classificação: 5465 [ Lilacs ID 488066 ]
CRUZ, Rosana Cancelo da. Representações sociais da velhice por familiares de idosos
hospitalizados: implicações para a enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. 229 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA, Márcia de Assunção
RESUMO: Pesquisa sobre as representações sociais de familiares de idosos hospitalizados sobre a
velhice. Os objetivos são: caracterizar as representações sociais de familiares de idosos
hospitalizados sobre a velhice, analisar as influências das representações nas ações dos familiares
frente à alta hospitalar do idoso e discutir as implicações que tais representações e ações demandam
para a enfermagem. Pesquisa de natureza qualitativa cujo referencial foi a teoria das representações
sociais. Os sujeitos foram vinte e dois familiares de idosos hospitalizados, sendo 20 do sexo feminino
e 02 do sexo masculino, entre a faixa etária de 22 a 67 anos de idade. As técnicas de entrevista semiestruturada e Livre Associação de Idéias foram aplicadas na produção dos dados. Foi realizado,
também, o perfil sócio-demográfico dos sujeitos, cujos dados foram analisados com estatística
simples e percentual. A análise do material verbal foi feita com base nas técnicas de análise de
conteúdo temático. Emergiram três categorias temáticas: A concepção de velhice; As demandas da
velhice; e Como lidar com a velhice: o cuidado ao idoso no contexto familiar. A representação da
velhice está vinculada às perdas que gradativamente a pessoa vai sofrendo no processo de
envelhecimento. Os aspectos negativos vão sendo enfatizados e a doença emerge naturalizada na
velhice. Os aspectos positivos emergiram em menor intensidade, não sendo majoritários na
representação da velhice. As representações sociais da velhice permitiram caracterizar "um certo jeito
de ser idoso" que, por conseguinte, demanda "um certo jeito de ser" do cuidador necessário para
cuidar do idoso no domicílio. Os familiares têm receio de permanecer com o idoso no domicílio após
sua alta hospitalar, em virtude das dificuldades em lidar com o "certo jeito de ser" do idoso. Como
conclusão, a pesquisa evidenciou a necessidade do profissional de enfermagem atuar não somente
prestando cuidados ao idosos durante a hospitalização, mas também preparando os familiares para
prestarem o cuidado após a alta, sugerindo-se uma programação de alta que seja implementada
desde o início da hospitalização.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_M/RosanaCanceloDaCruz.pdf
Nº de Classificação: 5466 [ Lilacs ID 488222 ]
FONSECA, Sandra Lúcia dos Santos. Indicativos da qualidade da prática de enfermagem em
uma unidade de centro cirúrgico. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro
de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. 107 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RÊGO, Margarethe Maria Santiago
RESUMO: O Estudo aborda a prática de enfermagem no Centro Cirúrgico (CC) na perspectiva do
referencial da qualidade em saúde. Os objetivos foram descrever o desenvolvimento da prática de
enfermagem no Centro Cirúrgico do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), a partir
da implantação do Programa de Qualidade, rumo ao processo de Acreditação Hospitalar; Identificar
elementos indicativos de oportunidades de melhorias contínuas da qualidade na Unidade de Centro
Cirúrgico, enunciados pelas enfermeiras a partir de sua prática; Analisar a prática de Enfermagem no
Centro Cirúrgico, a partir da implantação do Programa de Qualidade Hospitalar, na perspectiva da
Qualidade em Saúde. Adotou-se referencial teórico-metodológico fundamentado nas concepções de
Avedis Donabedian e Mezomo. Os sujeitos do estudo foram 17 enfermeiras do Serviço de Centro
Cirúrgico do HUCFF que implantou o Programa de Acreditação Hospitalar em 1999. Para tratamento
dos achados foi utilizada a análise de conteúdo de acordo com Bardin (2004). Os dados da técnica de
grupo focal e da observação participante foram agrupados constituindo-se em três categorias: I) O
desenvolvimento da prática de enfermagem no centro cirúrgico do HUCFF; II) Buscando a
Sistematização da Assistência de Enfermagem no Centro Cirúrgico do HUCFF. III) A dimensão da
comunicação na prática de enfermagem em Centro Cirúrgico. Os resultados mostraram que, diante
das demandas de atividades de rotina e emergentes do ambiente de Centro Cirúrgico, as enfermeiras
se mobilizam continuamente para ações que visam como núcleo central o aprimoramento da
assistência aos clientes/pacientes do Serviço de Centro Cirúrgico. Finalizando, foram identificados
elementos indicativos facilitadores da melhoria da qualidade da prática de enfermagem no centro
cirúrgico quais sejam: mobilização efetiva das enfermeiras rumo à sistematização da assistência de
enfermagem no CC do HUCFF bem como socialização das boas práticas de melhoria continua da
qualidade na prática assistencial em centro cirúrgico relacionadas especialmente ao gerenciamento
do ambiente do CC; educação e qualificação dos profissionais de enfermagem; educação de
clientes/pacientes e familiares; gerenciamento das informações específicas do Serviço de CC;
aprimoramento dos processos de avaliação e da segurança no atendimento ao paciente/cliente
cirúrgico.

23
Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
Nº de Classificação: 5467 [ Lilacs ID 481713 ]
SÁ, Antonia Margareth Moita. Sentido do tratamento para tuberculose no cotidiano de doentes e
de profissionais de saúde (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. 161 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PAZ, Elisabete Pimenta Araújo
RESUMO: Estudo sobre o cotidiano assistencial do tratamento a pessoas portadoras de tuberculose
em três Unidades Básicas de Saúde de Belém-Pará. Teve como objetivos compreender o cotidiano
da dinâmica assistencial do tratamento a pessoas portadoras de tuberculose; descrever os processos
associados ao enfrentamento da doença nos serviços; desvelar o sentido que funda as ações do
tratamento para os profissionais e para as pessoas portadoras de tuberculose. Participaram da
pesquisa vinte e um profissionais de saúde e vinte e um doentes em tratamento. O acesso ao ser
ocorreu por meio de entrevista fenomenológica. O método fenomenológico de Martin Heidegger
conduziu a pesquisa e sustentou a compreensão mediana e a interpretação dos discursos dos
sujeitos. Três Unidades de Significação foram elaboradas: A tuberculose expõe a fragilidade da
saúde humana; A vivência do adoecer e do tratamento; A experiência de cuidar de pessoas doentes
de tuberculose no cotidiano assistencial. A analítica existencial mostrou os sujeitos imersos no
cotidiano inautêntico, guiados pela atitude técnica, pelo falatório e pela ambigüidade. Mostrou que a
tuberculose fragiliza a pessoa doente e tem o caráter de ameaça ao ser-com. Desvelou-se um
cotidiano assistencial encoberto pela superficialidade da ocupação preocupada e exposta às
limitações humanas. Concluiu-se que é possível liberar o cuidado de ser sendo impróprio à
cotidianidade, se profissionais e clientes estabelecerem o diálogo como parte essencial da relação de
compreensão entre dois seres. Nesta relação precisa-se escutar reciprocamente, pois escutar
possibilita aceitar, acompanhar e compreender.

Acesso ao texto integral: http://teses.ufrj.br/EEAN_D/AntoniaMargarethMoitaSa.pdf
Nº de Classificação: 5468 [ Lilacs ID 492187 ]
MEIRA JÚNIOR, Sinval. Formação continuada do enfermeiro docente frente às exigências
sociais: um olhar reflexivo sobre essa prática (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. 168 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIANA, Lígia de Oliveira
RESUMO: O presente estudo, realizado com os enfermeiros docentes do Curso de Enfermagem da
Universidade de Vila Velha, apresenta reflexões através da descrição e análise do processo de
formação continuada desses indivíduos e propõe algumas estratégias de enfrentamentos na sua
prática desta formação diante das exigências sociais com enfoque nos aspectos esperados para o
atual modelo de assistência à saúde - SUS. Este foi desenvolvido à luz do referencial teórico Phillip
Perrenoud, utilizado para subsidiar a construção das idéias acerca do assunto, assim como as atuais
diretrizes para a formação do enfermeiro. Do ponto de vista metodológico, trata-se de um estudo com
abordagem qualitativa, estruturado em três partes as quais consideramos importante para a formação
continuada do enfermeiro docente amparadas pelo debruçar reflexivo em aprofundamento prévio
sobre o assunto. Foram elas: O professor refletindo sua função docente; ensinar a ser enfermeiro: as
estratégias de formação continuada na prática docente e As diretrizes e suas articulações ao Sistema
Único de Saúde. cujos resultados são apresentados a partir da análise de entrevista semiestruturada, a qual enfatiza a importância de reconhecimento da essência da função docente, bem
como a utilização de estratégias pedagógicas e o reconhecimento dessas estratégias dentro de um
sólido e estruturado processo de formação continuada do enfermeiro para a prática docente.

Acesso ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/SinvalMeiraJunior.pdf
Nº de Classificação: 5469
SILVEIRA, Eliane Augusta da. Cuidado no domicílio: o ponto de partida para autonomia da(o)
enfermeira(o): uma experiência de cobrar honorários no tratamento de lesões cutâneas. Rio de
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Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da
Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2003. 68 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Maria Aparecida de Luca
RESUMO: Este estudo objetivou constatar que a autonomia do enfermeiro inicia-se no atendimento
domiciliário através do recebimento de honorários como resultado do seu cuidado/tratamento do
portadores de lesões cutâneas e o de discutir as implicações da autonomia do enfermeiro no
cuidado/tratamento de portadores de lesões cutâneas para a enfermagem. A população pesquisada,
escolhida aleatoriamente, foi composta de 10 representantes de seguros de saúde situados na cidade
do Rio de Janeiro, que responderam à vista do entrevistador a um questionário semi-estruturado. Os
resultados mostram que 60% dos entrevistados reconhecem a autonomia do enfermeiro para
cobrança de honorários relativos ao tratamento/cuidado de lesões cutâneas, sendo que o documento
que possibilita esse pagamento refere-se à prescrição feita pelo enfermeiro. Conclui-se que a
enfermagem se conduz para sua autonomia nesse campo, tendo como base seu conhecimento
científico, sua prática e o poder de decidir o melhor tratamento para o cliente com lesões cutâneas.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
Nº de Classificação: 5470
VERAS, Regina Claudia. Tempo e o desejo - a opção pela maternidade tardia e as repercussões
geradas na qualidade de vida: uma nova dimensão na atenção de enfermagem na saúde da mulher
(O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas
e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2005. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Célia Antunes Chrysóstomo de
RESUMO: O estudo teve como objetivos identificar os motivos que levaram as mulheres a optar por
ter um filho após os 35 anos de idade e analisar como essa opção tem influência na qualidade de
vida dessas mulheres. Para tal, foi realizada uma pesquisa qualitativa-descritiva, com dados
coletados a partir de entrevista semi-estruturada e dinâmica de corte e colagem, utilizando-se a
técnica da “bola de neve”, com oito mulheres que tiveram seus primeiros filhos com idade igual ou
superior à 35 anos de idade, sem tratamento para engravidar, que trabalhavam, e seus filhos tinham
idade igual ou superior à 6 meses, e que nasceram sem anomalias congênitas. As informações
obtidas possibilitaram entender que os fatores predominantes para a realização da maternidade tardia
foram à opção por viver um “tempo de segundo nível” e a ausência do desejo de ter filhos,
permeados pela busca do homem ideal, a realização profissional e a vida social. Em relação à
qualidade de vida, destacaram-se duas facetas: uma positiva, relacionada ao bem-estar e satisfação
pessoal; e uma negativa, relacionada à questão financeira. Conclui-se apresentando sugestões que
visam ampliar a participação da enfermagem na saúde da mulher através das áreas de assistência,
ensino e pesquisa.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
Nº de Classificação: 5471
HANDEM, Priscila de Castro. Comunicação não-verbal com o cliente traqueostomizado/
entubado: um estudo preliminar sobre os signos não-verbais para entender e cuidar em
enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2007. 76 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
RESUMO: Este estudo trata de investigar aspectos relacionados ao cuidado de Enfermagem
prestado aos clientes traqueostomizados/entubados, que estão impossibilitados de se comunicar
verbalmente através da fala, o que interfere no entendimento dos aspectos biológicos psicológicos e
emocionais destes clientes pela equipe de Enfermagem. Os objetivos foram: Identificar os signos
não-verbais de conforto e desconforto emitidos pelo cliente traqueostomizado/entubado internado no
Centro de Terapia Intensiva durante o cuidado que a equipe de Enfermagem realiza; Caracterizar a
comunicação não-verbal dos clientes traqueostomizados/entubados internados no CTI a partir dos
signos não-verbais emitidos por eles e; Analisar as implicações da decodificação dos signos nãoverbais utilizados na comunicação do cliente traqueostomizado/entubado para a Enfermagem. É um
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estudo perspectivo, descritivo exploratório cuja proposta é a de investigar signos não-verbais de
conforto e desconforto emitidos pelo cliente traqueostomizado/entubado, através da abordagem
quanti-qualitativa onde se buscou compatibilizar estas abordagens de modo que nos permitissem
trabalhar e responder, tanto as questões implícitas, quanto àquelas mais claramente evidenciadas no
estudo, facilitando assim o trabalho de interpretação e identificação dos achados obtidos. Para
investigar os signos não-verbais do cliente foi realizado um acompanhamento da evolução do seu
estado clínico e de suas interações durante a comunicação com os profissionais do CTI. Nos
resultados foram evidenciadas duas categorias de análise: 1) Chamando a atenção da Enfermagem:
agitando braços e mãos para chamar quem está longe; 2) Explicando conforto e desconforto: o rosto
e suas mímicas e gestos para dizer o que quer da Enfermagem - estar perto. Concluímos que sair
dos modelos dominantes da produção de conhecimento que exige instrumentos diversos para captálos em imagem - em movimento, foi um desafio, e pensar numa comunicação não-verbal que assume
uma concretude esperada e acreditar que estamos num outro caminho, o da subjetividade, o da
semiologia, se adequa ao que a Enfermagem atual pensa. A decodificação dos signos associada ao
que foi observado diz que o cuidado para clientes traqueostomizados depende de como as
enfermeiras e sua equipe entendem e exercitam o ouvir e o olhar para intervir - ação de atender a
solicitação dos clientes feitas através das mãos fazendo sons nas grades, e, de saber ter na
expressão do rosto, as mímicas e os gestos indicando que isso só pode acontecer pela proximidade
da enfermeira e sua equipe, comunicação (nessa situação de um que fala e do outro que não fala) se
faz olhando no rosto. Finalmente, podemos dizer que os resultados deste estudo poderão ampliar as
fronteiras sobre comunicação com clientes traqueostomizados/entubados em Centros de Terapias
Intensivas, oferecendo subsídios para o aprofundamento dos conhecimentos sobre os signos não
verbais.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=122274
Nº de Classificação: 5472
SILVA, Viviane da Costa Freitas. Promoção da saúde: um desafio para as equipes da Estratégia
Saúde da Família em Teresópolis. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2007. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VARGAS, Liliana A.
RESUMO: O presente estudo aborda a Promoção da Saúde na Estratégia Saúde da Família - ESF,
visando oferecer subsídios para a reflexão e o repensar a prática da promoção da saúde nesse
cenário. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, privilegiando os depoimentos dos profissionais de duas
equipes de saúde da família do município de Teresópolis. Através da análise de conteúdo (Bardin,
1977), obtido mediante um roteiro de entrevista semi-estruturado, buscou-se investigar a concepção e
as atividades de promoção da saúde desenvolvidas pelos componentes da equipe de saúde da
família, bem como os fatores intervenientes para sua realização. Os resultados do estudo tornam
visível que tanto a concepção, quanto as atividades de promoção da saúde das duas equipes da
ESF, apresenta-se de forma eminentemente biologicista, focado na prevenção de doenças e, as
atividades desenvolvidas têm como característica a monologicidade, tendo como conseqüência
pouca efetividade na prática de fortalecimento e emancipação dos indivíduos e da comunidade. O
estudo permitiu identificar que a promoção da saúde na ESF requer uma reflexão no campo da sua
concepção para repensar as práticas no cotidiano do trabalho a partir de uma ação dialógica,
intersetorial e participativa, envolvendo preferencialmente os profissionais das equipes de saúde da
família, os usuários e seu entorno.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=122370
Nº de Classificação: 5473
ARAUJO, Luciane de Almeida. Enfermagem pré-profissional em anúncios de jornal (1889-1890)
(A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas
e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2007. 72 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOREIRA, Almerinda
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RESUMO: Trata-se de estudo exploratório, de cunho histórico social, baseado na análise
documental, com apoio bibliográfico, referente à oferta e a procura do trabalho de enfermagem
veiculado no Jornal do Commercio do Rio de Janeiro no final do século XIX. Os anúncios difundidos
na imprensa escrita no período de 1889 a 1890 espelham a prática pré-profissional da
enfermagem através de indícios que propagavam particularizações dos cuidados prestados,
muitos deles conferidos por meio de um “atestado de profissão” ou “habilitação”, o que
naquela época outorga o título de uma prática, antes mesmo da criação da primeira escola de
enfermagem no Brasil. Assim, são objetivos deste estudo: identificar o contexto social e os agentes
de enfermagem no período de transição da monarquia à República; analisar as práticas dos
agentes de enfermagem divulgados em anúncios na imprensa escrita; e discutir a relação do
conteúdo dos anúncios entre o contexto, os agentes, a enfermagem pré-profissional e a necessidade
de criação da Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras. Os anúncios que solicitavam e
ofertavam enfermeiros refletem uma sedimentação pré-profissional da enfermagem, inserida num
contexto de transição do trabalho escravo para o livre, o que indica para a autonomia do cuidado
prestado fora do modelo hospitalar, apontando principalmente para necessidade social, tendo em
vista o maior percentual de anúncios que solicitam o(a) enfermeiro(a). Além disso, os anúncios
de oferta e procura menciona peculiaridades dos termos utilizados à época numa tentativa de
conquista pelo mercado, como “prática de enfermeiro”, “prática de cirurgia”, “prática de
moléstias comuns”, “prática de hospitais”; Paralelamente a esse contexto, surge através dos
pensamentos republicanos a proposta de remodelação da prática assistencial através de um
processo formal de aprendizado, o que favoreceu a entrada da enfermagem em cena,
pautada em um ensino sistematizado, com currículo definido e estabelecido por um ato normativo,
recebendo ao término do curso um diploma e a titulação específica. Contudo, considerando-se a
profissão de enfermagem ontologicamente feminina, nos primórdios da profissionalização da
enfermagem no Brasil, os anúncios que ofertavam e solicitavam enfermeiros(as) registram detalhes
para se analisar e discutir a presença masculina na prática da enfermagem, com base no
quantitativo de anúncios que ofereciam e solicitavam a intitulação enfermeiro. É nessa transição do
modelo imperial para o republicano que o estudo apresentado faz uma abordagem sobre a autonomia
do serviço prestado por enfermeiros e enfermeiras, num saber constituído pela prática e não pela
formação profissional. Contudo, no início do período republicano a enfermagem profissional foi
se impondo como elemento coadjuvante obrigatório no processo de tratamento e de cura, o que
levou ao desenvolvimento de novos modelos de prestação de serviços na área da saúde e o
surgimento de um novo perfil de enfermeiros, a partir da qualificação e da sistematização dos
conhecimentos e técnicas praticados nessa área.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
Nº de Classificação: 5474
CARVALHO PINTO, Aline Ramos de. Violência urbana e suas repercussões na saúde:
implicações para a enfermagem (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2007. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Maria Aparecida de Luca
RESUMO: Estudo descritivo exploratório, com abordagem quantitativa, que tem como objetivos: a)
apresentar a distribuição percentual e relativa do número de vítimas da violência urbana atingidas por
perfuração por arma de fogo (PAF) que são atendidas pela equipe de enfermagem, em dois hospitais
públicos do RJ, assim como o seu perfil, no ano de 2006; b) apontar, a partir dos dados obtidos, a
especificidade dos cuidados de enfermagem que devem ser dispensados às vítimas da violência
urbana atingidas por PAF, tendo em vista as seqüelas advindas deste tipo de agressão, entre elas, os
estomas; c) apresentar a distribuição percentual e relativa do número das vítimas da violência urbana
atingidas por PAF que foram atendidas pela equipe de enfermagem em um dos hospitais utilizados
como campo de estudo, e que fica próximo a um complexo de favelas onde ocorria um confronto, no
período de janeiro a junho de 2007; d) propor que os casos relacionados às vítimas atingidas por
PAF, em caso de violência urbana, tenham uma notificação específica, baseada nos atendimentos
das emergências, a título de um dimensionamento real da gravidade deste fato. As informações
foram extraídas de livros de registros hospitalares e prontuários de pacientes em dois hospitais
públicos de grande porte localizados na cidade do Rio de Janeiro. Os resultados mostraram que no
ano de 2006, 1048 pessoas foram atendidas nas emergências dos referidos hospitais, vítimas de
PAF, sendo em sua maioria jovens e do sexo masculino, atingindo a média mensal de 41.5 e 45.83
paciente/mês respectivamente, e que essa média aumentou consideravelmente, em 2007, em um
dos hospitais referenciados, por causa de um conflito ocorrido no Complexo do Alemão, que fica
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próximo a esta instituição. A partir do levantamento do número de vítimas por PAF, que foram
submetidas às laparotomias exploradoras, constatou-se que 26% delas resultaram em estomas.
Conclui-se que a violência urbana demanda uma modificação no atendimento da equipe de saúde às
suas vítimas nas emergências, requerendo um atendimento diferenciado, em virtude de mudanças
bio-psico-sociais que dela advém e que são apontadas neste estudo através de inúmeras seqüelas,
entre elas, os estomas, e que as suas repercussões se estendem além desse cuidado, pois apontam
para a necessidade do aprimoramento técnico profissional, para a observação do aumento dos
custos hospitalares que esse tipo de atendimento exige, e, primordialmente, para que os dados
estatísticos que mapeiam a violência urbana sejam colhidos nas emergências dos hospitais onde as
suas vítimas são atendidas, fato que poderá dimensionar o real diagnóstico situacional da violência
no estado do Rio de Janeiro.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
Nº de Classificação: 5475
CARRIELLO, Rodrigo. Mundo dos adolescentes (de)limitado pelo tratamento do distúrbio onco
hematológico na representação da família: perspectivas para a prática de enfermagem (O). Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da
Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2007. 93 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Célia Antunes Chrysóstomo de
SOUZA, Sônia Regina de
RESUMO: O presente estudo tem como objeto a representação social da família acerca do
relacionamento com o adolescente com distúrbio onco hematológico no cenário domiciliar e como
objetivos identificar as representações sociais da família acerca do adolescente com distúrbio onco
hematológico e analisar como essas representações se fazem presentes no relacionamento da
família com o adolescente no cenário domiciliar. Trata-se de uma pesquisa de natureza
qualitativa. O referencial teórico metodológico está vinculado aos conceitos de representações
sociais de Moscovici (1981). O cenário de estudo compreende as enfermarias (masculina e
feminina), pediatria, quimioterapia (ambulatorial e internação) do Instituto Estadual de Hematologia
Arthur de Siqueira Cavalcanti, situado no município do Rio de Janeiro. Os sujeitos foram 20 (vinte)
familiares dos adolescentes com distúrbio Onco Hematológico que tivessem voltado a casa pelo
menos uma vez após sessão de quimioterapia. Foram conjugadas as técnicas de dinâmica
(corte colagem) e entrevista para coleta de dados. Ao analisar os dados pode-se constatar o
impacto da doença como revelador da impotência da família frente ao câncer; a permanência da mãe
como principal cuidador do adolescente; e o tratamento representado pela família como orientador
das limitações impostas ao adolescente, que direcionam e dão forma aos tipos de
relacionamentos estabelecidos com os adolescentes em domicílio. Conclui-se que a família atua
como mediadora entre o tratamento e o viver do adolescente, caracterizando-se como apoio no
enfrentamento da doença e que as limitações impostas pela doença/tratamento influenciam
diretamente nas estratégias de relacionamento da família com o adolescente. Sendo assim,
cabe ao enfermeiro ajudar a família a compreender a importância de o adolescente viver a
adolescência da melhor maneira possível, apesar do distúrbio onco hematológico.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=124782
Nº de Classificação: 5476
SOUZA, Flávia Silva de. Ocupação de espaços em sala de emergência: uma experiência com
enfermeiras que cuidam (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2007. 161 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAVARES, Renan
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
RESUMO: Este estudo trata da experiência das Enfermeiras em trabalhar em Sala de
Emergência ocupando espaços e realizando múltiplas tarefas, algumas de competência de
outros profissionais em detrimento do cuidado direto ao cliente. A gênese proposta foi investigar
quais os espaços ocupados pela Enfermeira que trabalha em Sala de Emergência enquanto cuida
dos clientes, que movimentos ela faz e por que os faz, entendendo que o trabalho em saúde
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envolve ações complementares de cada profissional e estas ações coletivas promovem o Processo
Terapêutico. O problema é fruto do contraste entre os espaços ocupados pela Enfermeira
quando cuida do cliente em Sala de Emergência e seu papel atorial, que é o de realizar cuidados
diretos, viabilizar e concretizar condições que assegurem uma assistência integral e
individualizada ao cliente em situações de Emergência/ Urgência. O estudo teve sua
justificativa pautada na identificação dos espaços geográficos e funcionais que a Enfermeira ocupa
em Sala de Emergência enquanto cuida dos clientes, na tentativa de compreender como e por que
acontecem estes movimentos, para contribuir com a prática assistencial e o ensino,
observando e compreendendo a Sala de Emergência como espaço de reflexão, social e político,
sobre as ações de Enfermagem. O Referencial Teórico utilizado foi o do Jogo, da Psicanálise e dos
Cuidados em Emergência visando compreender o papel da Enfermeira no cenário da Sala de
Emergência. O Referencial Metodológico utilizado foi o do Jogo, com abordagem qualitativa. A
coleta de dados foi realizada em um Hospital Municipal do Rio de Janeiro que possui grande
Emergência, através da Observação Livre e da prática do Jogo com as Enfermeiras, assim como do
registro em imagens fixas - fotografias - do Jogo de ocupação dos espaços concretos no
ambiente hospitalar. Conclui-se que a Enfermagem só seu ocupa espaço para TRABALHAR e
se ocupa outros espaços funcionais é porque possui competência e habilidade para tal feito. A
Enfermeira mesmo realizando múltiplas ações continua cuidando como estratégia de adaptação
condizente com sua complexa realidade de trabalho. Os movimentos que a Enfermeira faz
enquanto ocupa espaços são a expressão do Trabalhar por entre os caminhos do espaço
Sala de Emergência, contudo, não refletindo social e politicamente, sobre o trabalho que
desenvolve, tampouco tendo consciência do significado do ocupar espaços com base nestas
reflexões. Entretanto, seus movimentos são feitos ou jogados porque ela possui compromisso
com a vida de cada cliente atendido.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=122591
‘
Nº de Classificação: 5477
NOGUEIRA, Mariana Lima. Prática do enfermeiro em hospital psiquiátrico e o processo de
desinstitucionalização no contexto da saúde mental. Rio de Janeiro. Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo
Pinto, 2008. 79 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TOCANTINS, Florence Romijn
RESUMO: A Reforma Psiquiátrica - enquanto processo social - subsidia a reformulação de práticas
na atenção à saúde mental, novos paradigmas de entendimento da loucura, a inclusão da questão da
cidadania de pessoas que possuem sofrimento psíquico, a instauração de novos dispositivos de
tratamento e a formulação das políticas públicas. Este processo implica a utilização da estratégia de
desinstitucionalização no contexto de atenção à saúde mental. A desinstitucionalização pode ser
entendida como um dos fundamentos teóricos para uma prática profissional transformadora de
realidades institucionais e de relações interpessoais entre profissional e paciente. Da experiência
profissional de atuação, junto a uma equipe de saúde, em uma instituição psiquiátrica emergiram
diversas questões relacionadas à atuação do enfermeiro junto às necessidades de saúde dos sujeitos
internados. Problematizando a atuação do enfermeiro no cenário de internação em saúde mental,
este estudo tem por objetivos: Identificar a concepção de necessidades de saúde que fundamenta a
prática do enfermeiro que atua em hospitais psiquiátricos e; Analisar a prática do enfermeiro tendo
por referência o processo de desinstitucionalização no contexto da Reforma Psiquiátrica no Brasil.
Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa. Foram entrevistados 10 enfermeiros em
dois hospitais psiquiátricos localizados no município do Rio de Janeiro - RJ. Para coleta de
informações foi utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturado, fundamentado na Fenomenologia
Sociológica de Schutz. Verificou-se que a prática do enfermeiro em hospital é desenvolvida voltada
para os clientes internados mediante atividades diretas e indiretas. Há o predomínio de atividades
administrativas em detrimento de ações junto à clientela internada. A partir da análise fenomenológica
dos depoimentos dos entrevistados constatou-se que o típico da ação do enfermeiro que atua em
hospital psiquiátrico junto a pessoas internadas caracteriza-se por estabelecer uma relação social
com o paciente internado. Identifica-se assim que o enfermeiro concebe o paciente em tratamento
enquanto sujeito psico-social que necessita estabelecer uma relação, porém fundamenta sua prática
em uma concepção biológica de necessidades de saúde. Contudo entende-se que, para exercer uma
práxis junto aos clientes internados em hospital psiquiátrico, o enfermeiro deve problematizar sua
prática revendo sua concepção de necessidade de saúde. A proposta da desinstitucionalização
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articula-se com a concepção de necessidades de saúde na perspectiva de direito social, de bem estar
individual e coletivo. Destaca-se que a ação do enfermeiro, no contexto da atenção a saúde mental,
deve ter como fundamento a desinstitucionalização, enquanto um processo que perpassa o
reconhecimento da subjetividade do usuário do serviço de saúde mental, o estabelecimento de
relações dialógicas entre/com pessoas em sofrimento psíquico, além de sua inserção no mundo da
vida.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=150270
Nº de Classificação: 5478
PELLON, Luiz Henrique Chad. Tensões interculturais e os impactos no processo saúde-doença
na população Guarani Mbyá do Município de Aracruz, Espírito Santo. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola
de Enfermagem Alfredo Pinto, 2008. 246 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VARGAS, Liliana Angel
FREIRE, José Ribamar Bessa
RESUMO: O Mbyá é um subgrupo Guarani que circula e habita historicamente em áreas de
mata próximas ao litoral sul e sudeste do país onde possui relações com elementos materiais
e simbólicos que lhe garante a sua reprodução enquanto povo, língua e cultura. O grupo que
habita as terras de Aracruz, Espírito Santo, alcançou esta região na década de 1960 após 40 anos
de caminhada sagrada (oguata) sob a condução de uma líder religiosa de grande
proeminência entre seu povo, Tatati Yva Ete. Suas terras no Espírito Santo foram invadidas,
desmatadas e transformadas em monocultura de eucalipto pela transnacional Aracruz
Celulose, exceto pequena área que se encontra ao redor das aldeias. A inviabilidade para a
agricultura tradicional, para a prática da caça e para a medicina tradicional devido à
degradação das terras e ao repentino processo de urbanização dos arredores das aldeias tem feito
com que os Guarani modifiquem suas estratégias de sobrevivência, estabelecendo parcerias e
estreitando laços, na maioria das vezes, com instituições e serviços que não consideram sua
peculiaridades culturais na forma de se relacionar com o processo saúde- doença. Com base
nessas considerações, formulamos os seguintes objetivos da dissertação: identificar as formas
como as tensões interculturais impactam o processo saúde-doença no grupo Guarani Mbyá de
Aracruz, no Espírito Santo; analisar as contradições que surgem entre as propostas normativas e o
cotidiano do grupo em foco e discutir os aspectos normativos nas políticas públicas que poderiam
minimizar esses impactos. A metodologia qualitativa na forma de um estudo de caso, possibilitou
a formulação de uma questionário semi-estruturado que foi realizado com agentes de saúde,
lideranças e educadores Guarani dessas aldeias. ara a leitura dos dados foi utilizado o
referencial teórico de Bakhtin e a análise se apoiou nas propostas normativas que versam sobre
os direitos dos povos indígenas em âmbito nacional e internacional. Os dados foram reveladores
em apontar a ausência de estratégias de fortalecimento das estruturas determinantes de
qualidade de vida e saúde e a incapacidade do poder público em atender condignamente as
necessidades mais amplas em promoção, proteção e recuperação da saúde indígena. Esta
situação, aliada à escassez dos recursos naturais impossibilita aos índios desenvolverem suas
práticas autóctones de atenção à saúde e traduz-se em uma precária situação sanitária, onde
despontam elevados índices de doenças relacionadas com a falta de infra-estrutura econômica,
social, e ambiental.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=122529
Nº de Classificação: 5479
ZAMBA, Genilson Souza. Lutas dos agentes de enfermagem da Campanha Nacional de Saúde
Mental no Centro Psiquiátrico Pedro II (1981-1990) (As). Rio de Janeiro. Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo
Pinto, 2008. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOREIRA, Almerinda
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RESUMO: Trata-se de um estudo de cunho histórico-social, cujo objeto é a relação de força
empreendida pelos Agentes de Enfermagem da Campanha Nacional de Saúde Mental para a
manutenção do vínculo empregatício no Centro Psiquiátrico Pedro II. A metodologia utilizada
estabelece o recorte temporal compreendido entre o período de 1981 a 1990, sendo o marco inicial a
implementação da Campanha Nacional de Saúde Mental no Centro Psiquiátrico Pedro II e o marco
final o enquadramento de todos os servidores federais que eram celetistas no Regime Jurídico Único
do Serviço Público Federal. Fontes: Depoimentos dos Agentes, Teses, Dissertações, artigos e
literaturas correlatas. Resultados: Os achados foram utilizados à luz do pensamento de Pierre
Bourdieu, evidenciando a luta simbólica dos Agentes de Enfermagem na empreitada contra a
precarização do vínculo em meio às mudanças na ordem jurídica nacional e novas concepções
sobre a assistência psiquiátrica no Brasil.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
Nº de Classificação: 5480
MENDES, Larissa Loures. Resistência à insulina em comunidades rurais do Vale do
Jequitinhonha - Minas Gerais. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2008. 94 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VALÁSQUEZ MELÉNDEZ, Jorge Gustavo
RESUMO: A resistência à insulina pode ser definida como uma resposta diminuída às ações
biológicas da insulina. Tal anormalidade ocorre principalmente devido à ação defeituosa desse
hormônio em tecidos periféricos como: tecido adiposo, muscular e hepático. Estudos têm
demonstrado que o tecido adiposo atua aumentando a demanda por insulina e, ao mesmo tempo,
criando resistência a essa, ocasiona aumento na glicemia e conseqüente hiperinsulinemia; isso
potencialmente pode resultar no desenvolvimento do diabetes tipo 2. Este estudo foi desenvolvido
com o objetivo de verificar a associação de indicadores antropométricos, bioquímicos e
hemodinâmicos com a resistência à insulina em adultos de duas comunidades rurais do Vale do
Jequitinhonha, Minas Gerais. A amostra foi constituída por indivíduos com idade maior ou igual a 18
anos de ambos os sexos e com pelo menos dois anos de residência no local. Foram excluídas
mulheres grávidas e diabéticos. A coleta de dados incluiu variáveis demográficas, de estilo de vida,
hemodinâmicas, antropométricas e bioquímicas. Os dados foram processados e analisados por meio
do programa Statistical Software for Professional (STATA), versão 9.0. Dos 567 participantes, 50,4%
eram homens e 49,6%, mulheres, a idade variou entre 18 e 94 anos. A maioria das pessoas tinha a
cor de pele parda/negra (75,7%), vivia com seus cônjuges (69,3%), possuía baixo nível educacional,
não era tabagista e tampouco possuía o hábito de ingerir bebida alcoólica. Neste trabalho 24,2% da
população estudada era resistente à insulina, 17,4% apresentavam sobrepeso e 5,5%, obesidade.
Pela análise multivariada observou-se que, para os indivíduos adultos, não diabéticos, com baixo
nível socioeconômico e educacional, os fatores associados à resistência à insulina foram o sobrepeso
e a obesidade, o aumento da razão cintura/quadril, a proteína C-reativa e a cor de pele das pessoas.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=93329
Nº de Classificação: 5481 [ Bdenf ID 15254 ]
TANNURE, Meire Chucre. Banco de termos da linguagem especial de enfermagem para unidade
de terapia intensiva de adultos. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2008. 92 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHIANCA, Tânia Couto Machado
RESUMO: O novo cenário decorrente da globalização tem gerado a necessidade de reorganização
da assistência prestada aos pacientes e a utilização de linguagem compreensível aos membros da
equipe de Enfermagem, o que pode ser alcançado com o uso de sistemas de classificação.
Entretanto, desconhece-se a existência de uma classificação de Enfermagem específica para UTI,
embora exista o interesse do Conselho Internacional de Enfermagem de recolher e codificar termos
utilizados pela Enfermagem em áreas específicas, a fim de serem criados catálogos da CIPE® para
essas áreas. O objetivo geral deste trabalho é construir um banco de termos da linguagem especial
da Enfermagem para UTI adulto e os objetivos específicos são identificar termos empregados por
enfermeiros nos registros de prontuários de uma UTI adulto, mapear os termos identificados nos
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prontuários com os constantes na CIPE®-Versão 1.0 e classificar os termos identificados como não
constantes na CIPE®-Versão 1.0 segundo os sete eixos da classificação. Trata-se de um estudo
descritivo para o qual foram coletados 164.016 termos de 102 prontuários preenchidos por
enfermeiros de uma UTI de Belo Horizonte. Na construção do corpus de análise, os termos extraídos
foram submetidos a exclusão de repetições, correções ortográficas, análise de sinonímia, adequação
de tempos verbais, uniformização de gêneros e exclusão de expressões pseudoterminológicas e de
outros termos, por serem características de termos presentes nos sete eixos da CIPE®-Versão1.0.
Após esses procedimentos foram obtidos 1.225 termos. Foi realizado o mapeamento cruzado destes
com os termos da CIPE®, obtendo-se 1.013 termos não constantes na classificação. Identificou-se
nesta listagem a presença de termos médicos que foram excluídos, termos relacionados a
medicamentos que foram reorganizados em classes farmacológicas e termos que representavam
características específicas de termos constantes na classificação, que também foram excluídos. Após
essas ações foram identificados 545 termos não constantes na CIPE®-Versão 1.0 que foram
classificados de acordo com o modelo de sete eixos. Obteve-se a categorização de 156 termos
(28,6%) no eixo foco; 77 (14,1%) no eixo localização; 4 (0,7%) no eixo cliente; 26 (4,8%) no eixo
tempo; 87 (16,0%) no eixo julgamento; 70 (12, 9%) no eixo ação e 125 (22,9%) no eixo meio. Os
resultados mostram que na UTI em questão os enfermeiros utilizam com freqüência termos não
constantes na CIPE®-Versão 1.0, o que evidencia a utilização de uma linguagem de enfermagem
específica neste tipo de unidade. A distribuição dos termos nos eixos tem uma relação direta com as
particularidades dos pacientes internados em UTI, que requerem atenção constante, o uso de
equipamentos específicos e contam com o registro, por parte dos enfermeiros, das etapas do
processo de Enfermagem em impressos utilizados no setor. Constatou-se dificuldades em categorizar
alguns termos na classificação e sugere-se outras análises acerca das localizações nas árvores
terminológicas de termos da CIPE® e de vários conceitos apresentados na mesma para os termos. A
realização deste estudo permitiu o conhecimento do vocabulário utilizado no cuidado a pacientes
internados em UTI adulto e poderá contribuir para a construção de uma nomenclatura específica para
essa clientela.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=98644
Nº de Classificação: 5482 [ Bdenf ID 15257 ]
QUEIRÓZ, Evandro de Souza. Atenção em saúde: a construção cotidiana da integralidade no
Município de Catas Altas-MG. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2008. 88 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PENNA, Cláudia Maria de Mattos
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo, fundamentado na sociologia compreensiva. Teve por
objetivo compreender a construção da integralidade no município de Catas Altas para os
trabalhadores de saúde e estabelecer as relações que se constituem entre a integralidade, a
acessibilidade, a longitudinalidade e
a coordenação de cuidados. Esse município utiliza
exclusivamente os recursos da Atenção Básica, o que lhe confere características singulares.
Participaram do estudo os trabalhadores da saúde, atualmente no município, tanto da área
assistencial quanto da administrativa, sendo três enfermeiros, três agentes administrativos, três
auxiliares de enfermagem, dois agentes comunitários, um farmacêutico, um médico, um bioquímico e
um odontólogo. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semi-estruturada, observação
livre e análise documental. A compreensão das entrevistas foi realizada através da análise de
discurso. Primeiramente, elas foram transcritas e transformadas em textos por meio de recursos de
linguagem, considerando o contexto observado durante a realização das entrevistas. Em seguida, os
textos foram transformados em “corpus”, constituindo-se em produto final para o cruzamento de
dados e a montagem das categorias de análise. A triangulação de dados propiciou entremear os
resultados das entrevistas, da observação e da análise documental, evidenciando as aproximações e
os distanciamentos entre falas, práticas e escritas. Os dados encontram-se discutidos em 5
categorias de análise: 1) conceitos e práticas da integralidade; 2) os desafios cotidianos para o
trabalho em equipe; 3) a organização para a demanda sob o olhar integral; 4) acessibilidade abrindo
portas para a integralidade; 5) a longitudinalidade e a coordenação de cuidados. Ficou configurada a
polissemia da integralidade, através de significações diversas feitas pelos profissionais e que, mesmo
às vezes sem conseguir conceituá-la, as práticas se mostraram com sucessivas aproximações do
ideário de atendimento integral. O trabalho em saúde foi apresentado como facilitador da
integralidade, mas com desafios a serem superados, como a interação dos profissionais da estratégia
de Saúde da Família com os da clínica ampliada utilizada pelo município, e a determinação de ações
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protocolares integrais. O município tem se adaptado à crescente demanda de serviços de saúde na
tentativa de garantir acessibilidade à Atenção Básica e aos outros níveis do sistema de saúde.
Porém, é demonstrada a necessidade de se trabalhar de forma longitudinal, com postura usuáriocentrada para a certificação que esse acesso tenha continuidade e se torne habitual. A coordenação
de cuidados não tem sido utilizada como norteadora da equipe na construção da integralidade que
depende do trabalho contínuo, conectado, coordenado e realizado em rede.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=94459
Nº de Classificação: 5483 [ Bdenf ID 15252 ]
OLIVEIRA, Virgínia Junqueira. Vivenciando a gravidez de alto risco: entre a luz e a escuridão. Belo
Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2008. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MADEIRA, Anézia Moreira Faria
RESUMO: A busca por compreender o que significa para a mulher gerar um filho numa situação de
alto risco emergiu da minha experiência como enfermeira obstetra e docente, por eu perceber que a
gestante na qual identificava-se um ou mais fatores de risco se mostrava lábil e vulnerável diante das
incertezas do dia-a-dia, passando a conviver com o fantasma do risco, o qual representava uma
ameaça para sua saúde. Para aproximar-me do vivido dessas mulheres, optei pela pesquisa
qualitativa na abordagem fenomenológica. A entrevista aberta guiada pela questão: “O que é, para
você, gerar um filho na sua condição de alto risco?”, possibilitou-me o desvelamento do fenômeno.
Participaram do estudo dezesseis gestantes, que estavam sendo acompanhadas no Pré-natal de Alto
Risco da Policlínica Municipal da cidade de Divinópolis/MG. A análise ideográfica dos discursos dos
sujeitos permitiu-me construir as categorias: Corpo vivido/corpo percebido: a expressão de
sentimentos na gestação de risco; Vivenciando as expectativas do parto: entre a luz e a escuridão e
Interagindo com a equipe multiprofissional: as interfaces da assistência na gestação de risco. A
compreensão/interpretação dos aspectos essenciais do fenômeno foi fundamentada nos
pressupostos filosóficos da fenomenologia existencial de Maurice Merleau-Ponty e em outros autores
que trabalham a temática da gravidez. As gestantes temem morrer na gravidez ou no parto, temem a
perda do filho ou que este nasça prematuro ou com alguma deformidade, ao mesmo tempo o
superprotege; sentem-se sós, inseguras, vulneráveis; por outro lado, confiantes e esperançosas de
que tudo dará certo. Vencido o impacto do diagnóstico, entregam sua saúde à equipe
multiprofissional, mudam seus hábitos de vida e procuram seguir as condutas ditadas pelos
profissionais de saúde. Acredito que este trabalho sirva de reflexão para os profissionais de saúde,
preferencialmente os enfermeiros, acerca da prática do cuidado e da atenção dispensada à gestante
de alto risco. Faz-se necessário, portanto, uma assistência de enfermagem mais humanizada
coerente com os preceitos ditados pelos programas atuais direcionados à saúde materna, onde a
integralidade é apontada como a grande aliada na qualidade da assistência prestada, tanto em nível
hospitalar quanto na atenção básica.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=98643
Nº de Classificação: 5484 [ Bdenf ID 15258 ]
FERNANDES, Amanda Carla. Associação entre medidas de adiposidade e proteína C-reativa em
uma população da área rural. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2008. 93 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VALÁSQUEZ MELÉNDEZ, Jorge Gustavo
RESUMO: A obesidade tem apresentado elevada prevalência tanto em países desenvolvidos como
em desenvolvimento e está relacionada à morbidade e mortalidade aumentada, especialmente por
doenças cardiovasculares e diabetes. A proteína C-reativa (PCR) é uma proteína de fase aguda que
tem sido associada a um risco aumentado para doenças cardiovasculares. Sua síntese ocorre no
fígado e é em grande parte regulada pela interleucina 6 (IL-6). O tecido adiposo é responsável pela
produção de aproximadamente 30,0% da IL-6 circulante. Estudos têm demonstrado associação entre
o acúmulo de gordura corporal, principalmente na região abdominal, e níveis elevados de PCR. Este
estudo foi desenvolvido com o objetivo de verificar a associação entre indicadores antropométricos e
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de composição corporal com os níveis séricos de PCR em uma população rural do Vale do
Jequitinhonha, Minas Gerais. A amostra foi constituída por indivíduos com idade maior ou igual a 18
anos de ambos os sexos e com pelo menos dois anos de residência no local. Foram excluídos
mulheres grávidas, indivíduos diabéticos e indivíduos com valor de PCR acima de 10 mg/l. A coleta
de dados incluiu variáveis demográficas, de estilo de vida, hemodinâmicas, antropométricas, de
composição corporal e bioquímicas. Os dados foram processados e analisados através do programa
Statistical Software for Professionals (STATA) versão 9.0. Dos 536 participantes, 50,37% eram do
sexo masculino, a idade variou entre 18 e 94 anos com uma média de 43,34 anos. A maioria tinha cor
de pele não branca, vivia com o cônjuge, possuía baixo nível educacional, não era tabagista e
tampouco possuía o hábito de ingerir bebida alcoólica. Sobrepeso e obesidade foram encontrados em
17,60% e em 5,24% dos participantes respectivamente. Os valores médios de índice de massa
corporal (IMC) e razão cintura-quadril (RCQ) assim como a freqüência de percentual de gordura
corporal elevado, sobrepeso e obesidade foram significativamente maiores entre as mulheres do que
entre os homens. Na análise bivariada o IMC, circunferência da cintura, RCQ, percentual de gordura
corporal, idade, educação, pressão arterial sistólica e diastólica, colesterol total, low-density
lipoprotein cholesterol (LDL-c), high density lipoprotein cholesterol (HDL-c), triglicérides, insulinemia
de jejum e homeostasis model assessment - insulin resistance (HOMA-IR) correlacionaram-se
significativamente com o logaritmo de PCR (lnPCR). As variáveis que se mantiveram
significativamente associadas com o lnPCR, após ajuste do modelo de regressão linear múltipla,
foram IMC, idade, sexo, insulinemia de jejum e HDL colesterol. O IMC foi um preditor independente
para o aumento dos níveis séricos de PCR, corroborando com a teoria de que o excesso de tecido
adiposo é capaz de gerar um estado de inflamação crônica de baixa intensidade

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=93941
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SANTANA, Ana Flávia Ferreira de Almeida. Qualidade de vida de pessoas com transtornos
mentais cumprindo medida de segurança em hospital de custódia e tratamento. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2008. 161 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHIANCA, Tânia Couto Machado
CARDOSO, Clareci Silva
RESUMO: Introdução: Os manicômios judiciários são instituições destinadas a custodiar e tratar
portadores de sofrimento mental que cometeram crimes e estão sob a guarda da justiça. Nos últimos
quinze anos houve um crescimento no interesse por estudos da qualidade de vida (QV) dos
portadores de transtornos mentais, em função do impacto gerado pela doença. A percepção dos
pacientes acerca de suas condições de vida pode contribuir para a construção de prioridades em
tratamentos e servir de estímulo para que os programas de saúde se preocupem com a QV dessas
pessoas. Objetivo: Investigar a QV de pacientes com o diagnóstico de esquizofrenia que cumprem
medida de segurança em regime fechado, buscando identificar indicadores que possam orientar
tratamentos e intervenções necessárias diante das políticas atuais de saúde mental em vigor no
Brasil. Material e Método: Foi conduzido um estudo transversal, com 54 pacientes de um Hospital de
Custódia e Tratamento em Barbacena, Minas Gerais. As entrevistas foram conduzidas tendo o
próprio paciente como informante. Foram utilizados os seguintes instrumentos: um questionário sóciodemográfico com informações acerca do diagnóstico, história clínica, história do delito, características
pessoais e demográficas e a Escala Q.L.S.-BR (Quality of Life Scale), específica para a avaliação da
QV de pacientes com diagnóstico de esquizofrenia. Os dados foram analisados estatisticamente no
Statistic Package for Social Sciences (SPSS-versão 11.0). Foi conduzida a análise descritiva dos
dados, usando medidas de tendência central e de dispersão. A associação entre os escores de QV
foi realizada através de análise multivariada, utilizando como recurso a árvore de decisão, por meio
do algorítimo CHAID. Resultados: A maioria dos pacientes é do sexo masculino, não concluiu o
primeiro grau, não possui parceiro, exercia atividades profissionais sem qualificação, são portadores
do diagnóstico de esquizofrenia paranóide, com o desenvolvimento da doença há mais de 10 anos. A
maioria deles cumpre medida de segurança por homicídio. Este estudo evidencia a baixa QV dos
pacientes que cumprem medida de segurança em regime fechado. Todos os domínios da escala,
inclusive o global, apresentaram escores compatíveis com uma QV muito comprometida. O domínio
ocupacional apresentou-se como o mais comprometido. Ter apresentado uma maior duração da
doença, ter cometido homicídio e estar com idade superior a 40 anos foram as variáveis associadas a
uma baixa QV na análise multivariada. Conclusão: O estudo aponta para a necessidade de
rompimento com o estigma da periculosidade do louco infrator, bem como para a viabilização de
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políticas compatíveis com um tratamento mais digno e humanitário para tais pacientes, face estarem
cumprindo medida judicial em meio fechado e serem portadores de esquizofrenia, uma doença que
afeta desfavoravelmente a QV, causando impacto na vida das pessoas e aumentando a
vulnerabilidade às situações estressantes e problemáticas do dia-a-dia.

Acesso ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/GCPA7DYN7J/1/ana_fl_via__ferreira_de_almeida_santa.pdf.
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BRITO, Aneilde Maria Ribeiro de. Representações sociais de discentes de enfermagem sobre ser
enfermeiro. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2008.
151 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRITO, Maria José Menezes
GAZZINELLI, Maria Flávia Carvalho
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo analisar as estruturas das representações sociais
sobre ser enfermeiro de discentes de Enfermagem de cinco Instituições de Educação Superior
privadas de Belo Horizonte criadas no período de 2003 a 2004. Adotou-se como referencial teóricometodológico a Teoria das Representações Sociais proposta por Moscovici e pela Teoria do Núcleo
Central elaborada por Jean-Claude Abric, na perspectiva da Psicologia Social. Os dados foram
obtidos por meio de dois questionários. O primeiro buscou conhecer o perfil sociodemográfico desses
discentes, enquanto o segundo, tomando por base a técnica de evocação livre, visou apreender as
representações sociais frente ao termo indutor ser enfermeiro. A amostra foi constituída por 430
discentes, distribuídos entre 1º e 6º períodos dos cursos de Enfermagem das instituições acima
citadas, o que consistiu num total de 45,6% da população. A descrição do perfil desses discentes foi
analisada por meio de freqüência simples e as estruturas obtidas por meio das evocações livres
foram processadas pelo software Ensemble de Programmes Permettant l'Analyse des Évocations
(EVOC) e analisadas pela técnica do quadro de quatro casas, criado por Pierre Vergès. Houve
predomínio de discentes jovens, do sexo feminino, solteiro e de procedência escolar pública.
Considerável número desses acadêmicos exerce algum tipo de atividade remunerada e quase
metade dos que trabalham já atuam na área de Enfermagem. A construção das estruturas a partir
das evocações dos discentes apresentou como possíveis núcleos centrais voltados para os
elementos do cuidar e responsabilidade, os quais se encontraram fortemente atrelados por
elementos que traduzem valores afetivos e atitudes, quanto pela integralidade da assistência
prestada, ancorados pelas contingências históricas, culturais e formativas dos sujeitos do estudo. Da
mesma forma, foram encontradas as evocações gerenciar, profissionalismo, trabalho, realização,
atenção e respeito, conferindo-lhes o papel de elementos periféricos. Diante dessas representações,
verifica-se que a imagem dos discentes relativa ao ser enfermeiro vem sofrendo alterações ao longo
dos tempos, mesmo que de modo lento e gradual. Nessa perspectiva, faz-se necessário rever
concepções, atualizar valores e fazer escolhas em prol da formação de profissionais críticos e
reflexivos, compromissados socialmente com o trabalho coletivo e individual em saúde.

Acesso ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/GCPA-7DYMQ6/1/aneilde_maria_ribeiro_de_brito.pdf
Nº de Classificação: 5487
FREITAS, Eulilian Dias de. Agrupamento de fatores de risco cardiovasculares em população
rural, por meio da análise fatorial. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola
de Enfermagem, 2008. 87 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VELÁSQUEZ MELÉNDEZ, Jorge Gustavo
HADDAD, João Paulo Amaral
RESUMO: Desde que Reaven introduziu o conceito conhecido como síndrome X, o agrupamento de
alguns fatores de risco cardiovasculares, tais como: hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia,
excesso de peso e resistência à insulina tem sido motivo de intensos debates. Há evidências de
que exista mais de um processo fisiopatológico relacionado ao desenvolvimento simultâneo
dessas alterações metabólicas, cada um produzindo um padrão de agrupamento de fatores de risco
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diferente. A técnica de análise fatorial (AF) é utilizada para interpretar esse agrupamento de fatores
de risco, reduzindo um conjunto de variáveis originais em subconjuntos de novas variáveis
latentes, chamados fatores comuns, mutuamente não correlacionados. O objetivo deste trabalho
foi definir os padrões de agrupamento das variáveis antropométricas e metabólicas relacionadas
à síndrome metabólica (SM), por meio da AF, de acordo com o sexo, em uma população rural
brasileira. Foram coletados dados antropométricos, bioquímicos e de composição corporal de 579
moradores de duas comunidades rurais brasileiras, com idade entre 18 e 94 anos. A AF foi realizada
utilizando o método de extração de componentes principais; e rotação ortogonal varimax. Entre
os homens, os componentes que aderiram ao fator 1 foram razão cintura-quadril (RCQ), índice de
massa corporal (IMC), very low-density lipoprotein cholesterol (VLDL-c) e razão triglicérides / highdensity lipoprotein cholesterol (TG/HDL-c); no fator 2, RCQ, pressão arterial sistólica (PAS) e pressão
arterial diastólica (PAD); e ao fator 3, RCQ, IMC, glicemia e homeostasis model assessment - insulin
resistance (HOMA-IR) - juntos estes fatores explicaram 66,61% da variância total dos dados. Em
relação às mulheres, no fator 1 aderiram os componentes RCQ, VLDL-c e TG/HDL-c; no fator 2,
RCQ, PAS e PAD, e no fator 3, RCQ, IMC, glicemia de jejum e HOMA-IR - juntos estes fatores
explicaram 68,98% da variância total dos dados. Este estudo reduziu um grupo complexo de
fatores de risco cardiovasculares em três fatores independentes, cada um refletindo um
aspecto diferente da SM. A RCQ, um indicador de obesidade central apresentou correlação
com os três fatores, tanto em homens quanto em mulheres. Estes achados corroboram com a
hipótese de que pelo menos três processos fisiopatológicos atuam interligados à obesidade
abdominal no mecanismo da SM na população rural estudada.
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PIRES, Vitória Augusta Teles Netto. Internações hospitalares por condições sensíveis à atenção
ambulatorial: um estudo de caso com gestores e equipes da Estratégia Saúde da Família em uma
microrregião de saúde. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2008. 174 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRITO, Maria José Menezes
RESUMO: Oferecer um atendimento ampliado e resolutivo na área da saúde implica em repensar e
modificar as práticas de atenção existentes nos serviços a fim de que sejam encontradas soluções
para os agravos que têm atingido as comunidades, proporcionando transformações no estado de
saúde das pessoas assegurando-lhes cuidado integral e qualidade de vida. Nesta perspectiva, este
estudo teve como objetivo avaliar a relação entre a organização e o funcionamento dos serviços de
atenção básica estruturados na lógica da Saúde da Família, com o atendimento dos casos das
internações hospitalares por condições sensíveis ao atendimento ambulatorial em uma microrregião
de saúde. Como instrumento de avaliação do atendimento oferecido aos usuários foi utilizado o
indicador de internações hospitalares por condições sensíveis à atenção ambulatorial (CSAA). Este
indicador permite avaliar a efetividade da atenção primária à saúde e verificar se ocorre internações
desnecessárias por agravos que poderiam ser atendidos nas unidades básicas de saúde. O estudo
de natureza qualitativa que utilizou como estratégia o estudo de caso foi desenvolvido, inicialmente,
com o levantamento das causas e dos índices das CSAA no estado de Minas Gerais e na
microrregião de saúde de Coronel Fabriciano. Na seqüência do trabalho foram entrevistados os
gestores e profissionais do serviço, membros das equipes da estratégia saúde da família dos
municípios da microrregião, com vistas a identificar o contexto da atenção à saúde no atendimento às
pessoas que necessitaram de internações hospitalares por CSAA. Nesta etapa foram analisados a
organização e o funcionamento dos serviços, considerando o acesso e o fluxo para atendimento dos
usuários, as ações desenvolvidas pelos profissionais no atendimento, os mecanismos de avaliação
das causas das CSAA utilizados nos serviços e os aspectos organizacionais que interferiram no
atendimento às pessoas que necessitaram das internações hospitalares. Utilizou-se como
instrumento para a coleta dos dados primários um formulário de identificação e um roteiro de
entrevista semi-estruturada, aplicados aos gestores e profissionais das equipes da Estratégia Saúde
da Família (ESF). Para coleta dos dados secundários foi utilizado o banco de dados sobre as
internações hospitalares por CSAA da Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais e da Gerência
Regional de Saúde de Coronel Fabriciano, que se encontram disponíveis para consulta pública
através da Superintendência Estadual de Atenção Primária à Saúde. Os dados foram analisados pela
técnica de análise de conteúdo, proposta por Bardin. Os resultados do estudo revelaram que, apesar
dos investimentos do Ministério da Saúde, como órgão máximo regulador da organização
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integralizadora do sistema de saúde em todo o país e do interesse dos Estados e municípios em
qualificar a atenção à saúde, este processo ainda requer maiores investimentos. Estes devem ser
direcionados, preferencialmente, para a mudança das práticas assistenciais e para a capacitação dos
profissionais e gestores da rede de atenção em saúde. Na realidade dos serviços pesquisados
identificou-se que estes atores têm enfrentado diversos obstáculos no campo da assistência e da
gestão, ocasionando limitações na definição e implementação de medidas de promoção da saúde e
prevenção de agravos, entre eles aqueles relacionados às internações hospitalares por CSAA. Pelos
resultados encontrados verificou-se que a cultura da internação se encontra arraigada tanto na
população que freqüenta os serviços, quanto nos profissionais, caracterizando uma grande
dificuldade de ruptura com a prática dos modelos tradicionais de atenção à saúde e determinando a
oferta de um cuidado fragmentado e desvinculado da necessidade e realidade sociais das
populações. Foram evidenciadas as deficiências existentes na estrutura dos serviços, no processo de
atendimento, na hierarquização da rede de atenção e na educação permanente dos gestores e
profissionais, o que dificulta e compromete a oferta de uma assistência de qualidade. No que se
refere à compreensão dos determinantes das internações por CSAA e a relação da organização e
funcionamento da atenção básica, estruturada na lógica da estratégia saúde da família com estes
eventos, ficou configurado o desconhecimento sobre os mecanismos de gestão e organização dos
serviços e dos instrumentos de monitoramento e avaliação. Entre eles os indicadores de saúde.
Diante deste cenário, portanto, está colocado o desafio de (re)estruturar os serviços de saúde da
microrregião de Coronel Fabriciano, tendo por referência os princípios doutrinários e organizativos do
Sistema Único de Saúde. Deve-se priorizar a integralidade do cuidado, a hierarquização e
regionalização efetiva da rede de atenção à saúde e o investimento em educação permanente dos
profissionais, mesmo diante de todos os equívocos das práticas de gestão, organização e cuidado
existentes nos serviços de saúde da microrregião.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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RESUMO: Este estudo teve como objetivo analisar a inserção das instituições públicas de saúde do
município de Betim, na preparação e resposta aos acidentes industriais ampliados, decorrentes do
processo de refino, armazenamento e distribuição de petróleo e seus derivados realizados na área da
Refinaria Gabriel Passos - Petrobras. O Estudo de Caso foi escolhido como estratégia de pesquisa,
em uma abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada através da pesquisa documental,
observação participante e entrevistas semi-estruturadas. Foram realizadas 20 entrevistas envolvendo
representantes das empresas da área da REGAP, da Defesa Civil Municipal, do Corpo de Bombeiros,
da Fundação Estadual de Meio Ambiente e das instituições públicas de saúde de Betim. A partir da
triangulação dos dados, emergiram três categorias empíricas: a visão do risco, a intersetorialidade e o
plano de emergência. A análise e interpretação dos dados apontaram para uma visão diferenciada do
risco, demonstrando que os representantes das instituições públicas de saúde de Betim, não
conhecem os riscos decorrentes das atividades industriais da área da REGAP. Todos os
entrevistados consideraram a articulação intersetorial como essencial, revelando a necessidade de
um processo coletivo na preparação e na reposta aos acidentes, porém, a experiência da
intersetorialidade ainda ocorre de modo pontual e o Plano de Auxílio Mútuo Betim/Ibirité se apresenta
como mediador para o desenvolvimento das ações intersetoriais. O plano de emergência do setor
saúde foi considerado um instrumento importante para minimizar os danos decorrentes de um
acidente industrial, entretanto, os dados demonstraram que o setor saúde não era o foco de
comunicação de risco das empresas sendo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, legitimamente,
reconhecidos como órgãos ativos de intervenção e de ações mitigadoras. O estudo revelou uma
vulnerabilidade estrutural da política municipal de saúde em relação ao processo industrial. As
instituições municipais de saúde de Betim demonstraram o quanto estão despreparadas para
enfrentar os acidentes industriais, com incapacidade de uma resposta técnica e política adequada.
Apesar do padrão de organização e ocupação do território urbano e dos riscos existentes, não há
uma política de emergência consistente para contemporizar os danos que possam ocorrer. Portanto,
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a inserção das instituições de saúde na preparação e resposta aos acidentes industriais ampliados
ainda é incipiente.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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RESUMO: Os profissionais de saúde têm vivenciado dificuldades advindas do intenso volume de
informações geradas no processo gerencial e assistencial. Este processo, caracterizado pela cultura
escrita/tipográfica, tem proporcionado informações precárias para nortear as decisões gerenciais e
apoiar as ações assistenciais. Na área da saúde, os sistemas de informação em saúde (SIS) tem sido
utilizados com o objetivo de transformar os dados coletados e armazenados em informações
pertinentes e fidedignas para o direcionamento do processo decisório, seja na gestão das
informações e de todo o setor ou na assistência ao paciente. No setor hospitalar, mediante um
contexto de intensas transformações estruturais, processuais e gerenciais, a modernização dos SIS
torna-se fundamental no sentido de acompanhar e oferecer respostas às novas e complexas
demandas conseqüentes das transformações organizacionais. Propomos, então, um estudo que tem
como objetivo principal analisar as interferências do SIS no cotidiano de trabalho dos profissionais de
três Unidades de Terapia Intensiva (UTI's) em um hospital privado de Belo Horizonte. O estudo foi
desenvolvido em um hospital privado de Belo Horizonte, seguindo uma abordagem qualitativa de
pesquisa por meio de entrevistas semi-estruturadas e ainda a aplicação de um questionário com
todos os profissionais das três UTI's que utilizam o SIS no cotidiano de trabalho. A organização e
análise dos dados teve como base a “Análise temática de conteúdo” proposta por Bardin (1977) e
Minayo (2007). O primeiro resultado deste estudo pode ser destacado por meio do perfil dos
profissionais usuários do sistema de informação, onde verificou-se a faixa etária predominante de 31
a 40 anos (52%), sendo que a maioria é do sexo feminino (57%) e graduados (52%) e 69% não
possuem capacitação específica relacionada com temas de informática ou informática em saúde.
Além do perfil dos profissionais o estudo também revelou por meio das entrevistas a utilização do
sistema no cotidiano de trabalho como suporte nas atividades assistenciais e gerenciais, ficando
evidente os fatores dificultadores da utilização do sistema de informação, principalmente a falta de
capacitação dos profissionais. Sobre estes fatores dificultadores algumas estratégias corretivas são
propostas ao longo do estudo, como o delineamento de um processo de capacitação específico, e em
vários níveis profissionais. Outro resultado importante que emergiu das análises foram as
contribuições do sistema de informação para o cotidiano de trabalho dos profissionais das UTI's, que
apresentam algumas diferenciações em cada categoria profissional estudada. A partir dos resultados
encontrados neste estudo verificamos que o sistema de informação tem trazido grandes implicações
para o cotidiano de trabalho dos profissionais das UTI's em foco. Em alguns momentos estas
implicações podem ser traduzidas em contribuições e em outros dificuldades na utilização do sistema,
porém podemos constatar que a inserção destes sistemas no ambiente de trabalho podem promover,
de forma geral, grandes mudanças relacionadas ao processo decisório dos trabalhadores em saúde,
configurando-se como um instrumento de suporte importante neste processo.
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OLIVEIRA, Sheila Malaquias de. Produção científica na atenção básica: publicações em periódicos
de 1990 a 2006 com participação de fisioterapeutas. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Daclé Vilma
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo e exploratório sobre a produção científica na atenção
básica com participação de fisioterapeutas, publicada em periódicos, de 1990 a 2006. Tem como
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objetivo caracterizar o comportamento da produção cientifica na atenção básica ao longo desse
período, bem como o tipo de estudo e o profissional responsável por esta produção. A busca pelos
trabalhos publicados foi realizada através dos descritores padronizados pelo DeCS/Bireme. Foram
identificados 67 estudos, desse total, não tivemos acesso a 4 (6%), portanto a amostra estudada foi
composta de 63 artigos (94%). No período de 1990 a 1997 não foi encontrada nenhuma publicação
relativa ao tema abordado. Entre os anos 1998 e 2000 foi encontrada apenas uma publicação (1,6%)
por ano. A partir de 2001 houve um crescimento contínuo no número de publicações de fisioterapia
na atenção básica, alcançando o maior percentual (23,8%) em 2005 e 2006.Quanto a região de
realização do estudo, não foi encontrado nenhum trabalho publicado no período que tenha sido
realizado nas regiões norte e centro oeste. A maioria dos trabalhos publicados foram realizados na
região nordeste com 26 (41%) artigos encontrados, seguida pela região sul ( 23 -37%) e pela região
sudeste(14 -22%). Quanto ao tipo de estudo, 24 trabalhos (38%) tratam-se relatos de experiência, 18
(29%) de estudos de caso, 11-(17%) tratam-se de em revisão de literatura e 9 (14%) de pesquisas.
Quanto às áreas temáticas a área assistencial apresentou o maior número (27 -43%) de trabalhos
seguida pela área profissional com 19 (30%) publicações e pela área reflexões teóricas com 10 (16%)
artigos, com o menor percentual encontrou-se a área de ensino com apenas 5 (8%) trabalhos. O
número de autores dos trabalhos variou de 01 a 07. O maior número de trabalhos (24 - 38%) foram
escritos por quatro autores ou mais e seguidos por 17 (27%) trabalhos escritos por três. Estudos com
dois autores representaram 19% (12) e com um autor 16% (10). Em trabalhos com dois autores
houve pareceria apenas entre fisioterapeutas ( 8 - 67%) e enfermeiros (4 - 33%).Nas publicações com
três autores, além do fisioterapeuta (12 - 71%) e enfermeiros (4 - 23%), encontramos médicos (1- 6
%) e nos trabalhos com quatro ou mais autores, além dos já mencionados houve a participação como
co-autores de nutricionistas (4 - 5%) , terapeutas ocupacionais (2 - 2,5 %), dentista (1- 1,25%) e
farmacêutico (1- 1,25%). Do total de autores (133) envolvidos nos trabalhos, 125 (64%) apresentaram
alguma formação pós-graduação, sendo 62 (32%) com pós graduação lato sensu (especialização) e
63 (32,1%) com pós graduação stricto sensu, (concluído ou em curso).
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BORGES, Eline Lima
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa de prevalência com abordagem descritiva, realizada junto a
prontuários de 1.120 pacientes que estiveram internados em um hospital filantrópico de grande porte
de Belo Horizonte, no período de 18 de junho a 18 de julho de 2007. Este estudo teve como objetivo
geral analisar a prevalência de feridas. A amostra foi composta por 1.073 (98,8%) pacientes, que
permaneceram internados por um período superior a 24 horas. Os resultados mostram que a idade
variou de 2 a 98 anos e houve distribuição semelhante entre os sexos. A maioria dos pacientes era
casada ou vivia em união estável (54,5%), procedia do domicílio (48,1%) e residia em Belo Horizonte
(59,8%). Grande parte dos pacientes possuía ensino superior completo (22,6%) e apresentava
ocupações ligadas à ciência e às artes (21,3%). Quanto ao perfil epidemiológico, a maioria (55,5%)
dos pacientes foi hospitalizada para tratamento clínico, sendo grande parte (27,1%) das internações
ocasionadas por sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório e
tratamento de neoplasias (12,3%). Dos 1.073 pacientes hospitalizados, 68,3% apresentavam
doenças associadas à causa de internação, ocasionando uma média de 1,8 doença por paciente, as
mais prevalentes foram hipertensão arterial (31,1%) e Diabetes mellitus (12,3%). O tempo de
internação variou de 1 a 1.508 dias, sendo a mediana de 5 dias e o tempo de hospitalização com a
presença de feridas variou de 1 a 700 dias e a mediana foi de 4 dias. A prevalência de feridas
encontrada foi 48,9%, considerando todas as etiologias, sendo a maioria (81,4%) das lesões
classificadas como agudas. Grande parte 454 (42,3%) dos pacientes estudados desenvolveu lesões
cutâneas durante o período de hospitalização, de forma que as incisões cirúrgicas (88,6%) e as
úlceras por pressão (9,9%) tiveram as maiores taxas de ocorrência. Quanto às feridas originadas no
domicílio, as mais prevalentes foram as traumáticas (31,4%) e as úlceras por pressão (24,4%). As
úlceras por pressão desenvolvidas nas unidades de internação acometeram, no período estudado, 48
(4,4%) pacientes, destes a maioria (82,7%) era idosa. Salienta-se que esse grupo também foi o que
mais apresentou doenças crônicas e feridas cirúrgicas complexas. Em relação ao desfecho, um
número significativo 385 (78,7%) de pacientes recebeu alta com feridas e entre os que
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permaneceram internados 76 (15,5%) apresentavam lesões cutâneas. Desses resultados,
recomenda-se a formação de uma equipe multidisciplinar para estabelecer medidas de prevenção e
tratamento de feridas, monitorizarão dos índices de lesões cutâneas, utilização de instrumentos de
avaliação de risco de úlceras por pressão, assim como a efetivação de programas de educação
permanente nesta área. Esse estudo contribuiu para identificação da situação de feridas no referido
hospital, além de apontar caminhos para prevenção e melhoria do atendimento a pacientes
acometidos por lesões de pele.

Acesso ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/GCPA-7F5JB6/1/erika_maciel.pdf
Nº de Classificação: 5493 [ Bdenf ID 15261]
PAULA, Daniela Mascarenhas de. Precauções de contato: conhecimento e comportamento dos
profissionais de um centro de terapia intensiva em um hospital geral de Belo Horizonte. Belo
Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2008. 110 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Adriana Cristina de
CARDOSO, Clareci da Silva
RESUMO: A ocorrência da infecção hospitalar é favorecida pela disseminação de
microrganismos, constituindo essa uma das questões de grande preocupação nas instituições
hospitalares em todo o mundo. Nesse sentido, as medidas de controle de infecção devem ser
adotadas com rigor pelos profissionais de saúde. Este estudo teve como objetivo geral avaliar o
conhecimento e o comportamento dos profissionais de um Centro de Terapia Intensiva no que
se refere às precauções de contato para controle da IH. Trata-se de um estudo
epidemiológico, tipo transversal e de abordagem quantitativa. Foram incluídos, no estudo,
todos os funcionários da equipe assistencial de um CTI médico cirúrgico. Os critérios para a
inclusão dos participantes foram: estar lotado no CTI; exercer, ativamente, a função
assistencial no período da coleta de dados e consentir em participar do estudo. Os dados foram
coletados em agosto de 2007 por meio de entrevista. Foi utilizado um instrumento composto de
questões fechadas e abertas. Para tratamento dos dados, foi utilizada estatística descritiva
com distribuição de freqüência. O conhecimento e comportamento foram tratados como
variáveis dicotômicas: adequado e inadequado. Comparações entre grupos, de acordo com o
conhecimento e comportamento, foram conduzidas, utilizando-se o teste qui-quadrado de
Pearson e teste exato de Fisher, quando aplicável. A associação entre conhecimento,
comportamento e as demais variáveis foi realizada através da análise multivariada, utilizando-se
árvore de classificação por meio do algoritmo CHAID, tendo os resultados validados pela
regressão logística. Participaram do estudo 102 profissionais distribuídos nas categorias técnico
de
enfermagem
(54,9%),
enfermeiro
(12,7%), médico preceptor (10,8%), fisioterapeuta
aprimorando (8,8%), fisioterapeuta preceptor (7,8%) e médico residente (4,9%). Os profissionais
foram predominantemente do sexo feminino (73,5%). A idade variou entre 22 a 57 anos, com
mediana 31,5, com predomínio de profissionais na faixa etária de 22 a 27 anos (27,5%). Em
relação ao tempo de formação, houve uma maior percentagem de profissionais com tempo de
formação entre cinco a onze anos (30,7%). Quanto à atuação profissional, a maioria (51%) tinha
até três anos de experiência no hospital e no CTI (56,9%). De acordo com as respostas do
questionário, os resultados mostraram que apenas 36,3% dos entrevistados
apresentaram
conhecimento adequado e 51% obtiveram comportamento adequado em relação às medidas de
controle de IH. Nas análises multivariadas, nenhuma variável esteve associada ao conhecimento.
Por outro lado, associada ao comportamento adequado se manteve a categoria dos profissionais
de enfermagem tanto na árvore de classificação como na regressão logística. Os profissionais de
enfermagem apresentaram um comportamento mais adequado em relação às medidas de
controle de infecção quando comparados com outras categorias profissionais. Não foi
encontrada associação estatisticamente significativa entre conhecimento e comportamento (p =
0,196). Os resultados deste estudo apontam para a necessidade de implementação de
atividades de orientação capazes de permitir um equilíbrio entre teoria e a prática dos
profissionais no tocante às medidas de prevenção de infecção hospitalar, visando a aprimorar o
conhecimento e comportamento.

Acesso ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/DanielaMascarenhas.pdf
Nº de Classificação: 5494 [ Bdenf ID 15260]
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BETTCHER, Ledna. Paciente portador de Enterococcus resistente a vancomicina em um
hospital público de Belo Horizonte: aspectos demográficos, epidemiológicos e microbiológicos (O).
Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2008. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Adriana Cristina de
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo, epidemiológico, retrospectivo e de abordagem
quantitativa, realizado em um hospital público de Belo Horizonte, pertencente à rede de hospitais
da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, referência no atendimento a vítima de
trauma. Objetivou-se descrever o perfil dos pacientes portadores de Enterococcus resistente a
vancomicina (VRE): aspectos demográficos, a presença de fatores de risco para aquisição de
VRE, características microbiológicas do VRE isolados e o desfecho (óbitos, a alta hospitalar ou
a transferência). Os dados foram coletados de registros contidos em prontuários, fichas de
vigilância (padronizadas pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar da instituição) e resultados
laboratoriais, no período de maio de 2005 a outubro 2007. Foram levantados idade, sexo,
unidade e tempo de internação, doença de base, uso de antimicrobiano e droga para reduzir
acidez gástrica, presença de ferida aberta, procedimentos invasivos, cirurgias, infecções
hospitalares, espécies isoladas, perfil de sensibilidade dos Enterococcus e evolução clínica.
Após a coleta, as informações foram tabuladas e processadas em uma base de dados, o software
estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 13.0, 2004. Para a análise dos
dados, usou-se a estatística descritiva, por distribuição de freqüência, tendência central e
variabilidade. Participaram do estudo 122 pacientes. O número de pacientes colonizados foi
cinco vezes maior que o de pacientes infectados, sendo o E. faecalis a espécie mais
prevalente (59%). Observou-se predomínio de pacientes do sexo masculino (83,6%) e
traumatizados (80%). O traumatismo cranioencefálico foi o de maior freqüência, correspondendo a
50% (61) dos casos, seguido do trauma abdominal e torácico, ambos com mesma freqüência
(17,2%). A média da idade dos pacientes foi de 43 anos e apenas 8,2% (10) foram
procedentes transferidos de outras instituições. Dos 122 pacientes, 39,3% tiveram internação
em UTI com permanência média de 30 dias. Observou-se que 77,9% tinham ferida aberta,
95,9% utilizaram droga para reduzir acidez gástrica, 97,5% tinham procedimento invasivo,
65,6% realizaram cirurgias, 88,5% tiveram infecção hospitalar e 45,0% eram dependentes de
cuidados intensivos de enfermagem. O uso de antimicrobiano foi observado na maioria dos
pacientes (99,2%), e 62,3% utilizaram vancomicina, 50,8% cefalosporinas de quarta geração,
45,9% cefalosporinas de terceira geração, 40,2% as quinolonas. As espécies mais freqüentes
foram E. faecalis (76) e , E. faecium (39), isolados principalmente de fezes (71,12%) e
urina11,7%. Das infecções por VRE, 63,6% causadas por E. faecalis e 31,8% por E. faecium,
o trato urinário foi o sítio mais comum (72,8%). Encontrou-se que 93,0% dos E. faecalis eram
sensíveis a amplicilina e ampicilina-sulbactam, enquanto, no E. faecium, apenas 10,0% foram
sensíveis a ampicilina, 6% sensíveis a ampicilina-sulbactam. Dos pacientes que evoluíram a
óbito (50,8%), a associação com VRE foi baixa (6,5%), estando relacionado muito mais à
gravidade da doença de base e infecção do que a outro microrganismo. Diante desses resultados,
conclui-se que VRE coloniza, com maior freqüência, pacientes mais graves, com internação
prolongada em UTI, que utilizaram mais de três antimicrobianos e foram submetidos a
procedimentos invasivos. A freqüência de pacientes com VRE dependentes de cuidado
intensivo de enfermagem reporta a importância desse profissional ao controle e à prevenção do
VRE na instituição.

Acesso ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/Ledna%20Bettcher.pdf
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CASTILHO VARGAS, Viviane. Aprendizagens dos profissionais de saúde em eventos de ação
social (As). Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2008. 89
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GAZZINELLI, Maria Flávia
MARQUES, Rita de Cássia
RESUMO: Este estudo se insere no contexto de uma reflexão sobre o crescente envolvimento do
trabalho voluntário de profissionais de saúde em eventos públicos de ação social e a possibilidade de
estes se constituírem em espaços de aprendizagem significativos para a formação dos profissionais.
No final do século XIX e início do século XX, um novo cenário e diferentes atores sociais surgem,
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com múltiplos interesses na realização de eventos de ações sociais. Esses eventos podem se
constituir em possibilidades de re-significar o currículo historicamente hegemônico nas escolas.
Nesse sentido, este estudo pretendeu investigar as aprendizagens dos profissionais de saúde nos
eventos de ações sociais. É um estudo de abordagem qualitativa. Os sujeitos pesquisados foram
egressos da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, que haviam
participado de eventos de ações sociais de forma voluntária, em espaços desapropriados de estrutura
física, material e tecnológica. Como instrumento de coleta de dados foi utilizada a entrevista semiestruturada individual. Para análise de dados, utilizou-se a análise de conteúdo, de onde se extraíram
vinte categorias temáticas, posteriormente sintetizadas em quatro temas principais. O primeiro referese aos eventos de ações sociais em saúde, a participação dos profissionais e/ou alunos, as
dificuldades encontradas nos eventos, a diversidade de atividades que são oferecidas, os espaços
em que os eventos se realizaram e seu planejamento. O segundo refere-se aos interesses que
norteiam o trabalho nos eventos de ações sociais. O terceiro refere-se à Universidade Federal de
Minas Gerais e sua relação com a participação dos alunos nos eventos, a importância dessa
participação e o papel da Universidade nesse contexto. O quarto está relacionado com as
aprendizagens adquiridas nos eventos de ações sociais em saúde. Como aprendizagens efetivadas
nos eventos, os profissionais indicaram a capacidade de relacionar com o ser humano, incluindo aí a
habilidade de orientar, comunicar e abordar o outro; a competência de escuta sensível, de
enfrentamento do imprevisível, do lidar com o outro diferente, além dos exercícios de transposição
didática, inteligência, imaginação, inventividade, memória. Sintetizando, para os profissionais, a
principal aprendizagem obtida relaciona-se com a idéia de que o aprender vai além do saber,
envolvendo questões ligadas à interação com o outro. O estudo contribui especificamente para
aproveitar e explorar o potencial formador desses diversos espaços não formais de aprendizagem.

Acesso ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/VivianeCastilho.pdf
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DUARTE, Maria Cristina Caldeira. Epidemiologia e organização de serviços: a experiência com o
Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos no Município de Manhuaçu, Minas Gerais. Belo
Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2008. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LANA, Francisco Carlos Félix
RESUMO: A epidemiologia, juntamente com o planejamento e outras ciências sociais, tem sido
reconhecida como necessária na estruturação do novo modelo de atenção à saúde, considerando o
atendimento à demanda existente e a incorporação do saber epidemiológico na organização dos
serviços de saúde. Este estudo trata de identificar a contribuição da epidemiologia na organização de
serviços por meio do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) no município de
Manhuaçu, Minas Gerais, cenário da pesquisa. Os objetivos do trabalho são analisar o processo de
implementação e sua relação com a organização de serviços de saúde, caracterizar a implantação,
identificar a operacionalização, analisar a utilização do SINASC na organização dos serviços e avaliar
as informações geradas por este sistema de acordo com variáveis selecionadas. O delineamento do
estudo é do tipo estudo de caso, sendo descritivo exploratório com duas abordagens, uma
quantitativa e outra qualitativa. O período da pesquisa é a série histórica de 1996 a 2006, sendo 1996
o ano de implantação do SINASC no município em estudo. As fontes do estudo são o SINASC,
entrevistas com profissionais de saúde e documentos da Secretaria Municipal de Saúde de
Manhuaçu. São trabalhados os dados selecionados das declarações de nascidos vivos: peso ao
nascer, idade gestacional, consultas pré-natal e tipo de parto. Como critério de validade do estudo é
utilizada a triangulação de dados possibilitando o confronto de várias percepções obtidas de diversas
fontes, a partir do uso de diferentes técnicas de coleta de dados. O estudo foi aprovado pelo Comitê
de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais em 29/08/2007- Processo nº.
0234.0.203.000-07. Os resultados encontrados apontam que os indicadores do SINASC sinalizam
melhorias no período, sendo a qualidade da informação a mais significativa, refletindo maior
comprometimento dos envolvidos com o sistema. Porém, ainda há falta de esclarecimento da
importância do preenchimento adequado para uma programação em saúde eficiente, consoante com
as necessidades da população, e não somente com a obrigatoriedade de cumprir metas para receber
recursos. Na discussão da categoria referente ao processo de implantação do SINASC evidencia-se
que os profissionais desconhecem, na sua maioria, a implantação, mas reconhecem o SINASC como
importante na organização dos serviços. O estudo da categoria operacionalização do SINASC
permite identificar falta de conhecimento deste processo, dificuldades na execução das ações e
diferentes percepções de uma mesma situação. A abordagem da utilização do SINASC na
organização dos serviços expõe a debilidade de utilização de um sistema de informação, com falta de
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estruturação dos serviços quanto à sistematização das ações e visão economicista do seu uso na
valorização das pactuações. Espera-se que este estudo subsidie discussões sobre a melhoria da
qualidade da assistência aos nascimentos e incentive o uso do SINASC como instrumento de
acompanhamento das condições materno-infantis no nível municipal.

Acesso ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/MariaCCaldeira.pdf
Nº de Classificação: 5497 [ Bdenf ID 15272]
BOTELHO, Anne Jardim. Relação entre infecções helmínticas, estado nutricional e desempenho
cognitivo de escolares residentes em área endêmica. Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2008. 110 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GAZZINELLI, Maria Flávia Carvalho
BETHONY, Jeffrey Michael
RESUMO: Desnutrição e atraso cognitivo em crianças são importantes agravos à saúde,
conseqüentes de infecções crônicas por helmintos intestinais. Embora esta relação tenha sido
amplamente estudada, encontrou-se poucas descrições sobre os efeitos das diferentes espécies
destes parasitos, de parâmetros nutricionais e habilidades cognitivas específicas. Este estudo teve
como objetivo avaliar associações entre intensidade de infecção por diferentes espécies de
helmintos transmitidos pelo solo, parâmetros nutricionais e habilidades cognitivas de crianças
em idade escolar residentes em área endêmica. Foram avaliadas 210 crianças em idade entre
7 e 11 anos residentes em Americaninhas, comunidade rural de Minas Gerais. A avaliação incluiu
medidas antropométricas de peso e estatura, exame de hemoglobina sanguínea, testes de
inteligência e exame parasitológico Kato-Katz. Modelo de Regressão Linear ajustado por idade,
gênero e situação socioeconômica das famílias destas crianças demonstrou haver associação entre a
infecção moderada a alta por Ascaris lumbricoides e déficit de crescimento, e associação entre baixa
infecção por ancilostomídeos e massa corporal. Foi observada maior prevalência de anemia na
infecção moderada a alta por ancilostomídeos. A infecção moderada a alta por Ascaris
lumbricoides também esteve associada a baixos escores do teste de Raven e infecção por
ancilostomídeos que, independente da carga parasitária, esteve associada a baixos escores do
teste de Raven e do subteste Código do WISC-III. Helmintoses intestinais estão associadas à
desnutrição e déficits cognitivos em populações endêmicas, com importantes diferenças entre
os efeitos da ascaridíase e da ancilostomíase sobre parâmetros nutricionais e habilidades
cognitivas.
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ARAÚJO, Maria da Conceição Filgueiras de. Educação e profissionalização do auxiliar de
enfermagem: uma prática em discussão. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Faculdade de
Educação. Convênio UFBA/Universidade de Santa Cruz, 2003. 138 f.
Dissertação (Mestrado em Educação)
Orientador(es): PÊPE, Alda Muniz
RESUMO: Estudo analítico do processo de formação de duas turmas de Auxiliares de Enfermagem,
egressos dos Cursos Descentralizados, em Itabuna-BA, no período de 1993 a 1996. Objetivou-se
analisar criticamente o currículo adotado e a prática do egresso no desempenho de suas funções,
tomando-se como parâmetro o que preconiza o Projeto Larga Escala, utilizando como espaço
pedagógico não só o momento do curso, mas também a experiência do local de trabalho do
educando. Trata-se de uma pesquisa de campo do tipo ex post facto, envolvendo quarenta egressos
que trabalham em municípios da área de abrangência da 7ª DIRES e UESC. Os dados foram
coletados a partir de análise documental, aplicação de questionário e observação com roteiro, e
analisados utilizando-se método quantiqualitativo, estatística descritiva com cálculo de freqüência
simples e percentuais. A análise/interpretação dos resultados obtidos permitiu o reconhecimento da
clientela, desvelar aspectos significativos sobre os pontos positivos e negativos dos Cursos, além de
identificar a ocorrência e manutenção de comportamentos distorcidos na prática dos egressos,
durante suas atividades nas unidades de saúde.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
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LIMA, Cláudia de Lourdes Henriques de. Construção de nomenclatura de intervenções de
enfermagem para a Clínica Médica do HULW/UFPB. João Pessoa. Universidade Federal da
Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2008. 162 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NÓBREGA, Maria Miriam Lima da
RESUMO: Estudo exploratório-descritivo que teve como propósito contribuir para que o
Processo de Enfermagem na Clínica Médica seja efetivamente implementado em todas as suas
fases. Para o alcance dos objetivos, a pesquisa foi desenvolvida em duas etapas: a primeira, a
construção do Banco de Termos da Linguagem Especial de Enfermagem da Clínica Médica e a
segunda, a partir deste banco, a construção da Nomenclatura de Intervenções de Enfermagem para
a Clínica Médica, utilizando a Nomenclatura de Diagnósticos de Enfermagem da referida clínica
e o Modelo de Sete Eixos da CIPE® Versão 1.0. Para a realização da primeira etapa, buscou-se
atender a procedimentos da metodologia terminológica, como identificação e avaliação de
documentação especializada; delimitação do campo temático da análise terminológica;
estabelecimento de árvores de domínio da base de dados; elaboração de definições teóricas
para os termos constantes e não constantes na CIPE®; validação dos termos e respectivas
definições que constituíram o Banco de Termos da Linguagem Especial de Enfermagem da Clínica
Médica. Para a realização da segunda etapa, a construção da Nomenclatura de Intervenções
de Enfermagem, inicialmente foi feita a validação das afirmativas diagnósticas contidas na
Nomenclatura de Diagnósticos de Enfermagem da Clínica Médica. Foram utilizadas 22
afirmativas diagnósticas da Nomenclatura de Diagnósticos de Enfermagem da Clínica Médica, que
alcançaram o IC ? 0,80, consideradas, portanto, como validadas. Na construção das afirmativas de
intervenções de enfermagem para estes diagnósticos de enfermagem utilizaram-se as diretrizes
do Conselho Internacional de Enfermagem, o Banco de Termos da Linguagem Especial de
Enfermagem da Clínica Médica do Hospital Universitário Lauro Wanderley desenvolvido na primeira
etapa desta pesquisa, e os termos do Modelo de Sete Eixos da CIPE® Versão 1.0. Levou-se também
em consideração a literatura, uma vez que, na construção de catálogos CIPE®, recomenda-se que
possam ser adicionadas afirmativas identificadas na literatura da área e em resultados de
pesquisa que forneçam evidências relevantes, o raciocínio terapêutico e a experiência da
pesquisadora como enfermeira assistencial da referida clínica. As afirmativas de intervenções
de enfermagem que alcançaram o IC? 0,80 foram consideradas validadas e organizadas de
acordo com os diagnósticos enunciados, elegendo-se um mínimo de seis intervenções de
enfermagem por diagnóstico, resultando numa lista alfabética de 309 intervenções de
enfermagem, aqui denominada de Nomenclatura de Intervenções de Enfermagem para a
Clínica Médica do Hospital Universitário Lauro Wanderley. Nessa Nomenclatura, as
intervenções foram incluídas em ordem alfabética, sendo consideradas como dependente,
interdependente e independente, cabendo ao enfermeiro, na sua utilização, a escolha das
intervenções que melhor se apliquem a determinado paciente. Espera-se que o uso desta
nomenclatura, enquanto instrumento, permita o emprego do raciocínio clínico, individualização
da assistência, um maior suporte na implementação do projeto da Sistematização da
Assistência de Enfermagem e, conseqüentemente, no desenvolvimento do processo contínuo de
avaliação dessa Nomenclatura.
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AGRA, Glenda. Vivência de mulheres submetidas à gastroplastia. João Pessoa. Universidade
Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2008. 133 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): HENRIQUES, Maria Emília Roméro de Miranda
RESUMO: A obesidade é uma doença multifatorial de prevalência crescente e que vem
adquirindo proporções alarmantemente epidêmicas, considerada um dos principais problemas
de saúde pública. Para tanto, existem muitos tratamentos inovadores para a melhora das comorbidades associadas, assim como para a diminuição do peso corporal. A gastroplastia
também denominada cirurgia bariátrica é um procedimento cirúrgico amplamente divulgado e
se utiliza de técnicas restritivas e disabsortivas, cuja finalidade é fazer com que o obeso mórbido
melhore sua qualidade de vida. Este estudo teve como objetivo: investigar a vivência de
mulheres que se submeteram à gastroplastia. Trata-se de um estudo exploratório com
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abordagem qualitativa, do qual participaram 16 pacientes mulheres que se submeteram à
cirurgia bariátrica. Os dados foram coletados nos meses de junho a julho de 2007, por meio da
técnica de entrevista; com a utilização do sistema de gravação, as quais foram analisadas
qualitativamente, à luz da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo - DSC (LEFÉVRE;
LEFÉVRE,2005). Da análise realizada, emergiram as seguintes idéias centrais: elevação da
auto-estima e bem-estar psicológico; promoção de bem-estar físico; mudança negativa no pósoperatório imediato e mediato; mudança positiva após a fase de adaptação; possibilidade de maior
socialização; satisfação familiar e pessoal enquanto mulher e maior disposição, segurança e
melhor estado de humor. O estudo evidenciou que as mulheres, participantes inseridas na
pesquisa apresentaram melhoria na qualidade de vida em todas as dimensões de sua vivência, ou
seja, nas dimensões física, psíquica, social e ambiental. Os resultados mostraram também que
as participantes da pesquisa reconhecem que a gastroplastia constitui um procedimento cirúrgico
de risco, uma vez que as mesmas referiram ter apresentado algumas alterações metabólicas,
devido à restrição alimentar. Por isso, a importância do cumprimento às recomendações médicas
frente ao protocolo nutricional. Foi ressaltada ainda que após a gastroplastia, as participantes da
pesquisa passaram a viver mais socialmente, conseguindo, assim, manter nível de satisfação
pessoal e familiar, enquanto mulher. Evidenciou-se também que no pós-gastroplastia, as
mulheres apresentaram maior disposição, segurança e melhor estado de humor, evidenciados
através da aquisição de realização de atitudes diárias simples. A partir da compreensão do
fenômeno investigado, este estudo enfocou a vivência de mulheres que se submeteram à
gastroplastia,verificando-se os aspectos positivos e negativos do procedimento.Após a discussão
dos dados chegou-se à conclusão de que a gastroplastia é um tratamento cirúrgico para obesos
mórbidos, que remete à perda ponderal, melhora a auto estima mas que traz conseqüências
negativas. Daí a importância do cuidar destas pacientes desde a decisão de se submeter a
cirurgia a total reabilitação. Esta dissertação impulsiona a realização de outras pesquisas no
campo da assistência à saúde, envolvendo a qualidade de vida pós-gastroplastia, que venham
contribuir para um melhor conhecimento do contexto que envolve o pré, o trans e o pós operatório
das pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica.
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KROMETSEK, Maria da Conceição Siqueira Coutinho de Almeida. Déficits de autocuidado no
contexto da hipertensão arterial em escolares com sobrepeso e obesidade. João Pessoa.
Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2008. 155 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FONTES, Wilma Dias de
RESUMO: Trata-se de estudo exploratório com abordagem quantitativa, baseado na Teoria do
Autocuidado de Orem. Teve como objetivos averiguar, a partir da Ficha Individual de Saúde de
escolares na faixa etária de 7 a 11 anos de idade, as condições de sobrepeso e obesidade como
fatores de risco de hipertensão arterial, investigar os requisitos de autocuidado universais e de
desenvolvimento associados à hipertensão arterial nos escolares, identificar os déficits de
autocuidado para hipertensão arterial e discutir, à luz da literatura cientifica e da Teoria do
Autocuidado de Orem, os déficits de autocuidado nesses escolares frente à morbidade em foco. A
amostra foi composta por um grupo de 20 escolares que freqüentam a Escola Christina Wolpert do
Betel Brasileiro, na cidade de João Pessoa - PB. Os dados foram coletados através da técnica da
entrevista com os escolares e confirmados pelas suas mães. Dados adicionais foram obtidos na
ficha social dos mesmos. Os resultados permitiram identificar déficits de autocuidado universal
e de desenvolvimento. Nos primeiros, verificaram-se déficits nos requisitos Manutenção da
ingestão adequada de alimentos, Manutenção de equilíbrio entre atividade e repouso, Equilíbrio
entre solidão e interação social, Risco à vida e ao bem-estar e Promoção do funcionamento e
desenvolvimento humano apresenta-se comprometido pelo déficit na verificação da pressão
arterial em consulta clínica. Os déficits do autocuidado do desenvolvimento ocorreram nos
requisitos Produção e manutenção de condições de vida e Provisão de cuidados para prevenção e
superação de efeitos deletérios. O estudo revelou que é necessário aumentar o atendimento
às necessidades humanas dos escolares no sentido de se restringir o impacto dos fatores de risco
que podem desenvolver hipertensão arterial na infância. Evidencia-se a falta de suporte da Saúde
Coletiva que não propicia resolutividade aos problemas identificados nesses escolares. A academia
deve ser inserida neste contexto para promover a formação de profissionais com maior
ligação com a problemática de escolares de classe sócio-econômica desfavorecida.
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FREIRE, Roberta de Miranda Henriques. Representações sociais sobre o trabalho construídas
por idosos. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2008. 109
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Antonia Oliveira
RESUMO: Um olhar sobre a velhice é o ponto inicial desse estudo, uma vez que a partir da segunda
década do século passado, o processo de envelhecimento populacional tem ocorrido em todo o
mundo, haja vista que o aumento da expectativa de vida é considerado como uma preciosa conquista
social. Durante a minha vida acadêmica estive envolvida com a temática envelhecimento no
desenvolvimento de trabalhos científicos. Essa fase de vida me desperta várias inquietações, e como
conseqüência desta afinidade, decidi adquirir mais conhecimentos sobre idosos, que culminou com a
elaboração desta pesquisa. Investigar as Representações Sociais sobre o trabalho construídas por
idosos. Este trabalho possibilita conhecer como os idosos se posicionam frente ao trabalho e a
importância de sua inserção no mercado de trabalho, constituindo um estímulo para o
desenvolvimento de um estudo em que abordasse essas representações, subsidiadas na Teoria das
Representações Sociais (TRS) Em contra partida, este estudo também possibilita uma reflexão capaz
de contribuir para o desenvolvimento da Saúde Pública no Brasil, uma vez que a política pública de
atenção ao idoso, se relaciona com o desenvolvimento sócio-econômico e cultural do país, tendo uma
conotação ampliada de cidadania, onde os idosos constroem e compartilham representações sociais
acerca das intervenções sofridas por eles no âmbito social, econômico e ambiental. Conhecer as
representações sociais sobre o trabalho na perspectiva dos idosos, é relevante tanto ao nível social,
cultural quanto acadêmico, uma vez que os desafios acarretados pelo envelhecimento, traz consigo
diferentes dimensões de ordem psicossociais, retratadas pelas dificuldades, pois o envelhecimento
influencia de um modo geral toda uma população. Neste sentido, questionam-se quais as
representações sociais sobre o trabalho para idosos que trabalham e os que não trabalham? Para
responder esse questionamento o referido estudo tem o objetivo de :Apreender as Representações
Sociais sobre o trabalho construídas por idosos. Sendo um estudo exploratório centrado no aporte
teórico das Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978) em que foram priorizadas as falas dos
sujeitos do estudo em contexto social natural, realizado na cidade de Cajazeiras, Paraíba, região do
Nordeste brasileiro, com idosos que trabalham (ativos) e idosos que não trabalham (não ativos), após
contato prévio com o Conselho dos Diretores Lojistas - (CDL) tendo como cenário, praças, calçadas,
igreja, e grupos de convivência da referida cidade. Fizeram parte da pesquisa trinta e cinco sujeitos,
de ambos os sexos, que aceitaram participar do estudo, distribuídos , todos com idade acima de 60
anos que aceitaram participar da pesquisa, considerando-se os aspectos éticos que envolvem
pesquisas com seres humanos. Por ocasião das entrevistas os sujeitos preencheram e assinaram
voluntariamente o termo de consentimento livre e esclarecido, para participar do estudo), previsto na
Resolução 196/96 - Ministério da Saúde/Conselho Nacional de Saúde/Comissão Nacional de Ética
em Pesquisa (BRASIL, 1996) e as Diretrizes e Normas que regem pesquisa envolvendo seres
humanos (Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde - Brasil, 2000). As informações obtidas
através das entrevistas foram organizadas em um banco de dados preparados especificamente para
serem processados software Alceste (REINERT, 1998), a partir de um corpus de 35.No caso deste
estudo onde a análise foi aplicada a um corpus constituído por 35 entrevistas, cada uma delas
constituiu-se uma Unidade de Contexto Inicial (UCI), que foi processado pelo software Alceste. Os
dados foram analisados pelo programa em que o mesmo identifica as unidades de contexto iniciais
(UCI's) e a partir dessas, foi feita a segmentação em unidades de contexto elementares (UCE's), que
foram classificadas em função da análise lexical, com base nas formas reduzidas das palavras, sua
freqüência e tamanho das UCE's. Aplicou-se o método de classificação hierárquica descendente para
a obtenção das classes. O teste do qui-quadrado de associação das formas reduzidas e de
associação das UCE's às classes é utilizado para que as UCE's sejam excludentes entre as classes e
que sejam semelhantes no interior de cada classe (CAMARGO, 2005). Após reconhecer as
indicações das UCI's, o programa Alceste divide o material em unidades de contexto elementar
(UCE's). Elas são segmentos de texto na maior parte das vezes do tamanho de três linhas,
dimensionadas pelo programa (em função do tamanho do corpus) respeitando em geral a pontuação.
Este procedimento possibilitou a delimitação de seis classes semânticas ou categorias lexicais
semânticas em função da ocorrência e coerência das palavras contidas no vocabulário e da sua
contextualização dentro dos segmentos de textos articulados, nos quais foram identificados os
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conteúdos de representações, de acordo com cada classe ou categoria. Desta forma, estas classes
foram apreendidas a partir da análise lexical, de dois grupos de sujeitos (idosos que trabalham e
idosos que não trabalham), organizados pelas unidades inicial (UCI's), dividida 92 segmentos de
textos, ou seja, unidades de contexto elementar (UCE's), que foram: aspectos psico-sócioeconômicos do trabalho, descrições sobre experiências de trabalho para o idoso, efeitos do trabalho
para o idoso, sentidos atribuídos ao trabalho, trabalho como estratégia de vida e impacto do trabalho
na vida do idoso. Camarano (1999) afirma que a análise do idoso nas atividades econômicas, têm um
caráter diferente das análises tradicionais do mercado de trabalho e que a preocupação central não é
com a pressão que o idoso possa fazer no mercado de trabalho, mas a de analisar a sua participação
como indicador de sua dependência ou não. Reconhece-se, no entanto, que em algumas atividades
econômicas no trabalho do idoso, que já é aposentado, concorre com o trabalho do jovem. Pelo fato
de ele ser idoso e até aposentado, traz vantagens para o empregador: outro ponto importante diz
respeito à contribuição que os idosos aportam à renda familiar. Neste sentido, o aspecto social
retratado nas representações do trabalho para os idosos demonstram conhecimentos esteriotipados
sobre a velhice ,quando os sujeitos associam trabalho ao «idoso» e ao «velho» de conotação
negativa, contribui para a imagem que estes tem de si próprios, bem como das condições e
circunstâncias que os envolvem de dependerem de seus familiares ou mesmo do próprio sistema de
governo. A representação social sobre o trabalho para o idoso tem conteúdos positivos quando o
idoso encontra-se inserido no mercado de trabalho ,onde o mesmo é muitas vezes responsável pela
manutenção da família, quer seja com a sua aposentadoria ou mesmo com o próprio trabalho.
Observa-se por um lado que o idoso pode melhorar a sua vida ao se achar produtivo; por outro, não
podemos descartar o desgaste próprio do envelhecimento, conforme eles retratam em suas falas
apresentadas no estudo. Nesse sentido, a questão maior deste estudo se remete as representações
sociais dos idosos sobre o trabalho e sua inserção no mercado de trabalho, como uma possibilidade
de uma melhor qualidade de vida. Este estudo não esgota as possibilidades de análise sobre a
temática abordada, mas contribui para se pensar acerca do trabalho para esta população
vislumbrando aspectos de vida saudáveis para os mesmos, desde que este trabalho lhes traga autoestima, reconhecimento e melhor qualidade de vida.Respondendo ao objetivo proposto neste estudo,
evidenciamos após trabalhar os dados que os idosos que trabalham sentem-se «útil; essencial;
independente e respeitado», configurando um aspecto positivo na socialização do indivíduo,
entretanto várias lacunas foram evidenciadas na fala dos idosos da amostra deste estudo como por
exemplo subsidiar o rendimento familiar . O idoso brasileiro carrega consigo a responsabilidade
econômica da família e isto não é o que se pensa que uma pessoa que trabalhou a vida inteira tenha
que arcar com esta condição árdua em uma fase de vida onde ele deveria estar desfrutando de uma
boa qualidade de vida, executando tarefas que lhe proporcionasse satisfação pessoal, que o tornasse
útil e produtivo, que tivesse subsídios para suas necessidades humanas básicas, que o idoso
pudesse desfrutar de momentos de lazer, que fosse considerada sua sexualidade e principalmente
que ele fosse visto pela sociedade, como um adulto normal.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=101933
Nº de Classificação: 5503
ORIÁ, Mônica Oliveira Batista. Tradução, adaptação e validação da Breastfeeding Self-Efficacy
Scale: aplicação em gestantes. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2008. 188 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): XIMENES, Lorena Barbosa
RESUMO: O exercício da amamentação é extremamente relevante por proporcionar um contato
íntimo da díade mãe-bebê e por fornecer ao recém-nato uma fonte hídrica, energética e protéica no
início da vida. Este estudo teve como objetivos: traduzir e adaptar a Breastfeeding Self-Efficacy Scale
(BSES), aplicar a Breastfeeding Self-Efficacy Scale - Versão Brasileira (BSES-VB), em gestantes,
verificar a confiabilidade e a validade da BSES-VB para a detecção da auto-eficácia das mulheres e
verificar a associação entre os escores da BSES-VB e as variáveis sociodemográficas e obstétricas.
Obteve-se autorização para utilização da BSES a qual foi submetida ao processo de adaptação
transcultural proposto por Beaton (1998), tendo sido submetida às análises psicométricas
(confiabilidade e validade). Desenvolveu-se um estudo metodológico com abordagem quantitativa
realizado em um centro de saúde de Fortaleza. A amostra foi composta por 117 gestantes que foram
entrevistadas antes ou depois da sua consulta pré-natal. A coleta de dados ocorreu no período de
julho a outubro de 2007, tendo sido utilizada além da BSES, um formulário com informações
sociodemográficas e obstétricas. Após a adaptação, obteve-se uma escala com 33 itens, cujas
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dificuldades no seu entendimento resultaram na inserção de exemplos em 12 itens. Um comitê de
especialistas avaliou o conteúdo da BSES-VB e a escala obteve um Índice de Validação de Conteúdo
de 0,86. O alfa de Cronbach foi 0,88, indicando alta consistência interna, a qual foi ratificada pelo
coeficiente de correlação intraclasse que variou de 0,83 a 0,90. A estabilidade da escala foi avaliada
pelo coeficiente de Spearman-Brown que se mostrou elevado (0,80 e 0,91), indicando alta
estabilidade da BSES-VB. A validade de construto realizada pela análise fatorial utilizando a análise
dos componentes principais com rotação varimax sugeriu a retirada de alguns itens, contudo optou-se
por mantê-los para posterior aplicação do instrumento em uma amostra mais representativa dessa
população e outras que possuam características ainda não avaliadas. A validade de construto por
meio da comparação dos grupos contrastados sugere que somente a experiência pode não ser
relevante para que a mulher tenha maior auto-eficácia na amamentação, mas que essa experiência
precisa ser satisfatória, gratificante para que a mulher tenha maior auto-eficácia na adoção desse
comportamento. Concluiu-se, portanto que se obteve um instrumento confiável, válido e capaz de
avaliar a percepção da mulher em relação à sua auto-eficácia para a prática da amamentação e
recomenda-se que a BSES-VB seja aplicada tanto para pesquisa como na prática obstétrica, pois ela
permite identificar os fatores relacionados à amamentação que requerem uma atenção direcionada e
efetiva por parte do profissional que lida com a amamentação.
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SARAIVA, Klívia Regina de Oliveira. Obesidade infantil: a família como unidade promotora da
saúde. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem. Departamento em Enfermagem, 2008. 140 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): XIMENES, Lorena Barbosa
RESUMO: A família tem um papel preponderante na promoção da saúde infantil, sendo a primeira
unidade de cuidado que intervém no processo saúde-doença e a que mais influencia os hábitos de
vida da criança. Em relação à alimentação, centra sua atenção na quantidade dos alimentos e não na
qualidade da comida. O ato de nutrir a criança ultrapassa o ato biológico, pois está relacionado ao
comportamento e às práticas alimentares da família, influenciados pelos meios histórico, social,
tecnológico e econômico. Assim, com as mudanças de estilo de vida da família, a criança pode
adquirir hábitos alimentares inadequados, resultando na obesidade infantil. Partindo dessa
perspectiva, o estudo tem por objetivo compreender o modo de vida das famílias de crianças préescolares com risco para obesidade. Para tanto, tornou-se necessário a utilização da Teoria da
Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural, de Leininger e do método de Etnoenfermagem, a
partir do preenchimento de um formulário estruturado para avaliação antropométrica de 41 crianças
pré-escolares matriculadas em duas creches-escolas particulares de Fortaleza, onde 8 apresentaram
índice de massa corporal acima do percentil 95 (obesidade); e da realização de entrevistas abertas
com as famílias dessas crianças durante o período de três meses, guiadas pelos modelos
Observação-Participação-Reflexão (OPR) e Estranho-Amigo. A pesquisa aponta que o tema cultural
conviver com filho com risco para obesidade: uma realidade vivenciada pelas famílias possui nuanças
relacionadas a comer é mais do que suprir a fome; ser uma criança gorda traz problemas; e conflitos
familiares em torno da criança gorda. Sendo assim, as famílias acreditavam que a alimentação da
criança era uma atividade humana que deveria ser concedida, independente das suas condições
socioeconômicas, dos alimentos serem nutritivos ou não e da quantidade ofertada. O excesso de
peso da criança associado ao estigma do gordo e aos prejuízos físicos que pode causar foi pouco
considerado pelas famílias, que afirmavam se tratar de uma característica da fase de crescimento
infantil. As crianças, por serem o alvo principal de cuidados da família, muitas vezes eram o centro de
conflitos familiares, que se apresentavam como disputa de poder entre as gerações e competição
entre os pais. Diante dessas apreensões, considera-se que a família é o universo mais afetivo,
protetor e compensador da criança, sendo necessário que a Enfermagem adentre e envolva os
demais contextos - escolar e social - para assim desenvolver ações de prevenção da obesidade
infantil, juntamente com familiares e educadores. Isto viria a corroborar com a proposta da
Organização Pan-Americana de Saúde de criar Escolas Promotoras de Saúde, a partir de um
estímulo a adoção de estilos de vida saudáveis em todos os contextos em que a criança está
inserida.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=118722

48

Nº de Classificação: 5505
DODT, Regina Cláudia Melo. Aplicação e validação da Breastfeeding Self-Efficacy Scale-Short
Form (BSES-SF) em puérperas. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2008. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): XIMENES, Lorena Barbosa
RESUMO: A Breastfeeding Self-Efficacy Scale - Short Form (BSES - SF) é um instrumento que se
destina a avaliar as expectativas pessoais acerca da auto-eficácia da mulher que amamenta. Logo,
este estudo teve como objetivos: aplicar a BSES-SF em mulheres assistidas no puerpério imediato e
verificar a confiabilidade e a validade da BSES-SF para a detecção da confiança das mulheres no
leite materno e no seu potencial de exercer a amamentação. No contexto brasileiro, a BSES nas duas
formas (completa e abreviada) foi submetida ao processo de tradução e adaptação cultural para a
língua portuguesa por Oriá (2008) e assim desenvolveu-se um estudo metodológico com abordagem
quantitativa realizado nas unidades de Alojamento Conjunto (AC) de uma maternidade pública de
grande porte, de referência terciária na assistência perinatal e neonatal, em Fortaleza. A amostra foi
constituída de 294 puérperas admitidas no alojamento conjunto. A coleta de dados ocorreu no
período de agosto a outubro de 2007, tendo sido utilizada além da BSES-SF um formulário com
informações sociodemográficas, antecedentes obstétricos, dados da gravidez atual, parto, puerpério,
condições da mama, dados do nascimento e saúde da criança. O Alfa de Cronbach foi de 0,74
indicando alta consistência interna, a qual foi ratificada pelo coeficiente de correlação intraclasse que
variou de 0,69 a 0,78. A validade de construto realizada pela análise fatorial utilizando a análise dos
componentes principais, revelou que apesar dos itens 3,7 e 9 ficarem alocados nos dois fatores,
prevaleceu o fator com maior valor da correlação, respectivamente o item 3 (0,353) e 9 (0,536) no
domínio intrapessoal e item 7(0,565) no domínio técnico, pois todos os itens têm cargas fatoriais
acima de 0,30, o que é recomendado pelos especialistas, portanto nenhum item foi eliminado. A partir
da correlação entre a BSES-SF e as variáveis sociodemográficas, verificou-se que somente a idade
das puérperas apresentou associação estatística significante tanto na escala total (r = 0,139; p =
0,018), como no domínio técnico (r = 0,118; p = 0,044) e no domínio intrapessoal (r = 0,133; p =
0,023). Constatou-se, portanto, a relevância da escala quanto a sua utilização pelos enfermeiros no
Alojamento Conjunto, constituindo-se um instrumento confiável e válido para diagnosticar a confiança
das puérperas no leite materno e no seu potencial de exercer a amamentação, o que resultará em
intervenções individualizadas e em uma assistência voltada para a promoção da saúde.
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FEITOZA, Aline Rodrigues. Cultura do idoso e sua influência no risco perante o HIV/Aids (A).
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem.
Departamento de Enfermagem, 2008. 117 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROSO, Maria Grasiela Teixeira
RESUMO: O aumento do número de casos de Aids em idosos tem sido alvo de investigações.
Culturalmente não se costuma associar a Aids a população idosa, pois infelizmente para muitos estes
são vistos como assexuados. Esse estudo tem como objetivo geral investigar como a cultura da
pessoa idosa influencia na construção do significado de risco perante a epidemia do HIV/Aids. Tendo
como referencial teórico metodológico a etnografia, proposta por Madeleine Leininger através da
etnoenfermagem. Utilizamos como guia norteador de coleta e análise de dados o modelo da
observação-participação-reflexão, conhecido como modelo O-P-R. Os dados foram colhidos no
Grupo Vida que funciona dentro do Centro de Desenvolvimento Familiar (CEDEFAM) e está
vinculado a Secretaria Executiva Regional III (SER III) e a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade
Federal do Ceará (UFC). Tivemos como população geral 48 idosos, onde pudemos traçar o perfil
sócio-cultural dos mesmos através de busca em prontuário familiar, dentre os quais 11 foram
denominados informantes chaves e participaram das três oficinas temáticas realizadas nos meses de
outubro e novembro de 2007. Como resultado das oficinas temáticas e do perfil traçado os dados
foram divididos em 4 seções: 1) Quem são os idosos do Grupo Vida?; 2) O que os idosos do Grupo
Vida sabem sobre o HIV/Aids; 3) A cultura do idoso e a construção do significado de
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sexo/sexualidade; 4) Percepção de risco perante o HIV/Aids. Os dados nos revelaram que as
questões culturais em relação ao sexo, sexualidade, religião e relacionamentos afetivos e sexuais
foram moldados no tipo de criação que tiveram o que pode vir a ser um fator dificultante nos trabalhos
de educação e prevenção das DST/Aids, pois ainda estão envoltos em mitos e pudores. O
conhecimento dos mesmos com relação ao HIV/Aids ainda está muito restrito ao uso do preservativo,
o que não implica afirmar que os mesmos o aceitem ou usem em suas relações sexuais. Os idosos
do Grupo Vida não se percebem dentro do risco de se infectarem pelo HIV/Aids e isso se deve ao
significado que os mesmos atribuem a risco, que pode ser percebido com algo que pode acontecer
com o outro, e está muito atrelado ao tipo de relacionamento sexual que os mesmos possuem. Como
podemos perceber no decorrer do estudo a cultura influencia na construção do significado de risco
perante o HIV, para os idosos pesquisados as influências do contexto sócio-cultural fazem com que
os mesmos não se percebam como uma população vulnerável à epidemia, e como tal está mais
exposta a Aids, visto que ainda há uma defasagem muito grande com relação a conhecimentos
básicos de transmissão e prevenção do HIV/Aids.
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GIRÃO, Áthila Campos. Acupuntura na ansiedade generalizada em mulheres climatéricas:
abordagem terapêutica na promoção da saúde mental. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2008. 107 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVES, Maria Dalva Santos
RESUMO: As mulheres são acometidas por sintomas de ansiedade generalizada no
climatério/menopausa, gerando um sofrimento psíquico que influencia negativamente sua qualidade
de vida. Destarte, surge uma demanda por abordagens naturais, como a acupuntura, que minimizem
os efeitos adversos provocados pelas medicações convencionais e que funcionem como fonte de
autoconhecimento e responsabilidade na saúde individual e coletiva. Os objetivos deste estudo foram
avaliar a acupuntura como terapêutica complementar em mulheres de um Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS), bem como identificar a intensidade das suas queixas difusas antes e depois da
aplicação da acupuntura e relacionar a intensidade das mesmas com fatores sócio-demográficos.
Estudo do tipo experimental, misto (uni-cego e aberto), randomizado e prospectivo, que teve como
instrumentos para a coleta de dados a Escala de Ansiedade de Hamilton - HAMA adaptada por
Souza (2004), realizado no Centro de Atenção Psicossocial Prof. Frota Pinto (CAPS III). Foram
observados os procedimentos éticos exigidos para a realização da pesquisa e selecionadas 30
mulheres obedecendo os critérios de inclusão e exclusão, avaliando a HAMA-ANTES e divididas
aleatoriamente em dois grupos com acupuntura verdadeira (GT) e acupuntura placebo (CP), as quais
foram submetidas a 10 aplicações, uma vez por semana, quando avaliamos a HAMA-DEPOIS.
Quatorze mulheres em tratamento no CAPSIII formaram outro grupo controle com medicação (CM) e
tiveram a HAMA-DEPOIS avaliada. Os dados foram processados pelo programa Statistical Package
for Social Science - SPSS, versão 11.0. Os gráficos foram gerados no programa GraphPad Prism,
versão 4). Os resultados mostraram que as participantes têm idade entre 41 e 60 anos (81,8 %), são
casadas (47,7%), com escolaridades de 1º (47,7%) e 2º (36,3%) graus, praticam o catolicismo
(77,7%), trabalham em casa (50,0%), sem filhos (36,3%) ou poucos filhos (43,2%) e com renda
familiar de 1 a 2 salários mínimos (65,9%), têm baixo sedentarismo (31,8%), são insatisfeitas
profissionalmente (61,4%), tiveram puberdade conturbada (63,6%), têm experiência de vida marcada
por traumas emocionais e/ou físicos (75,0%), apresentam sintomas psicofísicos manifestados no
climatério/menopausa (52,3%) e alto índice de procedimentos cirúrgicos (59,1%),as relações
conjugais insatisfatórias afetam a vida psicossomática das mulheres (r= 6,363; p=0,012; n=30), e as
que trabalham em casa têm maior probabilidade em desencadear sintomas de ansiedade, apesar de
não ser significante estatisticamente (r=6,356; p=0,096; n=30); não houve correlação significativa
entre HAMA e as demais variáveis sócio-demográficas. Concluiu-se que a acupuntura reduziu
significativamente os níveis de HAMA no CP e no GT; a acupuntura verdadeira foi mais segura e
confiável clinicamente; a acupuntura verdadeira e a medicação reduziram os níveis de ansiedade das
mulheres, podendo uma ou outra ser adotada isoladamente ou em combinação; é necessário que
outros estudos com acupuntura sejam realizados envolvendo amostras maiores, além de controlar
melhor as variáveis influenciadoras da ansiedade. É relevante mencionar que o conhecimento
apreendido e produzido na sistematização da acupuntura como recurso viável da assistência à
saúde, pode integrar-se nas instituições públicas ou privadas, em nível ambulatorial ou hospitalar, nas
mais diversas especialidades.
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FERNANDES, Janaína Francisca Pinto. Doenças sexualmente transmissíveis: análise psicossocial
das representações de alunos surdos. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2008. 170 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVES, Maria Dalva Santos
RESUMO: Esta pesquisa dedica-se ao estudo das representações sociais de surdos com relação às
doenças sexualmente transmissíveis, visto que a surdez ocasiona dificuldades na comunicação e
conseqüentemente na aquisição de conteúdos sobre DST, favorecendo a suscetibilidade a estas
doenças. A pesquisa foi realizada em uma escola de ensino fundamental para deficientes auditivos.
Objetivou-se: apreender as representações sociais dos alunos surdos sobre as DST, identificar as
representações quanto à obtenção de informações, formas de contaminação e prevenção de DST,
interpretar suas representações sociais ante o outro e a si mesmo. O estudo foi do tipo exploratório,
realizado com uma amostra estratificada com alunos do 6º ao 9º ano que estudam nos três
períodos.Teve como instrumentos para a coleta de dados o Teste de Associação Livre de Palavras
(TALP), o questionário o Desenho-Estória com Tema (DECT) e registros em diário de campo. A
população foi constituída por 174 alunos e a amostra igual a 107. A organização dos dados
quantitativos do questionário e TALP foi procedida pelo Programa Statiscal Package for Science,
versão 13.0. A interpretação dos dados do TALP foi realizada por análise de correspondência
(ANACOR) e a dos dados qualitativos do DECT por análise de conteúdo. Com relação aos
resultados, há aproximadamente 50% de alunos de ambos os sexos, tendo idade média de 21 anos.
Pouco mais da metade informa conhecer o tema DST, tendo duas principais formas de aquisição de
informações: sozinho por meio de livros e revistas e outras pessoas que correspondem a amigos e
vizinhos, seguido da escola. Dentre os membros familiares citados como fontes de informações,
merece destaque a figura da mãe, seguida de pai e mãe conjuntamente. A doença mais conhecida
pelos surdos, como sendo de transmissão sexual, é a aids, seguida da hepatite B e da sífilis, contudo
acreditam que dengue, leishmaniose e febre amarela, que são patologias transmitidas por picadas de
insetos, sejam também de transmissão sexual. Quanto às formas de contaminação, assinalaram
corretamente, sexo genital, sexo oral, sexo anal e o compartilhamento de seringas no uso de drogas
injetáveis e um número significativo de alunos assinalou que espirro ou tosse, beijo na boca e
compartilhar os mesmos talheres representam formas de aquisição DST, tendo nessas formas o
envolvimento da saliva, acreditando que esta também seja uma das formas de transmissão de DST.
A principal forma de prevenção das DST, no outro, é o uso de camisinha e em si mesmo é ter higiene
com o corpo. Acreditam que DST tem forte relação semântica com sexo, camisinha, pênis, doença e
aids, enquanto DST em si mesmo é representada pelas palavras/expressões: eu não, camisinha, não
pode namorar, doença, doente, fraco, pênis, vagina, boca; apresentando-se os três últimos ora no
sentido de órgãos do corpo, ora como órgãos doentes. A expressão “eu não” revela a negação de
DST para si mesmo, sendo, portanto, a doença do outro. Por meio da análise dos DECT, percebe-se
que os surdos objetivam seus conhecimentos sobre DST na figura de casais e órgãos sexuais, ou
seja, a relação sexual propriamente dita.
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SANTOS, Míria Conceição Lavinas. Eventos de vida produtores de estresse e câncer de mama
feminino: metanálise. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2008. 89 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Ana Fátima Carvalho
FERNANDES, Paula Frassinetti Castelo Branco Camurça
RESUMO: Introdução: Vários fatores de risco para câncer de mama estão bem estabelecidos,
entretanto o papel do estresse como um desses fatores requer comprovação. Objetivo: Verificar
associação de eventos de vida produtores de estresse com incidência primária do câncer de mama
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entre mulheres. Método: Revisão sistemática nas bases de dados MEDLINE/Pubmed, LILACS e
Biblioteca Cochrane Library, no período de 2006 a 2007, sem restrição de idioma. A seleção dos
estudos foi realizada por três pesquisadores, e abrangeu os seguintes critérios de inclusão: pacientes
maior de 18 anos; estudos observacionais primários; primeira ocorrência de câncer de mama;
mensuração do estresse por categorias, intensidade e freqüência dos eventos; resultados expressos
como risco relativo (RR) com intervalo de confiança (IC). A qualidade metodológica foi avaliada pelos
critérios de Downs e Black, enquanto o nível de evidência pela classificação de Melnyk e FineoutOveholt. Para metanálise os estudos foram agrupados em três análises: duas análises em virtude das
categorias viuvez e divórcio, e uma análise considerando a intensidade autopercebida e freqüência
de eventos. Na aplica metanálise foi realizada pelo programa Data Analysis and Statistical SoftwareStata, versão 9.0. com aplicação do teste Q para estimar a heterogeneidade e do modelo de efeito
randômico para cálculo do efeito combinado. As análises de sensibilidade e viés não foram realizadas
devido ao pequeno número de estudos. Resultado: Oito estudos foram incluídos de uma amostra
inicial de 621 artigos. A metanálise contou com seis estudos caso-controle e dois de coorte. Os
escores da qualidade metodológica dos estudos variaram entre 14 e 20 (mediana=17), todos com
nível de evidência IV. Não foi encontrada associação para os eventos estressores viuvez e divórcio,
para grau/intensidade de estresse o resultado do estudo sugere que pode haver uma associação. O
RR em relação à viuvez foi igual a 1,04 (0,75-1,44; p= 0,800); em relação a divórcio 1,03 (0,72-1,48;
p=0,850), e em relação a grau intensidade/freqüência de estresse 1,73 (0,98-3,05; p=0,059).
Conclusão: Não houve associação entre eventos de vida produtores de estresse e câncer de mama.
O pequeno número de estudos incluídos, reduzindo o poder estatístico, não permite eliminar a
possibilidade de associação entre grau/intensidade de estresse e câncer de mama.
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BARBOSA, Islene Victor. Lesão medular e suas significações para a família. Fortaleza.
Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento
de Enfermagem, 2008. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Zuíla Maria de Figueiredo
RESUMO: Lesão medular representa grande problema de saúde pública, que agride fisicamente o
corpo, podendo levar à paraplegia ou à tetraplegia, trazendo conseqüências que alteram a dinâmica
da família, determinando um novo estilo de vida para os seus membros. Esse contexto leva a família
a organizar-se e redimensionar a sua vida, para melhor compreender o indivíduo e aprender a
conviver com as implicações da lesão. Objetivou-se, no estudo, compreender o significado do
cuidado prestado pelo ente familiar à pessoa com lesão medular; conhecer os sentimentos que
permeiam a relação de cuidado da família da pessoa com lesão medular à luz das considerações da
teoria de Jean Watson; e analisar as atitudes dos familiares diante do processo de cuidar. O estudo é
do tipo descritivo, com abordagem de natureza qualitativa, desenvolvido em uma instituição
referência em atendimento ao trauma, localizada em Fortaleza-CE. Participaram do estudo sete
familiares cuidadores, que estiveram prestando cuidados durante a internação. Os dados foram
coletados no período de setembro a outubro de 2007, por meio de entrevista do tipo semiestruturada. Os depoimentos foram analisados com base no método de análise de conteúdo.
Interpretamos e inferimos as informações à luz da Teoria do Cuidado Transpessoal de Jean Watson.
Concluímos que o significado do cuidar na percepção do membro familiar é expresso por dificuldades
relacionadas ao déficit de conhecimento, ao fato de que cuidar é uma atividade cansativa e a
resignação do novo papel de cuidador. Em relação aos sentimentos despertados diante deste tipo de
lesão neurológica, destacaram-se o afeto, a fé, a tristeza, a ansiedade e medo, a preocupação e a
esperança. Evidenciaram-se, como atitudes diante do processo de cuidar, os aspectos relativos à
responsabilidade; resignação; não-aceitação e ambivalência de atitudes. Com isso, percebemos que
é necessário também enfocar o cuidado de Enfermagem à família daquele acometido pela lesão
medular.
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LÚCIO, Ingrid Martins Leite. Método educativo para a prática do teste do reflexo vermelho no
cuidado ao recém-nascido. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2008. 136 f.
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Orientador(es): CARDOSO, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão
RESUMO: No Brasil, o teste do reflexo vermelho (TRV), aplicado ao recém-nascido (RN), tem
auxiliado a prevenção da cegueira infantil com participação multiprofissional, inclusive do
enfermeiro(a). No Ceará, constitui objeto de estudo, ensino e prática no cuidado de enfermagem, e
busca-se a participação deste último(a) na área da saúde ocular da criança. Acreditando-se na
criação e aplicação de uma tecnologia educativa voltada à prática do TRV no cuidado ao RN e que o
conhecimento dos aspectos inerentes ao TRV em crianças permite a formação de competências
técnico-científicas, buscou-se avaliar um método educativo para a prática no cuidado de enfermagem
e, especificamente, testá-lo para a capacitação de enfermeiros, além de verificar as facilidades e
dificuldades para sua realização, na ótica do profissional. Estudo avaliativo, quantitativo, desenvolvido
em uma maternidade de referência situada em Fortaleza, Ceará com enfermeiras assistenciais, nos
setores de internação neonatal e no Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do
Ceará de julho/2006 a março/2007, subdividido em três fases preparatória, operacional e avaliativa,
valendo-se de instrumentos e materiais específicos para cada uma. Para o TRV, utilizou-se uma
lanterna, um oftalmoscópio direto e um gradiente de cores. Os dados foram apresentados em tabelas,
quadros e gráficos através de estatística descritiva e inferencial. Foram utilizados média, teste do quiquadrado, teste Phi para a concordância, coeficiente de correlação de Pearson e o teste de máxima
verossimilhança e, fixou-se o nível de significância de 5%. Participaram 16 enfermeiras. Quinze com
formação eminente de instituições públicas de ensino. Oito entre 1 e 5 anos de tempo de serviço em
neonatologia. Doze desconheciam problemas oculares em RN, 11 não tinham acesso às publicações
sobre o tema e 14 apresentaram interesse sobre o TRV. Foram realizadas 240 avaliações, cada uma
composta de 12 itens, avaliados como “adequado” ou “inadequado”. Quanto àqueles classificados
como “adequado” o somatório mínimo foi de 134 (69,7%) e máximo de 192 (100%). Quanto ao valor
absoluto de itens executados adequadamente, nenhuma avaliação foi composta de menos de 6 itens.
A partir da 13ª. avaliação, as enfermeiras realizavam de modo adequado 100% dos itens. O resultado
do TRV foi considerado normal em todas as avaliações e constatou-se a predominância do aspecto
laranja (cor do reflexo) em 164 (62,2%) delas. Em relação ao gradiente identificado verificou-se um
coeficiente de concordância entre examinadores de Phi= 4,47 e p = 0,0001, ao se comparar os
grupos de resultados de modo geral. Semelhante dado, também foi encontrado ao se buscar a
correlação entre pesquisadora e enfermeiras no decorrer das avaliações. Nove enfermeiras
apontaram como maior facilidade a abordagem teórica e dificuldade (12) a não visualização de
leucocoria. Os dados confirmam a tese e julga-se pertinente à reprodução e viabilidade do método
proposto, a ser desenvolvido em outros cenários da saúde da criança, vislumbrando a ampliação do
número de enfermeiros nesta prática e, conseqüentemente, inserção na prevenção da cegueira na
infância.
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FONTENELE, Fernanda Cavalcante. Lesões de pele em recém-nascidos na unidade de terapia
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RESUMO: A pele do bebê quando internado em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN),
apresenta predisposição a ser lesionada, diante da necessidade de muitos procedimentos
específicos, acabando por expô-lo a manipulações necessárias, mas um tanto desgastantes para o
mesmo. Objetivou-se avaliar as lesões de pele que acometem recém-nascidos internados em uma
UTIN. Estudo prospectivo, quantitativo, exploratório descritivo, realizado no período de março a
maio/2007, numa instituição pública em Fortaleza-CE. Constituíram o universo e a amostra 137
recém-nascidos, que estiveram internados nas UTIN, os quais todos foram autorizados à participação
nesta pesquisa pelos pais. Destes, 36 apresentaram lesões de pele. Na coleta de dados, utilizou-se
um instrumento que permitiu o registro das lesões através da observação direta dos recém-nascidos
durante a higiene corporal, trocas: de fralda, de sonda, de venda ocular; retiradas: de membrana
semipermeável, bandagem adesiva elástica e/ou micropore, eletrodos, hidrocolóide que estavam

53
fixados diretamente na pele destes, durante as punções, dentre outros procedimentos. Investigou-se
137 recém-nascidos, a maioria prematuro (80%), sexo masculino (63%), nascido de parto abdominal
(61%), apgar de 7 a 10 no 1º minuto (40%), diagnosticados com prematuridade moderada (49%),
baixo peso ao nascer (39%), adequado para a idade gestacional (74%), medindo entre 41 e 47cm
(44%). Destes, 36 recém-nascidos (26%) apresentaram lesões de pele, totalizando 51 lesões. Foram
identificadas: hematomas (46%), eritemas (18%), escoriações (12%), equimoses (10%), pústulas
(6%), descamações (4%), mielomeningocele (2%) e gastrosquise (2%). Quando ocorreram as lesões,
os recém-nascidos estavam em uso de hidratação venosa (84%), antibiótico (78%), ventilação
mecânica (53%), fototerapia (33%), nutrição parenteral (27%), hemotransfusão (8%), oxihood (8%),
cpap nasal (6%) e O2 circulante (4%); acomodados em incubadora aquecida (86%), incubadora de
transporte (10%) e em berço de calor radiante (4%). Predominaram lesões nos membros (52%), no
tronco (24%), na cabeça (16%) e em outros (8%). As associações realizadas foram: punção arterial
(32%), extravasamento (14%), assadura (14%), punção venosa (8%), impetigo (4%), indeterminada
(4%), má formação congênita (4%), retirada da membrana transparente (4%), retirada da bandagem
adesiva (4%), ressecamento da pele (4%), infecção (2%), retirada da fita hipoalergênica (2%) e
tocotraumatismo (2%). Quanto a área da lesão (40%) eram < 1cm2, no tamanho 68% eram lesões
entre 1 e 2cm. A maioria tinha a forma geográfica (38%) e distribuição localizada (92%). Os recémnascidos que desenvolveram lesões tinham diagnósticos de “prematuridade” (92%), “síndrome do
desconforto respiratório” (43%), “asfixia” (24%), “recém-nascido a termo” (8%); “risco de infecção”
(6%), “risco de hipoglicemia” (6%), “gastrosquise” (2%) e “mielomeningocele” (2%). A maioria nasceu
com peso entre 550 - 999g, (47%), sendo o peso destes no dia em que ocorreu a lesão entre 455 999g, (47%). A maioria eram neonatos (84%) e as lesões (47%) surgidas antes do 7º dia de vida. Ao
associar: tipos de lesões, diagnósticos, PN e IG dos RN's, somente o diagnóstico “prematuridade”
apresentou associação estatística significante: “p de Fisher-Freeman-Halton = 0,496”. Consagra-se
na trajetória deste estudo o cuidado de enfermagem ao RN que, indiscutivelmente, deve ser holístico
e diferenciado, considerando suas peculiaridades.
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Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2008. 153 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PAGLIUCA, Lorita Marlena Freitag
RESUMO: A construção do conceito de cuidado de Enfermagem com vistas ao ensino de graduação
faz-se necessária no momento em que a Enfermagem brasileira busca implementar e avaliar as
mudanças preconizadas pelo Ministério da Educação nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino
de Graduação em Enfermagem. A grande preocupação da autora deste estudo esteve sempre no
processo de cuidar e na forma como este é ensinado nos cursos de graduação em Enfermagem, seja
nos cenários da prática hospitalar, na saúde pública ou na academia. Nesta perspectiva, objetivou-se
construir um conceito de cuidado de Enfermagem, a partir da compreensão de enfermeiros docentes
e assistenciais e alunos de um curso de graduação em Enfermagem, com base no Modelo
Evolucionário de Análise de Conceito. Trata-se de uma pesquisa qualitativa realizada na Faculdade
Católica Rainha do Sertão (FCRS) na cidade de Quixadá-CE. O grupo focal foi o instrumento de
investigação utilizado para a consecução do objetivo, e foi composto pela moderadora do grupo, uma
psicóloga e dois alunos como observadores, além de quatro enfermeiras docentes, quatro
enfermeiras assistenciais e seis alunos do 8º semestre do Curso de Graduação de Enfermagem da
FCRS. No total de nove sessões, os encontros transcorreram nos meses de agosto a dezembro de
2007. O estudo pautou-se nas normas regulamentadoras das pesquisas envolvendo seres humanos
da Resolução CNS nº 196, de 10 de outubro de 1996. Inicialmente realizou-se um levantamento de
publicações científicas entre teses, dissertações e artigos de periódicos que versavam sobre “o
cuidado no ensino de Enfermagem”, nos anos de 1997 a 2007, nas bases de dados da Biblioteca
Virtual em Saúde e no Banco de Teses da CAPES. Posteriormente, encaminhou-se para o processo
de construção do conceito de cuidado de Enfermagem, o qual se efetivou por meio das sessões do
grupo focal. Três categorias emergiram deste processo: A compreensão do conceito de cuidado - a
interação entre o discurso e a prática; O cuidado de Enfermagem - antecedentes e conseqüentes; O
significado do cuidado - o concreto e o subjetivo na relação entre seres humanos. O conceito de
cuidado de Enfermagem construído foi o seguinte: Cuidado de Enfermagem é um fenômeno
intencional, essencial à vida, que ocorre no encontro de seres humanos que interagem, por meio de
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atitudes que envolvem consciência, zelo, solidariedade e amor. Expressa um “saber-fazer” embasado
na ciência, na arte, na ética e na estética, direcionado às necessidades do indivíduo, da família e da
comunidade. A construção do conceito não se constitui um fim, mas o início de uma nova caminhada
para divulgação, implementação e inovação da ação na relação de aprender-ensinar-fazer o cuidado
de Enfermagem.
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MORAES, Leila Memória Paiva. Atenção de enfermagem ao familiar do dependente químico:
grupo como estratégia do cuidar. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2008. 242 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BRAGA, Violante Augusta Batista
RESUMO: A família é parceira imprescindível no tratamento do dependente químico. Convivendo
diretamente com o uso abusivo de drogas por parte de alguns de seus membros, a organização
familiar passa a vivenciar, também, dificuldades ao lidar com essa problemática, a qual se tornou um
sério agravo à saúde pública. Supondo que a família é um elemento importante na montagem da rede
de apoio ao dependente químico e partindo do princípio de que o comportamento de co-dependência
está presente na vida desses familiares, interferindo em sua saúde mental e no modo de lidar com a
condição de dependência química de seu parente, defendemos a tese de que os familiares de
dependentes químicos necessitam de assistência, podendo ser beneficiados por meio de um grupo
de apoio. Objetiva-se Analisar o processo grupal como instrumental do cuidado de enfermagem ao
familiar do dependente químico, mediante: caracterização do grupo nos aspectos socioeconômicos e
demográficos; descrição do processo e das fases de desenvolvimento do grupo; e identificação do
modo como a co-dependência é expressa no grupo de familiares de dependentes químicos. Estudo
descritivo com abordagem qualitativa, realizado com familiares de dependentes químicos assistidos
em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS-ad) de Fortaleza-Ceará. Dados produzidos por meio
de entrevista individual e de dez sessões grupais, utilizando-se oficinas vivenciais. Como suporte
teórico-metodológico, utilizou-se o processo grupal para enfermeiros, desenvolvido por Loomis
(1979). Participaram da pesquisa onze familiares de dependentes químicos em acompanhamento.
Nos resultados, constatou-se ser um grupo heterogêneo quanto às características socioeconômicas,
demográficas e de suas histórias de vida. Os familiares de dependentes químicos podem ser
beneficiados por meio de grupo de apoio como estratégia do cuidar; os princípios teóricos descritos
foram exeqüíveis, contribuindo para a efetividade do grupo e para a qualidade da assistência em
saúde mental; o método utilizado se adequou à investigação, possibilitando a aproximação da
realidade vivenciada e a identificação das formas de expressão da co-dependência. Os familiares
manifestaram o comportamento co-dependente por meio do sofrimento, dor emocional e adoecimento
físico e psíquico, refletidos em respostas múltiplas, entre elas: medo, desconfiança, culpa, excesso de
cuidado/controle para com o outro e descuido para consigo e mudanças no estilo de vida. No grupo
foram identificados alguns sentimentos oriundos dessa vivência de co-dependência, entre eles:
descontentamento, incertezas, angústia, medo, depressão, ansiedade, tristeza, desesperança e
sentimentos de perda e de culpa. Esta investigação mostra-se relevante por desvelar a vivência do
membro familiar do dependente químico, pelo fato de reforçar a importância do fortalecimento desta
rede de apoio e pela aproximação de um referencial teórico e instrumental, a abordagem grupal,
necessária para a prática do enfermeiro.
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FERREIRA, Isaias Nery. Busca ativa de hanseníase na população escolar e distribuição
espacial da endemia no Município de Paracatu-MG (2004 a 2006). Brasília. Universidade de
Brasília. Faculdade de Ciências da Saúde, 2008. 127 f.
Tese (Doutorado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): ÁLVAREZ, Rosicler Rocha Aiza
EVANGELISTA, Maria do Socorro Nantua
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RESUMO: Em 2003, o coeficiente de detecção da hanseníase em menores de quinze anos foi
elevado e classificado como hiperendêmico, em Paracatu. Daí, a necessidade de ampliar a vigilância
nesse grupo, com vistas à redução da endemia no município. O estudo objetiva distribuir
territorialmente os casos de hanseníase em adolescentes e crianças escolares, utilizando a estratégia
de busca ativa. Realizou-se uma coorte descritiva e ecológica com 16.623 escolares, entre
janeiro/2004 a junho/2006. Todos os estudantes foram informados quanto à hanseníase nas escolas
e submetidos ao exame dermatológico, após autorização. No banco de dados, utilizou-se o software
Excel, e, na análise estatística, o 2? e Risco Relativo. No geoprocessamento das informações, o Auto
CAD - release 2000. Aprovado o estudo pelo Comitê de Ética/UnB, Processo nº 050/2005.
Diagnosticados 68 casos da doença entre 10 a 14 anos (p=0,2195), sendo 74,9% paucibacilares. A
maioria residia na área urbana, 55,8% eram do sexo feminino. Houve um incremento de 38,2% na
detecção dos casos, dando visibilidade à prevalência oculta. Em 2004, as microrregiões de Alto do
Açude e Vista Alegre apresentaram maior detecção de casos com 41,5/10.000hab. e RR= 10,9 vezes
maior do que o Centro de Paracatu (3,8/10.000 hab.). Em 2005, as áreas de Paracatuzinho,
Chapadinha, São João Evangelista I e II, Bandeirantes, Aeroporto e Bom Pastor apresentaram uma
detecção de 21,8/10.000hab. e RR= 8,7 vezes maior do que as microrregiões de Nossa Senhora de
Fátima e J.K. A endemia teve destaque na periferia do município. As informações geoprocessadas
permitiram visibilidade da hiperendemia da hanseníase por região, sugerindo um incremento das
ações de controle nessas regiões.
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HILDEBRAND, Stella Maris. Modelo político-tecnológico da atenção à saúde da família no
Distrito Federal: 1997 a 2006 (O). Brasília. Universidade de Brasília. Faculdade de Ciências da
Saúde, 2008. 318 f.
Tese (Doutorado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): SHIMIZU, Helena Eri
RESUMO: O estudo teve como objetivo analisar o modelo político-tecnológico de atenção à saúde da
família no Distrito Federal, a fim de verificar as potencialidades e limitações de mudança do modelo
de atenção à saúde. Foram implantadas três propostas no DF: Programa Saúde em Casa (SC), de
1997 a 1998, Programa Saúde da Família (PSF/DF), de 1999 a 2003, e Programa Família Saudável
(FS), no período de 2004 a 2006. Adotou-se como marco teórico os conceitos de modelo de atenção,
política de saúde, organização dos serviços de saúde, processo de trabalho em saúde da família e
práticas de saúde. Utilizou-se como referencial teórico-metodológico a abordagem dialética estrutural
e como categorias analíticas: política e tecnologia. A coleta de dados consistiu-se na análise
documental (Planos de Saúde, Projetos de Atenção à Saúde da Família, Anais das Conferências de
Saúde do DF e Instrumentos Jurídicos de Parceria entre SES/DF e terceiro setor), entrevistas com
profissionais da equipe central (três profissionais do SC; dois do PSF/DF e cinco do FS), regional
(quatro profissionais do SC, quatro do PSF/DF e dois do FS) e grupo focal com profissionais das
equipes locais dos três períodos (oito profissionais do SC, cinco do PSF/DF e sete do FS). Para
análise dos dados, foram seguidos os procedimentos propostos pela hermenêutica: leitura exaustiva
do material, busca da unidade de sentidos com agrupamento em três categorias operacionais: gestão
política, organização dos serviços e práticas de saúde, segundo a importância temática para a
reconstrução sócio-histórica dos programas. Verificou-se que o SC nasceu como uma proposta
inovadora, sobretudo pela introdução de um novo paradigma de saúde e algumas estratégias de
gestão participativa com o envolvimento de gestores, trabalhadores e da população. Contou com o
incentivo e o apoio dos gestores; conseqüentemente teve recursos para operacionalização das
ações. O PSF/DF teve um nascimento prejudicado, principalmente porque não foi adequadamente
valorizado pelos gestores. O projeto continha forte influência do Ministério da Saúde, que apoiou a
sua operacionalização técnica. O FS nasceu de forma conturbada, todavia tinha um projeto denso e
inovador, que foi pouco compartilhado com a equipe técnica e com a população, dificultando a sua
operacionalização. O SC proporcionou a maior cobertura populacional e o maior número de equipes
do programa no DF durante dois anos de execução: 300 equipes mínimas e 124 equipes de saúde
bucal, cobertura de 65% da população. O PSF/DF implantou 134 equipes mínimas e 66 equipes de
saúde bucal, apresentando a cobertura de 20% da população em cinco anos de execução. O FS, que
teve duração de três anos, finalizou o programa com 59 equipes mínimas, 19 equipes de saúde
bucal, três equipes multiprofissionais, quatro equipes de saúde prisional e 28 PACS completos,
cobertura populacional de 26%. Enquanto no SC a capacidade instalada e a cobertura do programa
foram consideradas potencialidades para a mudança do modelo de atenção, no PSF/DF e FS elas
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apresentaram-se como fatores limitantes. As semelhanças encontradas nas três gestões políticas
consideradas limitadoras para a mudança da organização tecnológica da produção em saúde foram:
inserção paralela do programa à rede da SES/DF; coexistência de dois modelos de atenção básica
UBS e UBSF; e parceria com o terceiro setor para a gestão dos recursos humanos. As semelhanças
na organização dos serviços que limitaram a mudança do modelo de atenção referiram-se ao modelo
de implantação misto na atenção básica; estrutura centralizadora da Secretaria; deficiência do
programa como porta de entrada; e integralidade, eqüidade e universalidade comprometidas. Foram
consideradas como potencialidade para a mudança da produção em saúde a centralidade na família
e a orientação para a comunidade. As três propostas revelaram a finalidade de realizar ações de
prevenção, promoção, cura e reabilitação das famílias, demonstrando aderência ao modelo de
promoção da saúde e vigilância à saúde, aliadas às práticas das ações programáticas, percebidas
como potencialidades para a mudança do modelo de atenção. Conclui-se que, apesar da forte
influência do modelo hegemônico, houve alguns avanços, ainda que incipientes, na construção de um
novo modelo de atenção caracterizado pelo vínculo, acolhimento e escuta.
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CÔRTES, Selma Márcia dos Santos. Avaliação da cicatrização estimulada por aceleradores, em
pacientes adultos com hanseníase, portadores de úlceras plantares. Brasília. Universidade de
Brasília. Faculdade de Ciências da Saúde, 2008. 149 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): ALVAREZ, Rosicler Rocha Aiza
RESUMO: A úlcera plantar decorrente da hanseníase é freqüente e de difícil tratamento. Ela resulta
das alterações neurais e dermatológicas advindas da diminuição e/ou perda das funções motora,
sensitiva e autonômica dos nervos periféricos infectados pelo bacilo de Hansen. Para medir o tempo
de cicatrização estimulada por aceleradores, em pacientes adultos com hanseníase, portadores de
úlceras plantares, trataram-se 52 úlceras. Trata--se, portanto, de um estudo Clínico Descritivo
Prospectivo com Intervenção sem Controle, cuja duração foi de 3 anos e 6 meses. O tratamento, feito
com curativos à base de alginato, hidrocolóide e colágeno, foi padronizado em função da fisiologia e
das necessidades de cicatrização das feridas. O tratamento iniciava-se com o alginato, devido, via de
regra, à grande de perda de tecido, alta exsudação e contaminação da úlcera plantar. Após várias
trocas de alginato, quando a exsudação e a contaminação eram controladas, e a ferida apresentava
tecido de granulação, iniciava-se uma seqüência de trocas de hidrocolóide. Assim que a ferida
começava dar sinais de epitelização, passava-se à aplicação do colágeno, que estendia-se até a
cura. A úlcera plantar foi considerada curada quando apresentava força tênsil e era coberta por tecido
queratinizado. Todo o processo de cicatrização foi acompanhado por meio de registros no
Instrumento de Coleta de Dados e Avaliação, e por fotografias seriadas, que formam um banco de
dados para consulta permanente. Para o estudo, foram admitidos pacientes adultos, de ambos os
sexos, com idade entre 19 e 80 anos, cuja média foi de 46 anos. Os dados foram tabulados e
descritos em função das diversas variáveis individuais (idade, sexo, tempo prévio da úlcera, dor,
prurido etc.). Uma vez obtida a cicatrização e medido o seu tempo para cada ferida, os resultados
também foram tabulados em função das variáveis. Ambos, dados e resultados, foram tratados
estatisticamente pelo programa Microsoft Excel, versão 2007. Relacionaram-se essas diversas
variáveis ao tempo de cicatrização na tentativa de encontrar correlações entre tais variáveis e o
tempo de cicatrização, e a partir daí tentou-se encontrar os fatores que interferem na cicatrização das
úlceras plantares causadas pela hanseníase. Após o tratamento descrito, o tempo de cicatrização
variou de 3 a 125 semanas. A maior parte da amostra, 26 pacientes (50,1%), apresentou cicatrização
entre 6 e 10 semanas. O tempo de médio de cicatrização foi de 19 semanas, mas tal resultado foi
puxado para cima em função das úlceras que demoraram muito para cicatrizar. A mediana, mais
representativa para a amostra, foi de 9,4 semanas. O desvio padrão foi de 23,4 semanas, mostrando
a grande dispersão dos resultados que, por sua vez, reflete semelhante dispersão dos dados. O
índice de sucesso do tratamento foi de 98%, pois das 52 úlceras tratadas, apenas 1 não cicatrizou.
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AQUINO, Marly Denise Wuerges de. Acolhimento: reflexões sobre as práticas dos trabalhadores de
uma unidade local de saúde. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2008. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): WOSNY, Antonio de Miranda
RESUMO: As propostas da Humanização/acolhimento vêm para transformar as ações de saúde,
centradas muitas vezes ainda no modelo biomédico e na doença, para um novo modelo que leve em
conta a subjetividade dos sujeitos, sua cultura, aspectos sociais, econômicos e outros. A realização
destas novas práticas que acolham os usuários no seu “sentir-se” com problemas de saúde, criar
vínculos e de se responsabilizar pela saúde destes, exige a mobilização de todo um conjunto de
opções pessoais, coletivas e tecnológicas, que caminhem em direção à resolutividade e à
integralidade dos sujeitos e das ações de saúde. Este trabalho de pesquisa tem como objetivo relatar
e analisar as reflexões sobre as práticas dos trabalhadores de uma unidade local de saúde, utilizando
o referencial teórico de Paulo Freire e Baruch de Spinoza. Como proposta metodológica foi utilizado o
itinerário freireano, através dos círculos de cultura. O diálogo foi utilizado como estratégia de
comunicação durante todos os encontros. As etapas da proposta metodológica (levantamento dos
temas geradores, codificação/descodificação, desvelamento crítico e transformação) ocorreram de
forma interligada e interdependente, durante todo o trabalho. A investigação temática deu-se no
sentido de compreender e analisar os entendimentos e práticas dos trabalhadores sobre o “ser
humano acolhedor” e “acolhimento” em saúde. As reflexões dos trabalhadores em relação a estas
questões levou o pesquisador a agrupar as questões em dois sub-temas, a saber: modelo de
atenção, centrado na medicalização, queixa-conduta e dependência do usuário e o outro relacionado
às questões das subjetividades do trabalhador.. As concepções individuais sobre o “ser humano
acolhedor” e “acolhimento” em saúde possibilitam os múltiplos olhares e possibilidades concretas de
estabelecimento das práticas acolhedoras. Espera-se, desta forma, que o acolhimento em saúde,
através das reflexões dos trabalhadores e novas formas de “agir em saúde”, contribua para o alcance
da autonomia, emancipação e empoderamento de todos os envolvidos, favorecendo o modelo de
atenção, voltado primordialmente para a promoção da saúde.
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CAMPONOGARA, Silviamar. Estudo de caso sobre a reflexividade ecológica de trabalhadores
hospitalares (Um). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde. Departamento de Enfermagem, 2008. 277 f.
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RESUMO: O objetivo geral deste estudo é analisar as manifestações da reflexividade ecológica na
relação dos sujeitos com seu trabalho em instituição hospitalar. Considera-se que a discussão sobre
a problemática ecológica atinge vários setores da sociedade moderna e é mobilizada por evidências
de que a vida do planeta está ameaçada por uma série de fatores decorrentes do processo de
degradação ambiental. O setor da saúde é influenciado de várias maneiras por esta problemática,
suscitando uma ampliação do debate, como forma de melhor compreender-se a interface saúde e
meio ambiente, especialmente, no que tange ao seu papel na adoção de medidas de minimização
dos danos causados pela mesma. Parte-se do pressuposto de que, contemporaneamente, somos
impactados, de forma reflexiva, por estes problemas ambientais. Os trabalhadores da saúde, sujeitos
deste tempo e desta sociedade, também apresentam manifestações desta reflexividade impactada
pela questão ecológica. O referencial teórico da pesquisa está estruturado de forma a possibilitar uma
discussão sobre a concepção da problemática ambiental, sob o ponto de vista epistemológico
(Boaventura de Souza Santos e Enrique Leff); uma abordagem a respeito da inserção dessa questão
no debate sociológico contemporâneo (Ulrich Beck e Anthony Giddens); assim como, se propõem a
situar esta questão sob o ponto de vista ético (Hans Jonas). A investigação teve abordagem
qualitativa e foi delineada como um estudo de caso. O campo de estudo foi constituído por um
hospital universitário, participando, como sujeitos da pesquisa, os trabalhadores atuantes na
instituição. Os dados foram coletados por meio de análise documental, observação de campo,
entrevista individual semi-estruturada e entrevista coletiva. A análise dos dados, após constituição do
corpus de análise, baseou-se em: pré-análise e categorização preliminar, recomposição de dados em
categorias significativas, análise aprofundada com interpretação das categorias à luz do referencial
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teórico. A análise dos dados revelou que os trabalhadores hospitalares são reflexivamente afetados
pela atual problemática ecológica e que diferentes manifestações podem ser apreendidas no seu
contexto de trabalho, influenciadas por diversos fatores. Primeiramente, são apresentadas questões
de interesse acerca da instituição em estudo e de como se deu a emergência do debate sobre a
questão ambiental na mesma. Num segundo momento, são evidenciadas as diferentes posições dos
sujeitos sobre a problemática ambiental, bem como que vários atores e circunstâncias mobilizam a
reflexividade ecológica entre os mesmos, influenciando a sua visão sobre a interface saúde e meio
ambiente e os sentimentos advindos deste processo. Numa terceira etapa, a análise é direcionada
para o contexto do trabalho hospitalar, revelando que as manifestações são diversas e afetadas,
principalmente: pela concepção sobre saúde e doença, pela influência dos paradigmas hegemônicos
no setor da saúde, pela forma como a instituição aborda o tema e por processos de subjetivação
típicos do trabalho na área da saúde. Finalizando a análise, um quarto momento discute a
importância de a reflexividade ecológica ser potencializada por aporte de conhecimentos sobre o
assunto e por reflexões éticas, como forma de buscar-se uma consciência ecológica, que resulte em
ação responsável com o meio ambiente no contexto do trabalho hospitalar.
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BARRA, Daniela Couto Carvalho. Processo de enfermagem informatizado em terapia intensiva
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DAL SASSO, Grace Teresinha Marcon
RESUMO: O Processo de Enfermagem é fundamental em um setor como a Unidade de Terapia
Intensiva, pois integra e organiza o trabalho da equipe de Enfermagem diminuindo a fragmentação
dos cuidados, garante a continuidade dos mesmos, permite avaliar a sua eficácia ou modificá-los de
acordo com os resultados na recuperação do cliente e serve de fundamentação permanente para a
educação, pesquisa e gerenciamento em Enfermagem. Este estudo é uma pesquisa metodológica e
de produção tecnológica, de natureza quantitativa, que objetivou avaliar com os enfermeiros de duas
Unidades de Terapia Intensiva gerais os critérios de Ergonomia, Conteúdo e Usabilidade do Processo
de Enfermagem informatizado em um dispositivo móvel tipo PDA (Personal Digital Assistant)
desenvolvido de acordo com a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem - CIPE® Versão 1.0. O estudo foi conduzido no período de maio a junho de 2008, com uma população de 13
avaliadores constituída por enfermeiros, professores e programadores de sistemas. Foi aprovado
pelos Comitês de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina (protocolo nº
0264/07) e do Hospital Regional Homero de Miranda Gomes (protocolo nº 010/08). A metodologia
para construção do sistema informatizado contemplou os passos de desenvolvimento de sistemas de
informação abrangendo: o levantamento de requisitos, a análise da tecnologia informatizada, a
estrutura e modelagem dos dados e a implementação. Para o desenvolvimento do sistema no
dispositivo móvel (Palm Treo 650) utilizou-se o Servidor APACHE, a linguagem WxHTML e o Banco
de Dados MySQL. Os resultados evidenciaram que o sistema possui os critérios de Ergonomia e
Usabilidade sendo considerados “excelentes” pelos avaliadores. Na avaliação Ergonômica, o critério
“Conteúdo” recebeu a melhor avaliação sendo considerado excelente pelos enfermeiros e
professores. Os critérios “Organização”, “Interface” e “Técnico” foram considerados “Muito Bons”. Dos
19 itens avaliados no critério de Usabilidade, somente 2 foram considerados “Muito Bons”, sendo que
os outros 17 itens foram avaliados como “Excelentes”. Conclui-se que o Processo de Enfermagem no
ambiente PDA associado à CIPE® versão 1.0 mostrou ser uma estrutura adequada e eficiente, pois
possibilitou aos enfermeiros a organização e o desenvolvimento do raciocínio lógico no processo de
assistir/cuidar dos clientes internados em Terapia Intensiva, permitindo estabelecer uma relação
concreta entre as avaliações clínicas, os diagnósticos, as intervenções e os resultados de
Enfermagem através das ferramentas informatizadas.

Acesso ao texto integral:
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WATERKEMPER, Roberta. Concepções e contribuições de enfermeiras que atuam em cuidados
paliativos sobre a avaliação da dor de pacientes com câncer: uma prática de educação no
trabalho. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2008. 156 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): REIBNITZ, Kenya Schmidt
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa do tipo convergente-assistencial, de natureza qualitativa, cujo
objetivo foi revelar as concepções e contribuições de enfermeiras que atuam em cuidados paliativos
sobre a avaliação da dor em pacientes com câncer, através de uma proposta de educação no
trabalho fundamentada nos pressupostos da educação problematizadora de Paulo Freire. Utilizou-se
como estratégia para a coleta de dados o “arco da problematização” de Juan Charles Maguerez.
Participaram deste estudo seis enfermeiras que atuam na unidade de Cuidados Paliativos de uma
instituição especializada em oncologia e Cuidados Paliativos. Os resultados apontaram para três
categorias: o significado da dor, a forma de avaliação da dor praticada pelas enfermeiras e as
contribuições para o cuidado apontadas pelas enfermeiras. Os resultados revelam que compreendese a dor no câncer como uma dor total, pois ultrapassa o limite da dimensão física de doença e
estende-se para as dimensões psicológicas e sociais. Por isso quando associada ao adoecer com
câncer transforma esta experiência em algo angustiante e sofrido. Sua avaliação envolve a
valorização do contexto em que esse fenômeno acontece, principalmente, sob os aspectos
biopsicossociais. Entretanto, compreende-se que o fazer técnico-científico necessita ser repensado
para que a prática de avaliação da dor possa ser melhorada. É a partir da implantação de condutas
sistematizadas de cuidado a dor, englobadas na sistematização da assistência de enfermagem, é que
suas ações podem ser melhor direcionadas e desta forma, possibilitar a um manejo da dor mais
completo. Esta pesquisa traz como contribuições reflexões realizadas sobre o cuidado de avaliar a
dor ressaltando-se possibilidades para pesquisas futuras, a partir destes resultados e o
aprofundamento dos estudos para a construção de metodologias para avaliação da dor na realidade
descrita e em outras realidades de cuidado a dor na enfermagem. Reforça-se à importância de
resgatar nos profissionais de saúde a verdadeira consciência sobre os processos de trabalho em
suas diferentes dimensões de cuidado através do despertar da capacidade crítico-reflexiva.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=114991
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BACKES, Dirce Stein. Vislumbrando o cuidado de enfermagem como prática social
empreendedora. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde. Departamento de Enfermagem, 2008. 244 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativo-investigativa, cujos objetivos foram:
compreender o significado do cuidado de enfermagem como prática social empreendedora, bem
como desenvolver uma teoria substantiva sobre o significado da vivência do cuidado de enfermagem
como prática social empreendedora. Para compreender e apreender o empreendedorismo social
como um processo articulado a partir das interações e interconexões de diversos atores sociais foi
utilizado a abordagem sistêmica luhmanniana e os princípios da complexidade propostos por Morin.
O empreendedorismo social associado à visão sistêmico-complexa se constitui num novo paradigma
de intervenção social, capaz de potencializar as ações locais por meio das redes interativas e
associativas. A trajetória metodológica esteve baseada na Grounded Theory que, de forma
sistemática, criativa e interativa possibilitou o desenvolvimento da teoria substantiva: “Vislumbrando o
cuidado de enfermagem como prática social empreendedora”. A coleta e a análise de dados foram
processadas de forma cíclica em seis fases, sendo que a última fase constituiu-se de observação em
uma obra social empreendedora. No total, a amostra teórica constituiu-se de trinta e cinco sujeitos
entrevistados em diferentes regiões do Brasil e outros países e distribuídos em diferentes grupos
amostrais, com a finalidade de maximizar a variação entre os conceitos e acrescentar novas
perspectivas e/ou hipóteses ao fenômeno. Dentre os entrevistados, encontram-se: Enfermeiros,
Médicos, Odontólogos, Nutricionistas, Farmacêuticos, Psicólogos, Teólogos, Pedagogos, Gerentes
administrativos e Jovens integrantes da obra social. Como processo facilitador da análise dos dados
e do agrupamento das categorias, foi utilizado o modelo de paradigma preconizado por Strauss e
Corbin (2002, 2008). “Evidenciando o cuidado de enfermagem como prática social” foi identificado
como fenômeno central em torno do qual giram as demais categorias. Como condição contextual foi
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identificada à categoria: Reconhecendo espaços múltiplos da organização social do cuidado de
enfermagem; como condição causal: Confrontando-se com as contradições sociais emergentes;
como condição interveniente: Considerando as interveniências político-pedagógicas; como
ação/estratégia: Incrementando a formação profissional do enfermeiro e como conseqüência do
processo foi identificada a categoria: Necessitando ampliar a intervenção social por meio do
empreendedorismo. Conclui-se, que a abordagem sistêmico-complexa é a chave de interpretação
apropriada para pensar e compreender a relação - cuidado de enfermagem como prática social e o
empreendedorismo social, reconhecido como um novo paradigma de intervenção social. A partir da
abordagem sistêmico-complexa é possível atuar de forma pró-ativa, inovadora e participativa, sem
desconsiderar as contradições sociais emergentes e sem a pretensão de chegar a sínteses definitivas
e certezas absolutas. Confirma-se a tese de que o empreendedorismo social do enfermeiro é
vivenciado por meio do cuidado de enfermagem como prática social empreendedora.

Acesso ao texto integral:
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FLORIANO, Lara Simone Messias. Enfrentamentos da família decorrente da convivência com o
idoso egresso de hospital psiquiátrico. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2008. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SPRICIGO, Jonas Salomão
RESUMO: Trata-se de estudo exploratório descritivo, com abordagem qualitativa tendo como objetivo
geral explorar como as famílias estão enfrentando às demandas decorrentes do convívio doméstico
diário com os idosos portadores de transtorno mental egressos de hospital psiquiátrico. Para tanto,
como objetivos específicos identificamos as estratégias de enfrentamento utilizadas pelo cuidador
principal frente às demandas decorrentes da convivência doméstica diária com o idoso portador de
transtorno mental; e, sistematizamos as estratégias de enfrentamento utilizadas pelo cuidador
principal do idoso portador de transtorno mental egresso de hospital psiquiátrico. Inicialmente
realizamos uma revisão da literatura na qual abordou-se questões relacionadas à Reforma
Psiquiátrica, família, envelhecimento, políticas públicas sociais, família e idoso portador de transtorno
mental. O referencial teórico utilizado foi a Teoria do Enfrentamento de Lazarus e Folkman. Para a
coleta de informações foi utilizada a técnica de grupo focal cujos registros foram realizados através de
anotações e de gravação eletrônica com posterior transcrição na íntegra, sendo os sujeitos da
pesquisa 8 (oito) familiares cuidadores de idosos egressos de hospital psiquiátrico no período de
setembro a outubro de 2007, no município de Ponta Grossa, Paraná. Para a análise dos dados
coletados, optamos pela análise de conteúdo de Bardin (1977), cujos resultados evidenciaram a
emergência de três categorias de análise: Prejuízos/perdas, Ameaças e Desafios. Como
Prejuízos/perdas o processo de adoecimento, as sucessivas internações, o desconhecimento do
diagnóstico, dependência de medicamentos, isolamento social. Como Ameaça a agressividade,
estigma e preconceito e como Desafio a convivência familiar. As principais estratégias de
enfrentamento utilizadas pelos familiares cuidadores dos idosos foram focadas no problema, sejam
internações e estrutura de atendimento e na emoção, sejam religiosidade e afastamento do convívio
social. Evidencia-se que apesar de todos os enfrentamentos decorrentes da convivência do dia-a-dia
com o idoso portador de transtorno mental, apesar de todos os problemas encontrados, a esperança,
o amor, a dedicação, são as principais estratégias de cuidado. Ainda, suscita-se a necessidade da
busca da construção de uma nova forma de cuidado, que não seja mais de exclusão e isolamento,
mas que, sobretudo, paute-se na democracia, solidariedade e tolerância em relação à diferença.

Acesso ao texto integral:
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MAZUR, Cíntia da Silva. Aspectos quali-quantitativos do dimensionamento de pessoal de
enfermagem em uma unidade cirúrgica de um hospital de ensino. Curitiba. Universidade Federal
do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2007. 154 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): WOLFF, Lillian Daisy Gonçalves
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RESUMO: Estudo de caso, descritivo-exploratório, de abordagem quanti-qualitativa, em que
objetivou-se realizar o dimensionamento de profissionais de Enfermagem requeridos em uma unidade
de cirúrgica do aparelho digestivo (CAD) de um hospital de ensino, associando-o à análise conjunta
de fatores dos ambientes operacional e interno, identificados como intervenientes no processo de
cuidar da unidade. Constatou-se que este hospital federal, integrante dos sistemas nacionais de
educação e de saúde, submete-se a políticas e normativas que definem, entre outros elementos,
suas finalidades, metas, domínio, clientela, financiamento, modelo de gestão, que influenciam seus
processos produtivos. O dimensionamento de pessoal de Enfermagem fundamentou-se na
Resolução COFEN 293/2004. Foram coletados múltiplos dados por meio de: observação sistemática,
entrevista, pesquisa documental, e aplicação de formulários. Os sujeitos da pesquisa foram pacientes
internados e profissionais de Enfermagem da CAD. Calculou-se carga de trabalho da enfermagem,
utilizando-se o Sistema de Classificação de Pacientes de Fugulin (2002) e as horas médias de
assistência destinadas a cada tipo de cuidado pela referida resolução; a jornada de trabalho de 30
horas, e o Índice de Segurança Técnica (IST) calculado para cobrir ausências de profissionais da
CAD. Os pacientes internados foram classificados, diariamente, por 31 dias consecutivos, e foram
realizadas 333 observações. Dos 84 pacientes, 0,61% requereram cuidados intensivos, 4,58%
cuidados semi-intensivos, 12,03% cuidados de alta dependência, 18,23% intermediários e 64,55%
cuidados mínimos. Constatou-se que 40% do IST deve-se às ausências por folgas, 4% por feriados,
9% por férias, e 4% para enfermeiras e 40,5% para auxiliares e técnicos por licenças médicas.
Projetou-se para a CAD um quadro de pessoal de 31 profissionais de Enfermagem para os 16 leitos
ativos (2 enfermeiras e 29 auxiliares e técnicos). Comprovou-se que os 18 profissionais da CAD
suprem atualmente apenas as horas de enfermagem diárias requeridas para a unidade, mas não há
cobertura para as suas ausências. A gerência supre a falta de pessoal, autorizando horas-extras. Na
análise de fatores dos ambientes operacional e interno intervenientes no processo de cuidar da CAD
concluiu-se que: os profissionais de enfermagem são produtivos e compromissados, mas em número
insuficiente, devido a restrições legais, orçamentárias e fiscais; seu absenteísmo é elevado, e suas
condições de trabalho são adversas (faltam materiais, há instalações adequadas). A adesão dos
profissionais do hospital a greves revela a sua insatisfação em relação às condições de trabalho e
trabalhistas. O dimensionamento de pessoal de Enfermagem que inclua a análise dos ambientes
operacional e interno é um instrumento que fundamenta e enriquece o poder de argumentação da
gerente de Enfermagem frente ao hospital, em defesa da melhoria das condições de trabalho, com
vistas à concretização do cuidado de qualidade, de acordo com: valores éticos, organizacionais e da
profissão; padrões técnicos; e necessidades dos pacientes e dos profissionais.

Acesso ao texto integral:
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BALDUINO, Anice de Fátima Ahmad. Processo de cuidar em enfermagem ao portador de
doença crônica cardíaca (O). Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da
Saúde, 2007. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MANTOVANI, Maria de Fátima
LACERDA, Maria Ribeiro
RESUMO: O processo de cuidar é um conjunto de ações, atitudes e relações do enfermeiro na
execução de sua prática profissional e que para sua efetivação utiliza meios, recursos, componentes
e princípios. Assim sendo, os objetivos deste estudo foram identificar os elementos do processo de
cuidar do enfermeiro e descrever o processo de cuidar em enfermagem ao portador de doença
crônica cardíaca. A abordagem metodológica utilizada foi a qualitativa na modalidade exploratória e o
cenário um Serviço de Cardiologia e de Internação Clínica Médica em um Hospital de Ensino de
Curitiba. Os sujeitos se constituíram de oito enfermeiros, sendo sete assistenciais e um gerente de
unidade funcional. A coleta de dados realizou-se por meio de entrevista semi-estruturada e gravada.
A análise dos dados foi efetuada após a transcrição das entrevistas e mediante Análise de Conteúdo.
Emergiram das informações analisadas três categorias: o cuidar, a prática do cuidar/cuidado e
promoção à saúde. Na categoria cuidar destacam-se duas dimensões: a técnica e expressiva,
oferecidas mediante as ações cuidado o paciente no processo de adoecimento. Na segunda, a
prática do cuidar/cuidado caracteriza-se por duas subcategorias como concepções de ser humano e
de Enfermagem, sendo o paciente um ser complexo, pensante, com vida própria, hábitos, estilo de
vida e tomada de decisão e no momento estando fragilizado, que necessita de uma Enfermagem
como ciência, arte e profissão e de profissionais que atuam com conhecimentos específicos, oferecelhe cuidados tanto no aspecto biológico como na capacidade de discernir as necessidades mais
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importantes do cuidar, na vertente técnica e expressiva. Na terceira categoria, emergiu a promoção à
saúde em que o enfermeiro ocupa-se com o preparo do paciente para a qualidade de vida, que se
expressa em cinco subcategorias: a educação à saúde, orientação, concepções de saúde, doença
crônica cardíaca e ambiente. Desse modo, a promoção à saúde, de acordo com os enfermeiros,
como processo de cuidar, têm como objetivo as orientações para o autocuidado e para a melhora do
quadro clínico do paciente em seu processo de adoecimento, ancoradas em um ambiente interligado
e em construção com a sociedade na qual o portador de doença crônica cardíaca convive com seus
familiares, profissionais de saúde e comunidade, relacionam-se em condições de bem-estar. Os
enfermeiros sugeriram a revisão de conceitos e pressupostos de enfermagem ao paciente crônico
cardíaco e a elaboração de diretrizes para o atendimento e o cuidar/cuidados específicos para esses
tipos de pacientes. Também manifestou-se o desejo de que os gestores dos Serviços de
Enfermagem e os dirigentes de Instituições de Saúde possam proporcionar condições para um
ambiente de cuidar/cuidado saudável e de interação/vínculo com os pacientes, a família e a equipe
de saúde, pois como seres humanos precisam ser olhados com dignidade, compressão e
solidariedade.

Acesso ao texto integral:
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TEIXEIRA, Rosária de Campos. Enfermeiros com doença crônica: as relações com o adoecimento,
a prevenção e o processo de trabalho. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências
da Saúde, 2007. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MANTOVANI, Maria de Fátima
RESUMO: Os enfermeiros atuam na interface do processo de adoecimento da população e das
doenças relacionadas ao trabalho, em que se evidenciam as doenças crônicas, as quais interferem
no processo laborativo. Neste enfoque, os agravos à saúde do trabalhador enfermeiro são reais e
merecem destaque no trabalho hospitalar e no conjunto da saúde. O estudo teve como objetivos,
identificar nos enfermeiros as medidas de prevenção de agravos à saúde na presença de doença
crônica, analisar a relação entre o conhecimento e suas atitudes frente a elas e verificar a relação dos
fatores de risco com o seu processo de trabalho. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva,
realizada com 23 enfermeiros portadores de doenças crônicas. A coleta de dados foi realizada
mediante aplicação de questionário no período de maio a setembro de 2007. A amostra foi composta
por 76,7% dos 30 enfermeiros com diagnóstico de enfermidade crônica de uma Instituição Hospitalar
Federal, sendo 22 do sexo feminino. O estudo evidenciou que a média da idade é de 47,3 anos, com
22,7 anos de atuação profissional. As enfermeiras casadas são maioria (60,87%). A religião católica é
escolhida por 69,57% dos enfermeiros e 86,96% possui plano de saúde particular. O número de
vínculos revelou que a maioria dos pesquisados (69,57%) possui um vínculo empregatício e 7
(30,43%) dois. A carga horária semanal de trabalho foi em média de 37,5 horas. Dos enfermeiros,
75% possuem de 10 a 25 anos de trabalho na instituição atual com o aparecimento das doenças
neste período. O estresse (25,60%) foi o fator de risco apontado com maior freqüência, seguido pela
Hipertensão arterial (21,10%), antecedentes familiares de doenças crônicas (18,90%) e obesidade
(14,40%). A maioria deles (82,60%) conhece a doença e suas complicações. Em relação aos vínculos
empregatícios observou-se que estes influenciam o número de atividades de lazer (44,44%), seguido
por atividade física (30,87%) e viagens (24,69%). Percebeu-se que estas atividades são realizadas
em maior número com até 5 anos de tratamento. Citaram como atividades de prevenção a adesão ao
tratamento não medicamentoso (57,70%) seguidas pela realização de adesão ao tratamento
medicamentoso (28,85%). Nas formas de cuidado com a saúde, investem principalmente na família e
atividades sociais (25,00%), atividades religiosas (20,22%), lazer (17,50%) e adequação ao trabalho
(15,00%). As modificações propostas pelos enfermeiros estudados para o ambiente de trabalho têm
relação com o espaço físico e a adequação do profissional ao local (40,63%), eles consideram
também as atividades educativas (15,62%) como um caminho para a diminuição do impacto do
ambiente no adoecimento. Verificou-se que os enfermeiros aderem ao tratamento proposto para sua
doença, possuem estratégias efetivas para enfrentar o adoecimento com mudança no estilo de vida,
e relatam fatores de seu ambiente de trabalho que contribuem para o seu agravamento.
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HAMMERSCHMIDT, Karina Silveira de Almeida. Cuidado gerontológico de enfermagem
subsidiando o empoderamento do idoso com diabetes mellitus (O). Curitiba. Universidade
Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2007. 185 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LENARDT, Maria Helena
RESUMO: Trata-se de pesquisa qualitativa, fundamentada na Pesquisa Convergente
Assistencial, com objetivo de desenvolver processo de cuidado gerontológico de enfermagem junto
aos idosos com diabetes mellitus tipo 2 insulino dependentes, visando a promoção da saúde, por
meio da estratégia do empoderamento. Participaram seis idosos, cadastrados em unidade de
saúde referência ao atendimento do idoso da cidade de Curitiba, PR. O estudo foi desenvolvido em
dois cenários distintos; na unidade de saúde e no domicílio. Coletaram-se dados primários,
durante a assistência individualizada, visita domiciliar e prática das ações de cuidado
gerontológico de enfermagem realizadas, por meio de entrevistas gravadas, questionários e
observações. Realizou-se a identificação de características socioeconômicas e clínicas,
incluindo aplicação de escalas de avaliação funcional, teste de monofilamento da sensibilidade
protetora dos pés, questionário sobre a percepção da doença e sobre ansiedade, concomitante a
realização dos cuidados gerontológicos de enfermagem. Para ordenação e análise das
informações empregou-se proposição metodológica da análise de conteúdo de Minayo (2003).
Emergiram seis temas precursores as ações de cuidado: desconhecimento sobre o diabetes
mellitus tipo 2, cuidado de si / autocuidado, transgressão alimentar, influências interpessoais,
problemas com a medicação, doença assintomática. Em resposta a estes achados foi desenvolvido
processo de enfermagem individualizado com os idosos, baseado no NANDA. As intervenções
do enfermeiro propostas neste estudo foram baseadas no NIC e envolveram as principais
necessidades dos idosos: educação em saúde para redução da ansiedade. Foram desenvolvidas
ações de cuidado gerontológico visando atender as necessidades emergentes, desenvolver
competências para o empoderamento, com meta de promover a saúde, para este fim foi
elaborada, cartilha educativa, álbum seriado, calendário educativo e diário sobre aplicação da
insulina e verificação da PA. Como avaliação das ações de cuidado realizadas emergiram os
seguintes temas: conhecimento sobre o diabetes mellitus tipo 2, reeducação dos hábitos,
atendimento profissional e empoderamento. Também como resultado, houve redução nos níveis
pressóricos e glicêmicos da maioria dos idosos deste estudo. É essencial que os profissionais
desenvolvam cuidado gerontológico de enfermagem considerando como princípio fundamental
envolver o idoso como protagonista e agente crítico, reflexivo e ativo, diante das tomadas de
decisões que constituem estratégias centrais em todos os cuidados de enfermagem junto ao idoso
com diabetes mellitus e o cuidado de si. Acredita-se que nas atividades desenvolvidas devem ser
estimulados os sentimentos de confiança mútua, co-responsabilidade, poder compartilhado dentro
de uma aliança terapêutica em busca do empoderamento dos envolvidos.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=115875
Nº de Classificação: 5528
GRITTEM, Luciana. Sistematização da assistência perioperatória: uma tecnologia de
enfermagem. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2007. 153 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MEIER, Marineli Joaquim
PERES, Aida Maris
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo que teve como objetivo desenvolver um processo
participativo para estruturar a assistência de enfermagem perioperatória na Unidade de Centro
Cirúrgico (UCC) de um Hospital de Ensino de Curitiba, com enfoque para a Sistematização da
Assistência Perioperatória (SAEP) como uma tecnologia de Enfermagem. Foi utilizada a pesquisaação como estratégia metodológica, pois nesta ocorre uma construção social de conhecimento, por
meio da interação e cooperação dos sujeitos. A metodologia é apropriada para a área de mudança de
rotinas, implantação de serviços, modificações de comportamento de um grupo de indivíduos, na qual
os sujeitos são co-responsáveis pela ação realizada. A população deste estudo teve a participação de
sete enfermeiras lotadas na Unidade de Centro Cirúrgico. O ponto central na construção do estudo
constituiu-se pelos seminários, chamados nesta pesquisa de reuniões, nas quais foram discutidos os
temas propostos pelo grupo para instrumentalizá-lo na resolução da questão da pesquisa que foi:
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.Como estruturar a assistência de enfermagem perioperatória em um hospital de ensino?.. Foram
realizadas oito reuniões, para coleta dos dados, por meio de observação, anotação e gravação das
falas dos participantes, dos quais emergiram as categorias: estrutura organizacional como um
dificultador para a tomada de decisão das enfermeiras da UCC; condições básicas para assistência
de enfermagem perioperatória; o processo de trabalho assistencial/gerencial da enfermeira da
Unidade de Centro Cirúrgico; as atribuições da enfermeira assistencial/gerencial do centro cirúrgico; o
instrumento de enfermagem perioperatória; a inserção de diagnósticos de enfermagem no
Instrumento de Enfermagem Perioperatório; informações relevantes para o transoperatório;
pósoperatório imediato como espaço do fazer da enfermeira perioperatória; a reflexão sobre ação .
SAEP. O objetivo da pesquisa foi atingido integralmente, tendo em vista que foi possível realizar
atividades que tiveram o propósito de contribuir para a estruturação da SAEP. Entre elas pode-se
citar a confecção do Manual de Funcionamento da UCC, a caracterização das atribuições da
supervisora de enfermagem e da enfermeira assistencial/gerencial da UCC, a reestruturação do
Instrumento de Enfermagem Perioperatória. Destaca-se que o processo de discussão fomentado pela
pesquisa possibilitou a reflexão da prática profissional da enfermeira perioperatória e a importância de
ações para seu o reconhecimento profissional.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=115955
Nº de Classificação: 5529
BARBOSA, Maria Emília Marcondes. Atuação do enfermeiro no controle de infecção hospitalar
no Estado do Paraná (A). Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde,
2007. 120 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Denise Siqueira de
RESUMO: Trata-se de um estudo quantitativo descritivo e transversal. Objetivou conhecer a atuação
do enfermeiro no Controle de Infecção Hospitalar no Estado do Paraná. Foi aprovado pelo comitê de
ética seguindo a Resolução 196/96 do Conselho de Saúde. A coleta de dados foi de julho a setembro
de 2007, como instrumento, utilizou-se um questionário auto-aplicado enviado via WEB e correio a
todos os enfermeiros do Serviço de Controle Infecção Hospitalar das instituições hospitalares do
Paraná que se ajustaram aos critérios de inclusão: cem ou mais leitos. Participaram da pesquisa
56,5% da população alvo. Informaram sobre a caracterização das instituições quanto à forma de
prestação de serviço, tempo de constituição da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e
organização do serviço de controle de infecção hospitalar. Os dados apontaram que a prática
desenvolvida na rotina do enfermeiro do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar se concentra na
implantação do sistema de vigilância epidemiológica (100%); em investimentos em educação
continuada, (84,6%); na adequação, implementação e supervisão de normas e rotinas (100%) e no
fornecimento de parecer técnico para a aquisição de materiais e equipamentos médico-hospitalares
(73%). Constatou-se que somente 7,6% dos participantes divulgavam as taxas de infecção hospitalar
e apenas 3,8% dos enfermeiros estavam envolvidos com programas de imunização do staff
profissional. As principais dificuldades identificadas foram a sobrecarga de trabalho (51,7%), a falta
de compromisso e despreparo dos profissionais (58,6%) e a desvalorização do serviço pelos
enfermeiros assistenciais (10,3%). Os fatores que facilitaram a atuação do enfermeiro foram o apoio
da administração nas tomadas de decisões (27,5%), adesão da equipe de enfermagem às
orientações (20,6%), experiência e conhecimento técnico (20,6%), aceitação e respeito do corpo
clínico (20,6%). Os dados mostraram que as atividades do enfermeiro são norteadas pela Portaria
MS nº 2.616/98, porém existe falta de tempo hábil para executá-las de forma eficiente. Ressaltou a
dificuldade da incorporação dos enfermeiros assistenciais na função primária de prevenção como
hábito, bem como de outros profissionais. Evidenciou o papel vigilante do enfermeiro do SCIH, e a
necessidade da incorporação de práticas que não centralizem a responsabilidade do controle de
infecção hospitalar apenas num grupo específico de profissionais, e sim que a prevenção dessas
infecções seja foco de todas e em todas as áreas estimulando o desenvolvimento dessa como uma
cultura. O estudo trouxe à tona as interfaces da atuação do enfermeiro do Serviço de Controle
Infecção Hospitalar, no Estado do Paraná e pode contribuir tanto para o desenvolvimento de novas
linhas de ação no âmbito do controle de infecção em nível Estadual, como com a própria atuação do
enfermeiro, pela socialização dos resultados, estimulando-os no aperfeiçoamento de seu trabalho.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=115866

65
Nº de Classificação: 5530
BORGHI, Ângela Cristina da Silva. Complicações pós-operatórias do paciente idoso e as
implicações ao cuidado de enfermagem gerontológico (As). Curitiba. Universidade Federal do
Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2007. 146 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LENARDT, Maria Helena
RESUMO: O objetivo do estudo foi revelar os cuidados gerontológicos de enfermagem ao
idoso internado em unidade cirúrgica, diante das complicações cirúrgicas pós-operatórias imediatas e
tardias. Foi desenvolvido no serviço de cirurgia geral de um hospital de ensino de Curitiba - Paraná,
que realiza cirurgias de médio e alto porte. O estudo foi desenvolvido em duas etapas: a
primeira quantitativa com características de um estudo transversal retrospectivo e a segunda
qualitativa descritiva. A primeira etapa foi constituída por dados secundários coletados com o
auxílio de instrumento fechado, dos registros de 124 prontuários de idosos internados e
submetidos a procedimento cirúrgico entre 01 de julho de 2006 a 30 de junho de 2007. Os dados
foram codificados para utilização do programa Epi-info versão 6.04, distribuídos em freqüências
absolutas, relativas e bivariadas e apresentados em gráficos, tabelas e quadros. Os principais
achados foram: 84 idosos apresentaram complicações pós-operatórias; evidenciaram-se maiores
percentuais de complicações em idosos da faixa etária de 70 a 79 anos; etilistas e tabagistas;
naqueles submetidos à cirurgia tipo laparotomia exploratória; classificados como risco cirúrgico
ASA III, ASA IV e os não avaliados; submetidos à cirurgia em caráter de emergência e à
anestesia geral. As principais complicações cirúrgicas evidenciadas foram as gastrintestinais, de
ferida operatória, cardiovasculares e neuropsiquiátricas. Os eventos de maior incidência foram a dor,
náuseas e vômitos, dispnéia, edema e anemia. Para o estudo qualitativo descritivo utilizou-se
observação participante roteiro de entrevista com questões abertas realizadas com 8 dos
membros da equipe de enfermagem, analisadas conforme técnica do Discurso do Sujeito
Coletivo. Emergiram do discurso as seguintes idéias centrais: Identificação dos idosos pela
idade cronológica; identificação do idoso pela aparência, autonomia e independência; o
acompanhante tem relação de ajuda, apoio e segurança para o paciente; espaço físico limitado na
unidade; cuidados conforme restrições físicas, incapacidades e dependências; cuidados
realizados conforme patologias existentes; cuidado fragmentado, divisão do trabalho por
atividades segmentada em sistema de rodízio; cuidado realizado de acordo com a capacidade
funcional; carência de recursos materiais e humanos; atenção especial e envolvimento familiar por
medo de intercorrências; cuidados com alimentação e orientação aos familiares; anotações
sucintas para trabalhos complexos. Os cuidados de enfermagem são realizados indistintamente
para adultos e idosos, em pela deficiente formação para os cuidados com o idoso. Nos serviços
de saúde os recursos físicos e humanos para realizar atendimento aos idosos, ainda não se
encontram adequados para o atendimento conforme preconiza a legislação. Temas como
acessibilidade, interdisciplinariedade, intersetorialidade precisam ser discutidos e implementados
para desenvolver perspectivas de mudanças futuras. Investimentos na formação humana em
geriatria e gerontologia são necessários para que a equipe de enfermagem esteja capacitada
para o atendimento ao idoso condizente com as suas necessidades e peculiaridades.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=115871
Nº de Classificação: 5531
GIACOMOZZI, Clélia Mozara. Práticas de cuidado domiciliar à saúde desenvolvidas pelos
profissionais da Estratégia Saúde da Família (As). Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor
de Ciências da Saúde, 2007. 93 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LACERDA, Maria Ribeiro
RESUMO: A relação dinâmica da saúde e da sociedade determina modificações nas políticas e
sistemas de saúde, de modo a atender às necessidades emergentes de saúde da população. Diante
das exigências atuais de saúde popular, a Saúde da Família e o Cuidado Domiciliar à Saúde têm sido
utilizados para fundamentar e complementar a assistência hospitalar. O cuidado domiciliar na
Estratégia Saúde da Família (ESF) apresenta divergências e dificuldades em sua operacionalização,
precisando ser readequado para que atenda os princípios do SUS. Para a atuação em saúde da
família e, em especial, em cuidado domiciliar à saúde os profissionais precisam de formação e/ou
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capacitação adequada para tal. Desse modo, foi realizada a atual pesquisa com profissionais
atuantes em uma Unidade de Saúde da ESF em Curitiba/PR visando compreender como
operacionalizar avanços nas práticas de cuidado domiciliar dos profissionais da ESF. A metodologia
utilizada foi da Pesquisa-ação de acordo com a proposta de Michel Thiollent. Observou-se que nos
diferentes momentos de desenvolvimento da pesquisa os profissionais de saúde mostram-se abertos
para a reflexão e discussão das práticas de cuidado domiciliar à saúde, correlacionando-a com a
ESF, porém possuem dificuldades em sua realização bem como na operacionalização de avanços
nas mesmas.

Acesso ao texto integral:
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/1884/16361/1/dissertao%20Cl%c3%a9lia%20Giacomozzi.pdf
Nº de Classificação: 5532
AGUIAR, Joana Ercilia. Experiência da co-residência para idosas em família intergeracional (A).
Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2007. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CENTA, Maria de Lourdes
RESUMO: As transformações causadas pelo envelhecimento populacional, além de promover
desenvolvimento, investimento, distribuição de renda, flexibilidade da mão-de-obra, estimula a
convivência com a família, principalmente as relações intergeracionais, igualdade social e de gênero
e das diversas formas de gestão econômica, social e política. O Brasil vem envelhecendo de forma
rápida e intensa, apesar disso, pouco se conhece a situação dos idosos convivendo com suas
famílias, ou seja, o número e a condição dos idosos que moram com seus filhos, genros, noras e
netos. Com o objetivo de identificar a experiência dos idosos que co-residem com filhos
(genros/noras) e netos. Utilizamos o método de pesquisa qualitativa de caráter descritivo. A
população estudada foi composta por 13 idosas, residentes em Maringá-Pr, onde os idosos
representam 8,9% da população. Todos os preceitos éticos preconizados pela Resolução 196/96,
Ministério da Saúde, foram cumpridos. As entrevistas foram realizadas de junho a agosto de 2007.
Para a coleta das informações foi utilizado entrevista semi estruturada, e os dados obtidos foram
analisados utilizando-se a metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo. O resultado deste estudo nos
mostra que as idosas co-residem com a família em virtude de sua viuvez/solidão e de necessidades
econômicas, de moradia, emocional e de ajuda, demonstrada pelos filhos. Elas prestam ajuda à seus
filhos e netos e são o ponto de apoio da família, quando em necessidade ou situação de risco. A
convivência em família é considerada boa e muito boa, as idosas relatam que se sentem bem e
felizes como cuidadoras e protetoras da família, já que a co-residência lhes possibilitou um tipo de
vida, permeada por atividades compartilhada com os membros da família, onde elas se sentem
amadas, respeitadas, valorizadas e cuidadas. Relatam autonomia financeira, com fonte de renda
advinda de aposentadoria, benefícios previdenciários e atividades de trabalhos informais. Utilizam
sua renda para despesas pessoais e/ou como ajuda nas despesas da família e tem consciência do
poder que exercem sobre a família. Cuidam da saúde, principalmente para manterem-se
independentes fisicamente. Chefiam e são chefiadas em seus lares e não trocariam a convivência
com seus filhos, genros, noras e netos, pela solidão Em sua maioria elas não referem violência física,
mas algumas relatam violência verbal. Concluímos que co-residir em família, é uma forma de cuidado
mutuo, no qual há interação, troca de experiência, ajuda e apoio entre as gerações.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=115857
Nº de Classificação: 5533
PIRES, Sandra Maria Bastos. Sistematização do cuidado em enfermagem: uma análise da
implementação. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2007. 137 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MEIER, Marineli Joaquim
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, descritiva que teve como objetivos
descrever o processo de construção da Sistematização do Cuidado (SC); caracterizar a
implementação e perceber o processo de construção da SC na etapa de coleta de dados e exame
físico. O estudo foi realizado na Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa - PR, com um
grupo de vinte enfermeiros que participaram das etapas de planejamento, execução e análise
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do processo de construção da SC, desenvolvido no período de 27 de março de 2006 a 17 de
agosto de 2007. A pesquisa compreende momentos I e II. O primeiro trata do processo de
construção da SC, desde a qualificação dos enfermeiros, elaboração, implantação e
implementação dos instrumentos da SC na etapa de coleta de dados e exame físico. O segundo
apresenta o resultado da entrevista semi estruturada e a síntese do processo de construção da SC
como um todo. No momento I foram realizadas 31 reuniões com duração de uma a duas horas,
as quais tiveram uma pauta definida, pelo grupo e pesquisador, em função das suas necessidades,
interesses e objetivos. As propostas, as decisões e os encaminhamentos do grupo foram
registrados. No momento II os dados foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada, a qual
foi aplicada aos vinte enfermeiros e analisada segundo Análise de Conteúdo. A participação efetiva
dos enfermeiros ocorreu em todas as etapas da construção e da implementação da SC, num
processo contínuo. Construiu-se o instrumento de coleta de dados e exame físico, o qual foi
percebido pelos enfermeiros. As interpretações dos resultados configuraram-se na significação do
estudo para o desenvolvimento das dimensões pessoal, profissional e institucional.
Destacaram-se, nesse contexto, a importância do aprofundamento teórico-prático; o
desenvolvimento da habilidade de pensar criticamente a realidade, num processo constante de
reflexão-acão-reflexão; a necessidade de instrumentalização dos enfermeiros, que assumiram a SC
como uma tecnologia que contempla o seu saber e o seu fazer. Ocorreram embates entre
as concepções alternativas e as científicas; determinação de objetivos comuns e de respeito
aos diferentes saberes; extrapolação da teoria de Horta na construção do marco conceitual;
concepção da não mutabilidade dos instrumentos de coleta de dados e exame clínico. O estudo
contribuiu, ainda, para o reconhecimento da importância da implementação da tecnologia da
SC informatizada - entendida como determinante da identidade, visibilidade e autonomia
profissional - e para a compreensão de que nos processos de mudança se ultrapassam os
limites estabelecidos pela instituição, com respeito as regras e normas vigentes, vislumbra-se
espaços de liberdade e de inúmeras possibilidades, que, neste estudo, configuram-se no
desenvolvimento de todas as etapas da SC.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=119765
Nº de Classificação: 5534
BRANDALIZE, Daniele Laís. Cuidado de enfermagem à mãe na vivência do processo de
transição de saúde-doença do filho com cardiopatia congênita. Curitiba. Universidade Federal do
Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2007. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGONEL, Ivete Palmira Sanson
RESUMO: Este estudo tem como objeto a vivência da mãe na transição de saúde doença cardíaca
congênita do filho. Surgiu das inquietações da experiência profissional enquanto enfermeira área de
cardiologia pediátrica. Objetivou desvelar o significado, para a mãe, sobre a vivência do processo de
transição de saúde-doença do filho com cardiopatia congênita; identificar os comportamentos
apresentados pelas mães relacionados a cada modo de adaptação proposto por Roy na vivência
deste processo e construir um modelo de cuidado transicional articulado aos modos de adaptação
propostos por Roy, a partir do apreendido pela experiência da mãe. Adotou-se como referencial
teórico a teoria da adaptação de Roy e conceitos de transição. A metodologia utilizada foi qualitativa,
por meio do método de pesquisa-cuidado. O procedimento utilizado para a coleta das informações foi
a entrevista semi-estruturada gravada e o referencial adotado para a análise dos depoimentos foi a
análise de conteúdo de Bardin (1991). Os sujeitos do estudo foram 10 mães que acompanhavam o
seu filho durante o pós-operatório de cirurgia cardíaca em um hospital infantil de grande porte de
Curitiba. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética sob o número 0361-06. A análise permitiu a
apreensão de 06 Unidades de Contexto: O impacto da doença do filho: o estímulo focal e expectativa
futura; A gravidez e nascimento: associação à cardiopatia congênita: estímulo contextual; Modo
fisiológico: alterações que a vivência da doença do filho suscita na mãe; Percepções da mãe sobre o
autoconceito: mudanças que a doença do filho impõe; Função de papel: as dificuldades vividas pela
mãe a partir da doença filho e A interdependência nas relações: apoio para a mãe no momento de
doença e hospitalização do filho. Os resultados apontam que, para a mãe, a vivência do processo de
transição de saúde-doença cardíaca congênita do filho é marcada por profundas transformações em
sua vida e no contexto em que está inserida, as quais exigem que ela mobilize recursos para o
enfrentamento da nova situação, o que, na maioria das vezes não acontece de forma eficaz. É nesse
momento que o cuidado transicional se faz necessário, que o enfermeiro pode auxiliar a mãe a
mobilizar os seus recursos, internos ou externos, para que ela alcance níveis maiores de adaptação
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através de respostas eficazes. O modelo cuidado transicional às mães proposto neste estudo fornece
subsídios para que o enfermeiro cuide da mãe de forma individual e holística e atenda às suas reais
necessidades. O cuidado transicional realizado pelo enfermeiro conduz a mãe à adaptação situação,
visando promover respostas adaptáveis que favoreçam a ela, à criança e ao seu contexto de vida.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=115824
Nº de Classificação: 5535
PERSEGONA, Karin Rosa. Relação intersubjetiva do enfermeiro e a criança com dor pósoperatória. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2007. 96 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGONEL, Ivete Palmira Sanson
RESUMO: Este estudo visa compreender como se processa a relação intersubjetiva
estabelecida entre o enfermeiro e a criança com dor pós-operatória no ato de cuidar, tendo como
referencial a Teoria Humanística de Paterson e Zderad (1979). Trata-se de uma pesquisa
qualitativa, efetivada através do método exploratório-descritivo. Teve como objetivos identificar a
relação intersubjetiva estabelecida no ato de cuidar e desvelar como se desenvolve o cuidado
do enfermeiro à criança com dor pós-operatória. Teve como questão norteadora “Como se
estabelece a relação intersubjetiva no cuidado do enfermeiro à criança com dor pós-operatória?”
Os sujeitos participantes do estudo foram oito enfermeiros que atuam em seis unidades distintas
de cuidado à criança no período pós-operatório de um Hospital Pediátrico de Curitiba. As
informações foram coletadas por meio da entrevista semi-estruturada gravada. O projeto foi
submetido ao Comitê de Ética, tendo sido aprovado com o registro N.0360-06. Para o processo
analítico dos discursos, utilizou-se a Análise Textual Qualitativa proposta por Moraes (2003). A
partir das Unidades de Significado apreendidas, foi possível atingir a compreensão a respeito da
experiência dos sujeitos. Da análise do apreendido emergiram três categorias, com sete
unidades de significado referentes ao cuidado do enfermeiro à criança com dor pós-operatória e a
relação intersubjetiva estabelecida no ato de cuidar. As categorias apreendidas foram: 1) O
diálogo intuitivo ao ver, ouvir e sentir o outro numa relação EU-TU: o encontro de subjetividades
2) O diálogo científico de experiências, informações e conhecimentos: a relação EU-ISSO 3) O
diálogo intuitivo-científico: a fusão do encontro intuitivo e científico em um momento simultâneo
e recíproco. O caminho trilhado neste estudo possibilitou desvelar que o cuidado humanístico do
enfermeiro deve ser delineado a partir da percepção multidimensional da experiência existencial de
dor que a criança vivencia. Requer do enfermeiro habilidades muito peculiares, que representam sua
subjetividade, sua maneira singular de cuidar, seu eu interior. Ser sensível ao sofrimento do outro,
fazer-se presença, saber ouvir, tocar, relacionar-se; requer aproximação, na perspectiva de
perceber sensivelmente os aspectos subjetivos da criança, a maneira como reage física e
emocionalmente ao sofrimento que a dor lhe proporciona. Cada vivência é única e o cuidado
é delineado a partir de percepções genuínas, que atendem as necessidades da criança de uma forma
muito particularizada, humanizada, numa relação EU-TU. A articulação de saberes permite ampliar
a perspectiva de efetividades das ações de cuidado. Deve incluir os familiares/significantes da
criança e a equipe de saúde como um todo, visando um atendimento integral, que busca atender
aos chamados de cuidado da criança, com respostas humanas e éticas.
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CORRÊA, Maria Eduarda Cavadinha. Enfermeira desvelando o significado do atendimento às
vítimas de violência sexual expresso pelos profissionais de saúde (A). Curitiba. Universidade
Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2008. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LABRONICI, Liliana Maria
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RESUMO: A violência sexual é um fenômeno complexo cujo atendimento deve ser realizado por uma
equipe multidisciplinar. Esse fenômeno afeta não só as vítimas, mas os profissionais de saúde que
prestam o atendimento. Trata-se de pesquisa qualitativa de abordagem fenomenológica que teve
como objetivo desvelar o significado da vivência no cuidar de vítimas de violência sexual. Foi
realizada no período de dezembro de 2006 a março de 2007 com 12 profissionais de saúde dos
centros de referência da cidade de Curitiba para atendimento às vítimas de violência sexual. A coleta
dos discursos se deu mediante entrevista semi-estruturada gravada e sua análise seguiu os
momentos da trajetória fenomenológica: descrição, redução e compreensão. Desta emergiu os
temas: Marcas visíveis e invisíveis deixadas pelas vítimas de violência sexual nos corpos dos
profissionais de saúde e Sentir-se impotente: um sentimento expresso por corporeidades cuidadoras
de vítimas de violência sexual. As vítimas de violência sexual trazem em seu corpo as marcas visíveis
e invisíveis de uma história vivenciada que causa dor, medo, angústia, depressão, sofrimento e, ao
ser compartilhada com o profissional de saúde, afeta-o, gerando o sentimento de impotência por não
conseguirem resolver o problema como desejam, uma vez que não tiveram, na formação acadêmica,
embasamento teórico sobre a violência sexual nem vivências que propiciassem a reflexão. Assim,
esta pesquisa aponta para a necessidade de se introduzir o tema em tela nos cursos de graduação e
pós-graduação das áreas da saúde e humanas a fim de capacitar os profissionais para o cuidado
com vítimas de violência sexual, promover a implantação de capacitação permanente nas instituições
de saúde, além da criação de grupos dirigidos por um profissional especializado para que os
profissionais da saúde, que cuidam dessas vitimas, possam trabalhar não apenas o sentimento de
impotência, mas as experiências e sofrimentos compartilhados que vão acumulando e podem afetálos na sua multidimensionalidade.
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VISENTIN, Angelita. Itinerário terapêutico: história oral de idosos com câncer (O). Curitiba.
Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde, 2008. 146 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LENARDT, Maria Helena
RESUMO: O objetivo do estudo foi conhecer e descrever o itinerário terapêutico do idoso com
câncer, em atendimento ambulatorial hospedados nas Casas de Apoio na cidade de Curitiba Paraná. Para desenvolver este estudo, a metodologia escolhida foi qualitativa através do método de
história oral temática, segundo Meihy (2005). A abordagem interpretativa de Kleinman (1980)
ofereceu suporte teórico ao estudo. Segundo o autor, o Sistema de Cuidado à Saúde é formado por
três subsistemas interrelacionados e interagindo através da passagem das pessoas por eles:
subsistema profissional, popular e folclórico. O campo em que foi desenvolvido o estudo serve como
opção de hospedagem aos pacientes e seus familiares no período em que estão em tratamento
ambulatorial em Curitiba. Foram realizadas cinco entrevistas e procedidas as etapas de transcrição,
textualização e transcriação conforme Meihy (2005). Para os processos analíticos e modo de
apresentação das narrativas foram efetuadas as categorizações segundo Minayo (1989). Emergiram
5 categorias: a manifestação da doença/enfermidade; o subsistema profissional no itinerário do
tratamento do câncer; convivendo com a doença; subsistema folclórico: presença constante no
itinerário de tratamento do câncer; e subsistema popular: seio, esteio e direção. Do conjunto das
categorias surgiu o tema: a esperança para o idoso sustenta a garantia do tratamento do câncer no
entrelaçar dos subsistemas. Os resultados evidenciaram a passagem dos idosos pelos subsistemas
descritos por Kleinman (1980). O itinerário terapêutico do idoso com câncer é cercado de incerteza,
dor, espera e tristeza, no entanto a esperança, a família e Deus é a garantia de superação, os
amparos necessários. O itinerário percorrido pelo idoso com câncer envolve uma multiplicidade de
concepções sobre doença na esfera cultural. Os idosos com câncer, diante do diagnóstico médico,
mantêm a determinação no seu conhecimento e nas suas crenças e evidenciam o uso paralelo de
práticas adquiridas culturalmente, aliando assim a terapêutica médica à popular de forma
complementar e não excludente. Para o subsistema profissional, em especial para a enfermagem,
conhecer o itinerário de terapêutico percorrido pelo paciente idoso possibilita o planejamento dos
cuidados dentro da realidade sócio-cultural dos pacientes e de suas famílias.
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Nº de Classificação: 5538
ALMEIDA, Ana Carla Campos Hidalgo de. Enfermeira no contexto da educação sexual dos
adolescentes e o olhar da família (A). Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências
da Saúde, 2008. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CENTA, Maria de Lourdes
RESUMO: Este estudo teve como objetivo identificar como os pais vivenciam a educação
sexual dos filhos adolescentes. A amostra foi composta por dez familiares, pais de alunos
matriculados na 7ª e 8ª séries do ensino fundamental de uma escola particular do
município de Toledo, estado do Paraná. A metodologia escolhida foi a pesquisa
qualitativa
descritiva. Utilizou-se a entrevista semi-estruturada para a coleta dos dados, os quais foram
analisados através do método do Discurso do Sujeito Coletivo proposto por Lefévre e Lefévre
(2003). Os aspectos éticos foram respeitados levando-se em conta o que é preconizado pela
Resolução 196/96. As entrevistas foram realizadas de agosto a setembro de 2007. Os resultados
deste estudo revelam que a orientação sexual dos filhos é um processo complexo que provoca, nos
pais, diversos sentimentos e conflitos. Na compreensão destes pais a sexualidade possui vários
significados, entre eles: um tema que nunca é pensado e falado; relacionado ao ato sexual; visto
como mudanças e transformações; diferença entre gêneros; uma forma de conhecimento de si e do
outro; manifestações de sentimentos e ações e assunto que envolve princípios e valores.
Perceber a sexualidade do filho adolescente acontece por meio da observação de mudanças
físicas e comportamentais e a manifestação de sentimentos novos. Em relação ao modo como
orientam seus filhos sobre sexualidade e as dificuldades e facilidades experimentadas, os pais
referem que a influência da educação recebida pode facilitar ou dificultar o processo
que procuram transmitir para seus filhos uma educação baseada nos valores da família
e acham importante o diálogo e a conversa franca com os filhos, embora, algumas vezes, a
comunicação entre pais e filhos adolescentes seja difícil. Reconhecem a importância da
educação sexual realizada na escola e como forma de ajuda para que possam orientar melhor seus
filhos exteriorizam que sentem necessidade de ajuda profissional e indicam estratégias
que poderão ser utilizadas como: grupo de pais, orientação sexual realizada na escola,
livros, palestras, panfletos e dicas. Conclui-se que a educação sexual na adolescência é um
processo delicado que precisa ser realizado continuamente e o mais precoce possível. Neste
processo a enfermeira pode atuar como facilitadora à medida que ajuda os pais a enfrentar as
diversas questões que surgem.
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BORILLE, Dayane Carla. Construção de marco de referência para o cuidado em saúde mental
com a equipe de um hospital psiquiátrico. Curitiba. Universidade Federal do Paraná. Setor de
Ciências da Saúde, 2008. 140 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MAFTUM, Mariluci Alves
RESUMO: A prática dos profissionais que atuam na área da saúde mental vem se modificando
concomitantemente às transformações da assistência à saúde de um modo geral, influenciada pelas
mudanças filosóficas, sociais, políticas e econômicas da sociedade, entre elas o Movimento da
Reforma Psiquiátrica brasileira. Trata-se de um estudo qualitativo, exploratório, desenvolvido no
período de novembro de 2006 a fevereiro de 2007, em um hospital psiquiátrico de internação integral,
do tipo colônia do Estado do Paraná. O objetivo foi construir um marco de referência para o cuidado
em saúde mental com a equipe da Instituição. Os participantes deste estudo constituíram-se em 152
funcionários dos quais 80 eram trabalhadores de Enfermagem sendo 4 enfermeiros, 1 técnico em
enfermagem e 67 auxiliares de enfermagem; 14 eram profissionais de outras áreas da saúde; sendo
4 terapeutas ocupacionais, 4 psicólogos, 3 assistentes sociais, 2 médicos e 1 fisioterapeuta; e 58
trabalhadores de outros serviços. Utilizou-se o referencial metodológico da metodologia
problematizadora que se compõe de cinco etapas: observação da realidade e elaboração da
situação-problema; definição dos pontos-chave; teorização e identificação de pressupostos ou
hipóteses de solução e aplicação à realidade. Os dados foram obtidos mediante a estratégia de
Encontros, os quais foram registrados por gravação em fita K7, anotações de um observador e
registros em cartazes e papel sulfite das dinâmicas problematizadoras. Foram realizados quatro

71
Encontros, repetidos oito vezes cada um, nos quais foram discutidos os conceitos eleitos pelos
sujeitos, são eles: Enfermagem, Ser Humano, Saúde- Doença, Ambiente, Equipe e Relação
Interpessoal que resultou na construção do Marco de Referência. Os participantes do estudo
referiram-se a Enfermagem como vocação, doação, abdicação, evidenciando aspectos históricos na
formação da imagem da profissão, como também uma profissão que requer habilidades específicas
que atua em nível primário, secundário e terciário da atenção à saúde. O Ser Humano foi concebido
como ser pluridimensional, dinâmico, complexo, único e singular em seus aspectos biológicos,
psicológicos, sociais e espirituais. O conceito de Saúde e Doença foi explicitado como bem-estar,
resultado do equilíbrio e desequilíbrio entre o estado físico, mental, espiritual e social do ser humano.
Ambiente para os participantes foi considerado como contexto em que acontecem as interações, em
que o ser humano vive, convive e se comunica. Para os sujeitos Equipe, representa um grupo de
pessoas com diferentes formações, mas com objetivos em comum Relação Interpessoal é aquela que
se estabelece entre as pessoas por meio da comunicação verbal e não-verbal. Os participantes
consideraram ainda, a vivência com trabalhadores de outras áreas da Instituição importante e a
existência de um espaço no local de trabalho o que lhes permitiu discutir, estudar e repensar a sua
prática em saúde mental. O estudo proporciono um repensar do cuidado em saúde mental realizado
pela equipe da Instituição.
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DIVINO, Eveline do Amor. Atendimento pré-hospitalar móvel na cidade do Rio Grande: socorro
às vítimas de trauma. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2006. 212 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SIQUEIRA, Hedi Crecencia Heckler de
RESUMO: A questão norteadora deste estudo emergiu da prática assistencial em Pronto-Socorro. Ao
abordar o tema Atendimento Pré-Hospitalar móvel (APH móvel) no socorro às vítimas de trauma
buscou-se responder a questão pesquisa: Como atuam os profissionais componentes da equipe de
APH móvel, da área da saúde, no socorro às vítimas de trauma na cidade do Rio Grande? Para
responder esta indagação objetivou-se conhecer a atuação dos profissionais componentes da equipe
de APH móvel, da área da saúde, no socorro às vítimas de trauma na cidade do Rio Grande.
Justifica-se este objetivo a partir dos seguintes pressupostos: pouca relevância de algumas
instituições/serviços que prestam o APH quanto ao cumprimento das exigências presentes na
legislação que o regulamenta, atentando, inclusive, à qualificação e recertificação desses
profissionais de maneira contínua e permanente; escassez de materiais e equipamentos disponíveis
nos veículos de resgate e transporte dificultando o atendimento eficaz; desinformação ou despreparo
da população que, muitas vezes, aciona, desnecessariamente, vários serviços ao mesmo tempo.
Assim, a coleta de dados foi realizada através de entrevista semi-estruturada com os profissionais
que atuam no APH móvel de três instituições/serviços, sendo complementada pela observação
sistemática de uma equipe em cada local. A partir dos dados coletados foram realizadas análise e
interpretação qualitativas, das quais resultaram os seguintes achados: duas, das três
instituições/serviços pesquisadas apresentam escassez de materiais e equipamentos em quantidade,
diversidade e especificidade para prestar o APH móvel. Em relação à capacitação prévia e educação
permanente, das três instituições/serviços pesquisados, somente uma disponibiliza um programa de
qualificação profissional e incentiva os trabalhadores a participarem do programa. Os dados
demonstraram que a insegurança, a insatisfação e o estresse são fatores diretamente relacionados à
não disponibilização de um programa de educação permanente para que possam atualizar seus
conhecimentos, associando-se, ainda, aos componentes do ambiente que cercam este profissional,
como: o tipo de trabalho, o cenário diversificado, a escassez de recursos humanos e materiais para o
atendimento gerando uma sobrecarga de trabalho. Com base nos achados, é possível concluir que o
APH móvel da Cidade do Rio Grande, ainda que empregando esforços, apresenta-se deficitário em
diversos aspectos. Enfatiza-se, especialmente, a insuficiência de recursos humanos e materiais, o
pouco e insuficiente preparo das equipes profissionais e de apoio, a falta do apoio psicológico aos
trabalhadores do APH móvel. Soma-se a todos esses aspectos a desinformação da população no
que concerne o APH móvel e a falta de articulação entre as instituições/serviços que prestam o
atendimento nesta área. Portanto, é urgente a necessidade de rever os serviços de socorro às
vítimas do trauma do município e adequá-Ios a legislação que regulamenta o APH móvel - Portaria
nO 2.048, para que o atendimento seja reformulado otimizando o socorro, instituindo, principalmente
a Central Reguladora do APH móvel, bem como a criação dos Núcleos de Educação em Urgência
(NEU).
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RODRIGUES, Eloisa da Fonseca. Saúde reprodutiva e a prevalência de alta paridade em
mulheres do Município do Rio Grande/RS. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio
Grande, 2006. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Maria Cristina Flores
RESUMO: O presente estudo transversal de base populacional teve como objetivo identificar o perfil
da saúde reprodutiva e a prevalência de alta paridade entre mulheres do município do Rio
Grande/RS. Definiu-se alta paridade a ocorrência de quatro ou mais gestações que geraram filhos
vivos com peso igual ou superior a 500 gramas e idade gestacional acima de 20 semanas. Partiu--se
da hipótese que além do risco da própria multiparidade as mulheres com alta paridade estão mais
expostas a outros fatores de risco como os de ordem social e econômico, dificuldade de acesso aos
serviços de saúde e utilização inadequada de métodos anticoncepcionais. Além disso, acredita-se
que estas mulheres geram prole com condições de nascimento mais desfavoráveis. O processo de
amostragem foi aleatório sistemático por conglomerados onde foram sorteados 20 setores censitários
da zona urbana da cidade e, em cada setor visitado 32 domicílios. Participaram da pesquisa 594
mulheres com idade entre 15 e 49 anos. A coleta de dados foi realizada entre setembro de 2005 e
março de 2006. O instrumento utilizado para a coleta dos dados baseou-se em um questionário
contendo perguntas fechadas estruturadas e semi-estruturadas aplicado às mulheres sujeitos da
pesquisa. O modelo teórico para determinação dos fatores de risco para a alta paridade foi construído
por blocos de variáveis das características socioeconômicas e demográficas, história reprodutiva,
anticoncepção, planejamento familiar, história conjugal, acesso aos serviços de saúde, condições de
saúde e hábitos pessoais. A análise dos resultados foi obtida através de regressão logística não
condicional. A prevalência de alta paridade no presente estudo foi de 15,8%. A análise bruta mostrou
que a alta paridade esteve associada positivamente com a idade (p<0.001), cor da pele não branca
(p=0.005), presença do companheiro (p<0.001), paridade dos pais maternos (p<0.001), história de
filhos com baixo peso ao nascer (p=0.005) abortos (p<0.001), hábito de fumar (p=0.002) e
participação do companheiro na escolha do método anticoncepcional (p=0.01) e negativamente com
a renda per capita (p<0.001), escolaridade (p<0.001), trabalho fora de casa (p=0.03), idade da
primeira gestação (p<0.001) e forma de acesso não gratuito ao método anticoncepcional (p<0.001).
Após o ajuste conforme o modelo hierárquico de análise permaneceram significativamente
associados ao desfecho estudado presença do companheiro (p=0.02), abortos (p=0.01), participação
do companheiro na escolha do método anticoncepcional (p=0.01), renda per capita (p=0.001),
escolaridade (p<0.001) e idade da primeira gestação (p<0.001). Esses resultados confirmam um
quadro de desigualdades nos quais estão inseridas este grupo de mulheres com alta paridade no
município do Rio Grande. Acredita-se que este estudo poderá contribuir para a construção de práticas
e modelos de assistência à saúde que reduzam as desigualdades existentes em nossa sociedade,
onde as práticas sejam desenvolvidas com equidade e coerência com as necessidades de saúde das
mulheres e que repercuta em uma melhor qualidade de vida e saúde no campo da reprodução e
sexualidade.
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SZEWCZYK, Michelle da Silveira Chapacais. Formação dos enfermeiros e enfermeiras com base
nas competências: possibilidade de um novo olhar. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do
Rio Grande, 2007. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CESTARI, Maria Elisabeth Carvalho
RESUMO: Somos seres inacabados, parte de um processo de construção e reconstrução de
realidades, movidos pela curiosidade, pela necessidade de transformar, de buscar crescimento
pessoal e social. Estamos constantemente ensinando e aprendendo, embora nem sempre tenhamos
essa consciência. As idéias de Paulo Freire, que se constituíram o referencial filosófico deste estudo,
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contribuem para que a educação formal seja entendida como uma ação política e potencialmente
transformadora da realidade social. A formação de enfermeiros e enfermeiras com base nas
competências está legitimada através da Resolução nº 3, de 2001, que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN) e direciona a possibilidade dos futuros profissionais perceberem a
complexidade do seu fazer. Esse estudo objetivou identificar as competências e habilidades gerais
presentes no curso de graduação em enfermagem de uma universidade federal do extremo sul do
Rio Grande do Sul (RS), na percepção de um grupo de alunos e alunas. É uma pesquisa qualitativa,
descritiva-exploratória, do tipo estudo de caso. O projeto foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisas da Área da Saúde (CEPAS). Foram sujeitos da pesquisa estudantes do 3º ao 8º
semestres de um curso de graduação em enfermagem, selecionados previamente. A coleta de dados
foi desenvolvida através do Grupo Focal, sendo realizados três encontros. Estes foram transcritos na
íntegra e submetidos à Análise de Conteúdo, tendo originado as seguintes categorias: Dicotomia
provocada pelas competências administrativas e gerenciais na formação dos enfermeiros e
enfermeiras; Atenção à saúde: uma competência que merece atenção em tempos de mudança;
Desvelando sentimentos e significados da comunicação como atributo da arte de cuidar; Reflexos do
processo de ensino aprendizagem no planejamento de ações voltadas à educação permanente:
delineando um caminho a ser percorrido. Foi possível alcançar o objetivo delineado para este estudo,
tornando-se clara a necessidade de envolvimento do corpo docente e discente na concretização de
uma nova proposta de ensino-aprendizagem. Esperamos que os resultados encontrados possam
trazer colaborações para a universidade na qual se realizou este estudo, para o corpo docente e
discente bem como comunidade em geral. Refletir sobre seu próprio fazer é um passo importante a
ser dado pelos docentes e, do mesmo modo, é igualmente importante que os alunos e alunas
reflitam acerca de sua condição na busca por um ensino mais contributivo na formação de
profissionais críticos, reflexivos, questionadores, compromissados e humanos.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=118461
Nº de Classificação: 5543
TELLES, Kátia da Silva. Representações de adolescentes acerca de sexualidade, gênero e as
implicações na promoção de saúde. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande,
2007. 187 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GOMES, Vera Lúcia de Oliveira
RESUMO: No dia-a-dia, observa-se que são estabelecidas entre os/as jovens relações díspares,
havendo desrespeito aos seus pares, vínculos afetivos frágeis, uma conduta de dominação dos
homens para com as mulheres e, ao mesmo tempo, a aceitação e submissão delas para com eles.
Por meio da presente investigação, busca-se desvelar as representações de sexualidade e gênero
dos/as adolescentes e como essas implicam na sua promoção de saúde. A pesquisa, aprovada pelo
Comitê de Ética da FURG, foi desenvolvida com adolescentes do 1º ano do ensino médio, do Colégio
Estadual Lemos Júnior. Adotou-se a Teoria das Representações Sociais como referencial teórico.
Utilizou-se a técnica de Grupo Focal para a coleta de dados formando-se dois grupos, um de moças e
um de rapazes, pois, acreditou-se que, separadamente, adolescentes teriam mais liberdade para
expressar seus sentimentos, emoções, crenças e preconceitos. Escolheu-se o Discurso do Sujeito
Coletivo para análise dos dados que foram agrupados nas secções: representações de gênero,
representações de sexualidade e implicações de gênero e sexualidade na promoção de saúde de
adolescentes. Manteve-se, em separado, a produção de cada grupo para a apresentação dos
resultados, no entanto, aspectos semelhantes foram agrupados em um núcleo comum. Apreendeu-se
que as representações dos/as adolescentes ainda permanecem, em alguns aspectos, ancoradas em
modelos tradicionais de comportamentos para homens e mulheres, isto é revelado com idéias
centrais que expressam a Mulher como geradora e o Homem como provedor da prole, o sentimento
de menos-valia feminino, a mulher como cuidadora, a dificuldade de estabelecerem diálogo acerca da
sexualidade. Por outro lado, há o reconhecimento dos/as adolescentes que as diferenças existentes
entre o comportamento de homens e de mulheres são socialmente construídas. Nas implicações na
promoção de saúde, suscitam-se idéias centrais que trazem sentimentos emergidos do
relacionamento afetivo, vulnerabilidade à gravidez e DSTs, violência contra a mulher advinda de sua
própria instabilidade emocional, virilidade e masculinidade como atributos que precisam ser
comprovados na adolescência, e, por último, a fragilidade e feminilidade desencadeando a sensação
de incompletude. O entendimento de que as representações de gênero e sexualidade, construídas
pelos/as adolescentes, estão dificultando o alcance de resultados favoráveis na prevenção e na
promoção de saúde, reforça a necessidade de legitimarem-se espaços para compartilhar vivências,
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reflexões acerca de sua postura e, principalmente, que se possam vislumbrar relacionamentos,
embasado na eqüidade e no respeito mútuo.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=97864
Nº de Classificação: 5544
MEDEIROS, Adriane Calvetti de. Enfermagem na construção de estratégias de gestão na
unidade de terapia intensiva: sob a perspectiva da concretude da educação permanente em saúde
(A). Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2007. 208 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SIQUEIRA, Hedi Crecencia Heckler de
RESUMO: Este estudo teve como objetivo construir, com as enfermeiras da Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), estratégias de gestão no cuidado de enfermagem para dar concretude à Educação
Permanente em Saúde. Os participantes da pesquisa foram seis enfermeiras assistenciais de uma
UTI de um Hospital Geral Universitário do Estado do Rio Grande do Sul. A pesquisa exploratória e
descritiva, de abordagem qualitativa, utilizou como instrumento de coleta dos dados o Método de
Círculo de Cultura de Freire, contemplando os três momentos: a investigação temática, a codificação
e a decodificação, seguindo-se um roteiro de operacionalização dos encontros. A coleta de dados
deu-se durante os meses de junho a agosto de 2007. Em uma perspectiva crítica e problematizadora,
a análise temática dos dados, quanto à categoria Refletindo Sobre o Trabalho/Cuidado de
Enfermagem na UTI, permitiu a reflexão dialógica do grupo e, oportunizou contextualizar as práticas
desenvolvidas no cotidiano de trabalho das enfermeiras na UTI, enquanto buscou novos
conhecimentos/saberes acerca do processo de trabalho, das relações e das interações que se
constroem, se expressam, se transformam e se incorporam no seu trabalho/cuidado. A categoria
Ruídos do cotidiano do trabalho/cuidado de enfermagem na UTI evidenciou alguns elementos
desarticuladores do processo de trabalho, que provocam “inquietudes” e “barreiras”, que interferem
na comunicação e nas inter-relações e, assim, possibilitou ao grupo ampliar sua visão para superar
os obstáculos que predominam nos espaços de trabalho. A categoria Construindo Estratégias de
Gestão no Trabalho/Cuidado de Enfermagem na UTI para dar concretude à Educação Permanente
em Saúde, implicou (re)definir a missão, a visão e os valores, que alicerçam o pensar e o fazer da
enfermagem na UTI, estabelecendo como estratégias de gestão: valorizar e fortalecer o trabalho em
equipe; viabilizar a participação dos profissionais no processo de capacitação; estimular o
compromisso com a democratização das relações de trabalho; propiciar ações educativas interativas;
criar e facilitar espaços de trocas e produção do conhecimento; ampliar o diálogo entre a equipe
multiprofissional; pensar/refletir sobre a concepção integral do cuidado; trabalhar com a gestão
participativa e utilizar a liderança e a comunicação como estratégias possibilitadoras ao enfermeiro
para implementar mudanças e qualificar o trabalho/cuidado na UTI. Assim, este espaço de trabalho
interativo/relacional, de necessidades singulares e coletivas, de ensino-aprendizagem da EPS,
demandam ações/intervenções educativas que permitem a todos participarem deste processo de
atualização e capacitação, como aprimoramento pessoal e profissional, capaz de mobilizar a melhoria
contínua e a possibilidade de transformação das práticas do cuidado através do trabalho.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
Nº de Classificação: 5545
PEREIRA, Queli Lisiane Castro. Mulher climatérica usuária do Sistema Único de Saúde: serviços
e ações de saúde. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2007. 200 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SIQUEIRA, Hedi Crecencia Heckler de
RESUMO: O perfil demográfico brasileiro; justificado pelo aumento na expectativa de vida; é
caracterizado pelo expressivo número de mulheres vivenciando o climatério; transição do período
reprodutivo para o não reprodutivo. A maioria da população brasileira é mulher; e elas são as
principais usuárias do SUS; o que gera crescimento da demanda por serviços e ações de saúde
devido ao climatério gerar um processo de mudanças físicas e emocionais. Este estudo teve como
objetivo Identificar os serviços e ações de saúde oferecidos à mulher climatérica usuária do Sistema
Único de Saúde nos municípios de abrangência da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde do RS e
reconhecer como os mesmos são operacionalizados em relação à integralidade da assistência a esta
população; sob a ótica dos Responsáveis pela Política da Saúde da Mulher (RPSM). Este estudo
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caracterizou-se por ser qualitativo; exploratório e descritivo. A entrevista semi-estruturada foi a técnica
utilizada na coleta de dados junto aos 22 responsáveis pelos RPSM. Visando contemplar o objetivo
do estudo e responder aos pressupostos; utilizou-se análise temática. Como resultado da análise
interpretativa dos dados emergiram cinco categorias; assim denominadas: serviços e ações tímidos e
inespecíficos; a identificação da lacuna de serviços e ações de saúde; motivos que dificultam os
municípios a disponibilizarem serviços e ações de saúde; o olhar dos RPSM às climatéricas que
procuram os serviços do SUS e; por último; demanda e oferta de medicamentos e exames
específicos às mulheres climatéricas. Concluiu-se que se deve agregar qualidade aos anos da fase
climatérica. Nesta perspectiva do modelo da promoção da saúde; é imprescindível o acesso universal
aos cuidados de saúde; à disponibilidade de recursos humanos; materiais e financeiros para provêlos de forma humanizada por profissionais qualificados; para que; assim; seja possível e viável a
implementação e operacionalização de serviços e ações de saúde às climatéricas; em consonância
com os princípios doutrinários e organizacionais do sistema de saúde brasileiro. Visualizou-se a
possibilidade da produção coletiva de ações de saúde; do empoderamento das usuárias enquanto
sujeitos saudáveis; minimizando possíveis repercussões negativas à sua saúde a partir da utilização
de mecanismos de enfrentamento eficazes; a fim de superar as modificações e os conflitos causados
pela fase climatérica. Indica-se como estratégia a criação do grupo terapêutico de auto-ajuda às
climatéricas para; através do diálogo compartilhar anseios; angústias; receber apoio emocional;
influenciar e ser influenciado pelo grupo e; assim; viverem com maior qualidade de vida. É neste
sentido que o grupo terapêutico de autoajuda é planejado; pois pode ser considerada uma estratégia
a ser utilizada para aumentar a qualidade de vida dessas mulheres; porque possibilita às climatéricas
um local de trocas; onde poderão dialogar com pessoas que possuem problemas semelhantes; pois
estão vivenciando dificuldades parecidas.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=118322
Nº de Classificação: 5546
SCHWENGBER, Acélia Inês. Processo de enfermagem: instrumento para o enfermeiro administrar
o trabalho e liderar a equipe de enfermagem. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio
Grande, 2008. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI FILHO, Wilson Danilo
RESUMO: O processo de cuidar é a essência do trabalho e do saber da enfermagem; e o Processo
de Enfermagem (PE) é um recurso metodológico que possibilita ao enfermeiro aplicar os
conhecimentos técnico-científicos que caracterizam sua prática profissional. Realizou-se uma revisão
teórica; abordando questões administrativas no contexto do trabalho da enfermagem; a liderança nas
inter-relações de trabalho nas organizações; bem como aspectos relevantes do processo saúdedoença-cuidado e os processos de trabalho em saúde e enfermagem; com ênfase na Sistematização
da Assistência de Enfermagem (SAE); além dos fundamentos teóricos e etapas do PE preconizado
por Wanda de Aguiar Horta. Este estudo descreve a construção de um modelo de PE. Teve como
objetivo desencadear junto à equipe de enfermagem o processo de construção; implantação e
implementação do PE para pacientes de cirurgia cardíaca. Este instrumento contribui para o
enfermeiro administrar o trabalho e liderar a equipe de enfermagem. Para tanto; foram desenvolvidas
as seguintes etapas: coleta de dados; com vistas a identificar problemas e estabelecer os
diagnósticos de enfermagem; elaboração dos protocolos de cuidados de enfermagem para
diagnósticos específicos de pacientes em pré e pós-operatório de cirurgias cardíacas; cadastramento
e inclusão dos protocolos elaborados no software do sistema de intranet institucional para a geração
da Prescrição de Enfermagem Informatizada (PEI) para pacientes internados em Unidades de
Internação do Hospital de Cardiologia e Oncologia Dr. Pedro Bertoni. A abordagem metodológica
utilizada foi a pesquisa convergente-assistencial proposta por Trentini e Paim. Para tanto; realizou-se
um estudo preliminar de adequação do PE com as enfermeiras envolvidas; quando; então; foram
elaborados os protocolos de cuidados de enfermagem para os principais diagnósticos de
enfermagem presentes no paciente cardíaco cirúrgico; durante o pré e pós-operatório mediato; no
intuito de subsidiar o planejamento do cuidado nestes períodos; os quais foram testados durante os
meses de maio a setembro e validados. Estes protocolos constituem o conteúdo que alimenta o
software; o qual foi construído pelo Setor de Informática da Instituição; que permite acessar o
prontuário dos pacientes internados e; com base nos diagnósticos presentes; selecionar os
protocolos de cuidados necessários; que foram cadastrados e padronizados no sistema de intranet;
gerando a PEI; como forma de orientar o trabalho assistencial e registrar e documentar os cuidados
de enfermagem implementados. Também; realizaram-se entrevistas com as enfermeiras que
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participaram do processo de construção; implantação e implementação do PE; analisando a sua
percepção em relação à SAE; ao PE; à PEI como recursos ao exercício e desempenho de aptidões
pessoais e profissionais do enfermeiro para administrar o trabalho e liderar a equipe de enfermagem
na organização; realização e avaliação do trabalho da enfermagem. O processo de análise permitiu
evidenciar que o enfermeiro é o protagonista da equipe e o líder na organização do trabalho. Os
resultados deste estudo mostram que a SAE desenvolvida pelas enfermeiras; implantada e
implementada é uma ferramenta de trabalho que unifica a linguagem e as ações de enfermagem e
cuidados prestados; dando maior valorização ao serviço de enfermagem; pois torna visível o trabalho
da equipe de enfermagem; quantifica suas ações e qualifica o atendimento.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=118317
Nº de Classificação: 5547
NUNES, Maria da Penha da Rosa Silveira. Representações de mulheres acerca da histerectomia
em seu processo de viver. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2008. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GOMES, Vera Lúcia de Oliveira
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo compreender as representações sociais que as
mulheres possuem acerca da histerectomia; antes e após o procedimento cirúrgico. Caracteriza-se
por uma pesquisa qualitativa; descritiva; tendo como base teórico-metodológica a Teoria das
Representações Sociais. Foram sujeitos deste estudo; treze mulheres em processo de histerectomia;
residentes em Rio Grande e em São José do Norte - RS. A coleta de dados efetuou-se em dois
momentos; utilizando-se entrevistas semi-estruturadas; gravadas e transcritas. Os dados do
préoperatório foram colhidos no ambulatório de ginecologia do H.U e do pós-operatório; na área
acadêmica e no domicílio das informantes. Utilizou-se a análise de conteúdo na modalidade temática
para o tratamento dos dados. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética da Universidade do Rio
Grande - FURG. Apreendeu-se por meio deste estudo que as representações sociais das mulheres
variaram em função da presença ou ausência de filhos(as); do motivo da primeira consulta e da
patologia de base; evidenciando os diferentes olhares frente ao impacto da retirada do útero. No préoperatório; as mulheres sem filhos(as) manifestaram sentimentos de insatisfação; lamentando a
impossibilidade de cumprirem seu papel social por meio da maternidade e assim realizarem seu
sonho. A maioria das participantes; com filhos(as); demonstrou satisfação e alívio; pela solução dos
problemas advindos do quadro clínico. As questões relacionadas à sexualidade mostraram-se
carregadas de preocupação e insegurança com os aspectos relativos à vida sexual e afetiva. Os
mitos; crendices e tabus referentes à histerectomia; não guardaram relação com a maternidade;
gerando incertezas quanto às conseqüências da histerectomia. Em relação aos seus companheiros; a
maioria concordou com a realização do procedimento; no entanto; referiram-se apenas ao corpo
biológico e ao desempenho sexual. No pós-operatório imediato; as mulheres que não possuíam
filhos(as); objetivaram queixa de dor intensa e persistente; caracterizada em alguns casos como dor
psíquica. Por outro lado; as participantes mães objetivaram tal queixa; a partir da patologia de base;
manifestando dor; frente a um câncer; e ausência de dor na miomatose uterina. No pós-operatório
mediato distinguiram-se repercussões negativas; ancoradas na impossibilidade de tornarem-se mães;
na incapacidade de manterem o casamento; nas incertezas de sentir prazer e serem aceitas
socialmente. E repercussões positivas; referentes a solução de problemas e alívio de sintomas;
medidas preventivas; cuidado de si; resgate da auto-estima; desmistificação; vida conjugal e afetiva;
incluindo aspectos emocionais e sociais. Nesse sentido; percebeu-se que o comportamento da
mulher frente à histerectomia; manifestado pelo êxito e satisfação; foi reconstituído a partir de suas
vivências. Tal comportamento não se ancorou nos tabus e preconceitos e sim no bem-estar
readquirido após terem vivenciado o processo cirúrgico. No entanto; a representação expressou o
significado e valor que cada mulher atribui ao seu útero; inspirado no seu contexto de vida e nas suas
relações sociais. Dessa forma; entende-se que a problematização das questões imbricadas na prática
da histerectomia contribui para que a mulher tenha uma representação menos traumática frente à
indicação de retirada do útero. Evidencia-se a enfermagem como coadjuvante na prática do cuidado
em saúde a clientes em processo de histerectomia.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=118562
Nº de Classificação: 5548
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ARAÚJO, Adelita Campos. Adolescer saudável na ótica de adolescentes. Rio Grande. Fundação
Universidade Federal do Rio Grande, 2008. 117 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI, Valéria Lerch
SILVEIRA, Rosemary Silva da
RESUMO: A partir de questionamentos sobre as ações programáticas e dos profissionais de saúde e
de educação voltadas para o adolescer saudável e a concepção dos próprios adolescentes acerca do
que seja adolescer saudável; tivemos como objetivo neste estudo compreender a percepção de
adolescentes acerca do processo de adolescer saudável; realizamos um estudo qualitativo e
exploratório; utilizando entrevistas semi-estruturadas com adolescentes; de ambos sexos; de uma
escola pública da cidade de Pelotas-RS. A partir da análise temática dos dados; foram construídas
três categorias: a) Modos de viver um adolescer saudável; em que é apontada a importância de uma
alimentação e hidratação adequadas; de cuidados com a higiene e aparência pessoal; de dispor de
condições apropriadas de moradia e saneamento básico; além de usufruir de um período de repouso;
b) Relacionamentos e interações no adolescer saudável; em que; além do bom relacionamento com
as/os outras/os; para um adolescer saudável; se sobressaíram alguns riscos sociais que fazem parte
do viver da/o adolescente; como o uso de drogas; o consumo de álcool e fumo e a violência familiar;
c) Da adolescência para o mundo adulto; em que a adolescência é reconhecida como um período
que exige; também; maturidade; responsabilidade; autonomia; respeito aos limites; por parte das/os
adolescentes; o que as/os torna mais valorizadas/os no seu meio de convívio. Atividades
relacionadas ao lazer podem cooperar na socialização da/o adolescente; além de favorecer sua
saúde física e mental. Dentre as dificuldades vividas pelas/os adolescentes; a separação dos pais foi
caracterizada como um momento de sofrimento; solidão e mudanças no modo de ser. A concepção
de adolescer saudável dá-se a partir da visão subjetiva de cada adolescente; para com o seu modo
de viver diferentes situações. Evidenciamos um conceito ampliado de adolescer saudável; não
apenas como a ausência de doenças; porém considerando fatores importantes como elementos
físicos; sociais; culturais e econômicos.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=118320
Nº de Classificação: 5549
MACHADO, Karine de Freitas Cáceres. Prática de automedicação entre estudantes da área de
enfermagem de uma instituição de ensino privada. Rio Grande. Universidade Federal do Rio
Grande, 2008. 78 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Mara Regina Santos da
RESUMO: A automedicação é uma forma comum de auto-atenção à saúde, consistindo no consumo
de um produto sem prescrição médica, inserida em todos os contextos sociais e culturais. Este
estudo objetiva investigar as razões que determinam a prática de automedicação entre estudantes do
Curso de Graduação em Enfermagem e estudantes do Curso Técnico de Enfermagem de uma
instituição de ensino privada em uma cidade do interior do RS. Trata-se de um estudo de natureza
descritiva, com abordagem qualitativa, desenvolvido junto a um grupo de dez estudantes. Os dados
foram coletados em outubro de 2007, através de entrevistas semi-estruturadas com questões
norteadoras que visavam responder aos objetivos propostos. Os resultados foram organizados em
quatro áreas temáticas: medicamentos utilizados pelos estudantes; conhecimento do contexto legal
da automedicação; finalidade da automedicação na visão dos estudantes; e meios utilizados para a
aquisição das medicações. Na primeira temática evidenciou-se que os analgésicos/antitérmicos,
antiinflamatórios e medicamentos controlados são os medicamentos mais utilizados pelos estudantes.
Já na segunda temática é abordado o conhecimento que os estudantes possuem a respeito das
reações adversas das medicações, os aspectos positivos e negativos dessa prática e o conhecimento
adquirido após a utilização de medicamentos na automedicação. A terceira temática evidencia o
tempo como uma dimensão que instiga a automedicação assim como o alívio dos sintomas. Na
última temática o meio mais utilizado à aquisição dos medicamentos para praticar a automedicação é
a aquisição direta na farmácia. A partir dos resultados conclui-se que a prática da automedicação é
comum entre os estudantes da instituição de ensino onde os dados foram coletados, o que evidencia
a necessidade de uma intercessão junto aos estudantes quanto ao uso racional dos medicamentos à
automedicação responsável. Essas intercessões poderiam ser mais efetivas durante a formação dos
profissionais da saúde na busca de prescrições racionais, prevenções de possíveis agravos causados

78
por consumo inadequado de determinadas medicações e um controle mais rígido e atuante dos
governantes fazendo cumprir a legislação sanitária vigente.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
Nº de Classificação: 5550
CAVALHEIRO, Beatriz de Carvalho. Análise da produção científica sobre a sexualidade da
mulher idosa em periódicos da enfermagem, saúde pública e gerontologia, no período de 2003
a 2007. Rio Grande. Universidade Federal do Rio Grande, 2008. 142 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Silvana Sidney Costa
RESUMO: O número de idosos(as) vem aumentando e esta mudança populacional vem redefinindo
as relações sociais e constituindo uma nova e preocupante imagem. O envelhecimento é uma
experiência singular; sujeita a influências sócio-culturais e o corpo que envelhece é diferente do
modelo social vigente e; em relação ao gênero; as mulheres são mais avaliadas pela sua aparência
física; passando o envelhecimento a funcionar como uma ameaça; associada à perda da libido e da
sexualidade; uma necessidade humana básica; independente de faixa etária; que está para além da
genitalidade. O objetivo desta pesquisa foi verificar o conhecimento produzido acerca da interface das
temáticas; mulheres idosas; gênero e sexualidade por meio da avaliação sistemática de periódicos da
Enfermagem; Saúde Pública e Gerontologia; no período compreendido entre os anos de 2003 e
2007. É um estudo de abordagem qualitativa; caracterizado como pesquisa bibliográfica. A coleta dos
artigos foi realizada por meio de descritores pré-estabelecidos e a análise se deu por categorização.
Foram consultados 220 exemplares e pré-selecionados 362 artigos (111 na Enfermagem; 95 na
Saúde Pública e 156 na Gerontologia); destes; sete foram selecionados; pois versavam sobre
envelhecimento; gênero e sexualidade. Através da leitura desses artigos foi possível perceber uma
preocupação em relação à qualidade de vida ou a promoção de um envelhecimento saudável; mas
sexualidade e gênero das mulheres idosas continua um tema invisível. Foram abstraídas três
categorias: feminilização da velhice; questão social da velhice feminina e idosa assexualizada. Sendo
o envelhecimento e a própria gerontologia realidades recentes; falta preparo para a temática e; talvez
por isso; o escasso material disponível. Apesar da produção pouco expressiva; é importante salientar
que os(as) enfermeiros(as) e os grupos de estudos e pesquisa de gênero vêm despontando e
apresentando preocupações relevantes com a temática. Quando se refere ao cuidado integral em
idosas; não se pode esquecer a sexualidade; pois esta também está ligada ao cuidado e para tanto;
os currículos dos cursos de graduação na área da saúde deveriam trazer mais reflexões sobre
gênero e sexualidade das mulheres idosas nos componentes ligados à gerontologia e saúde da
mulher; portanto; convidam-se os(as) professores(as) para que introduzam a temática gênero e
sexualidade nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) e que façam essa discussão nas
disciplinas/conteúdos que contemplem a mulher idosa.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=118424
Nº de Classificação: 5551
BRANDÃO, Aline Ferreira. Estado nutricional e características sócio-econômico-demográficas
de idosos institucionalizados na cidade do Rio Grande, RS. Rio Grande. Universidade Federal do
Rio Grande, 2008. 70 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GOMES, Giovana Calcagno
PELZER, Marlene Teda
RESUMO: A população brasileira vem envelhecendo de forma rápida desde o início da década de 60;
estreitando progressivamente a base da pirâmide populacional. Nesta perspectiva; a
institucionalização pode tornar-se uma importante opção para o cuidado ao idoso garantindo sua
saúde e conforto. Um aspecto a ser priorizado; neste contexto; é a garantia de um bom estado
nutricional. Assim; os objetivos do estudo foram: avaliar o estado nutricional e descrever as
características socioeconômico e demográficas dos idosos residentes em ILPIs da cidade do Rio
Grande; RS. Foi realizado um estudo transversal; descritivo com 153 idosos residentes em cinco
ILPIs cadastradas na Vigilância Sanitária; no período de setembro de 2007 a janeiro de 2008. Os
aspectos éticos para pesquisa com seres humanos foram seguidos. Para o levantamento das
características foi utilizado formulário específico e para a avaliação do estado nutricional foi utilizado o
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formulário da MAN. Os dados foram digitados no programa Epi Info versão 6.04 e analisados no
programa Stata; versão 9.2. Para a análise dos dados recorreu-se à estatística descritiva usual
(média; desvio padrão e percentuais). Verificou-se que os idosos residentes em ILPIs da cidade do
Rio Grande; configuraram-se como mulheres com mais de oitenta anos; brancas; viúvas; com baixa
renda e baixa escolaridade; procedentes da própria casa ou da casa de familiares; principalmente por
apresentarem falta de um cuidador domiciliar. Quanto ao estado nutricional; a maioria; 50;3% (n=47)
encontrava-se em risco de desnutrição; 30;1 % (n=46) encontravam-se desnutridos e 19;6% (n=30)
bem nutridos. Conclui-se que a MAN apresentou-se como um método eficiente para a avaliação do
estado nutricional. As ILPIs são uma necessidade e desempenham importante papel no acolhimento
e cuidado aos idosos; no entanto; precisam ser fiscalizadas de forma que realmente cumpram seu
papel social; pois os idosos residentes são um grupo vulnerável à desnutrição. Mais atenção precisa
ser dada a nutrição destes idosos tendo em vista que a desnutrição é uma das principais causas de
morbi-mortalidade neste grupo populacional. Palavras-chave: Estado nutricional. Idosos. Instituição
de Longa Permanência para idosos. Mini-avaliação Nutricional.A população brasileira vem
envelhecendo de forma rápida desde o início da década de 60; estreitando progressivamente a base
da pirâmide populacional. Nesta perspectiva; a institucionalização pode tornar-se uma importante
opção para o cuidado ao idoso garantindo sua saúde e conforto. Um aspecto a ser priorizado; neste
contexto; é a garantia de um bom estado nutricional. Assim; os objetivos do estudo foram: avaliar o
estado nutricional e descrever as características socioeconômico e demográficas dos idosos
residentes em ILPIs da cidade do Rio Grande; RS. Foi realizado um estudo transversal; descritivo
com 153 idosos residentes em cinco ILPIs cadastradas na Vigilância Sanitária; no período de
setembro de 2007 a janeiro de 2008. Os aspectos éticos para pesquisa com seres humanos foram
seguidos. Para o levantamento das características foi utilizado formulário específico e para a
avaliação do estado nutricional foi utilizado o formulário da MAN. Os dados foram digitados no
programa Epi Info versão 6.04 e analisados no programa Stata; versão 9.2. Para a análise dos dados
recorreu-se à estatística descritiva usual (média; desvio padrão e percentuais). Verificou-se que os
idosos residentes em ILPIs da cidade do Rio Grande; configuraram-se como mulheres com mais de
oitenta anos; brancas; viúvas; com baixa renda e baixa escolaridade; procedentes da própria casa ou
da casa de familiares; principalmente por apresentarem falta de um cuidador domiciliar. Quanto ao
estado nutricional; a maioria; 50;3% (n=47) encontrava-se em risco de desnutrição; 30;1 % (n=46)
encontravam-se desnutridos e 19;6% (n=30) bem nutridos. Conclui-se que a MAN apresentou-se
como um método eficiente para a avaliação do estado nutricional. As ILPIs são uma necessidade e
desempenham importante papel no acolhimento e cuidado aos idosos; no entanto; precisam ser
fiscalizadas de forma que realmente cumpram seu papel social; pois os idosos residentes são um
grupo vulnerável à desnutrição. Mais atenção precisa ser dada a nutrição destes idosos tendo em
vista que a desnutrição é uma das principais causas de morbi-mortalidade neste grupo populacional.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=120110
Nº de Classificação: 5552
RODRIGUES, Luiz Carlos Barbosa. Vivências da sexualidade de idosos(as). Rio Grande.
Universidade Federal do Rio Grande, 2008. 92 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Silvana Sidney Costa
RESUMO: A vivência da sexualidade na velhice nada mais é do que a continuação de um processo
que se iniciou na infância. A geração atual de idosos (as) construiu seus conceitos através de
experiências vividas em uma educação repressora presente na cultura da época. Este estudo teve
como objetivo identificar e descrever a vivência de idosos (as) acerca de sua sexualidade. Os
pressupostos foram: Os(as) idosos(as) não diferenciam sexualidade e atividade sexual. 2) Na infância
e adolescência os(as) idosos(as) não despertaram sua sexualidade. 3) Na juventude houve um
despertar da sexualidade do(as) idosos(as). 4) Na maturidade/velhice os(as) idosos(as) vêm
aproveitando mais sua sexualidade. Foi realizada uma pesquisa descritiva; com abordagem
qualitativa; tendo como local; uma associação de idosos (as) de um município do Sudoeste do
Paraná. Os sujeitos do estudo totalizaram 4 (quatro) idosos (as); sendo 3 (três) mulheres e 1 (um)
homem; desta associação. Foi utilizado como técnica a entrevista gravada semi-estruturada; no
domicílio dos sujeitos da pesquisa; e como instrumento de coleta um roteiro de entrevista que
possibilitou orientar a conversa com confiabilidade; Obteve-se dados que se referem diretamente ao
individuo entrevistado; suas atitudes; valores e opiniões. A análise dos dados foi processada por meio
de categorias; sendo realizado a interpretação dos depoimentos dos sujeitos do estudo; seguindo
passos sistemáticos: ordenação; classificação e análise dos dados. Optou-se por trabalhar com
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categorias; estabelecidas a priori a partir das questões utilizadas no guia de coleta de dados;
norteada pelos seguintes questionamentos: O que é para o (a) senhor (a) sexualidade e atividade
sexual? Que fatos foram importantes na sua infância que despertaram sua sexualidade? Que fatos
foram importantes na sua adolescência que despertaram sua sexualidade? Que fatos foram
importantes na sua juventude que despertaram sua sexualidade? Que fatos são importantes na sua
maturidade relacionados a sua sexualidade? Este estudo respeitou os preceitos éticos presentes na
resolução 196/96 do Conselho Nacional de saúde. Quanto aos resultados os depoimentos mostraram
que os (as) idosos (as) tiveram uma educação repressora com muitos preconceitos; mitos e tabus.
Entendem que cada indivíduo expressa sua sexualidade de maneira particular e única; mas
conceituam sexualidade tanto como sendo fator biológico associado ao ato sexual; que deve vir
acompanhado de outros fatores como o carinho; compreensão e amor. Também citam a sexualidade
construída por atitudes e idéias mais diversas vivenciadas nos encontros sociais. Ainda trazem
presente a importância do cuidado com a aparência para os encontros. Neste sentido conclui-se que
com o passar do tempo; todos vivem menos a relação sexual e mais a compreensão e amizade.
Vivem a sexualidade por meio das relações de namoro; carinho e do convívio social; que se
concretiza de várias formas; mas tem sua afirmação nas reuniões de grupo; na dança e na religião.
Demonstram não ter preconceito em discutir sobre a temática. Consideram a atividade sexual um
complemento da sexualidade; que diminui na velhice; mas não está ausente.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=118560
Nº de Classificação: 5553
FARIAS, Dóris Helena Ribeiro. Vivências de cuidado da mulher: a voz das puérperas. Rio Grande.
Universidade Federal do Rio Grande, 2008. 83 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI, Valéria Lerch
RESUMO: O puerpério é um período vivido e percebido de forma singular pela mulher; exigindo; dos
profissionais da saúde; sensibilidade e esforços para que estas se sintam acolhidas e valorizadas
como seres únicos e especiais. Assim; este estudo teve como objetivo compreender como a mulher
vem vivenciando o seu cuidado no puerpério; alicerçado no referencial teórico de Madeleine Leininger
e em autores que abordam esta temática. Trata-se de uma pesquisa qualitativa; desenvolvida com 10
puérperas egressas da Unidade de Internação Obstétrica do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet
Corrêa - FURG e atendidas na Consulta de Enfermagem. A coleta de dados foi realizada através de
entrevistas semi-estruturadas gravadas e transcritas na íntegra; com o devido consentimento
esclarecido das participantes. Mediante a Análise Temática dos Dados; a partir de Minayo; emergiram
três categorias: Sendo cuidada no puerpério; O cuidado de si no puerpério e Dificuldades
encontradas pela mulher no puerpério. Constatei que o puerpério apresenta-se como um período
especial na vida da mulher; em que cada uma o vivencia de acordo com seus valores; crenças e
costumes. O estudo evidencia o importante papel da família no cuidado à puérpera e a influência
cultural que esta exerce sobre a mulher. As alterações ocasionadas no corpo das mulheres durante a
gestação; o parto e o puerpério; afetam sua auto-imagem; tornando-as mais vulneráveis
emocionalmente. Para algumas mulheres; após o parto; o corpo volta-se para a função materna de
amamentar. Com relação às dificuldades enfrentadas pela mulher no puerpério; percebi que ela pode
apresentar uma sobrecarga de papéis; com a sensação de perda de controle sobre sua vida; exigindo
reorganização do seu cotidiano. O estudo ainda evidenciou a presença de um homem mais
participativo na família; mais atento às necessidades da mulher nesse período; mais companheiro e
amigo; procurando assumir responsabilidades; compartilhando as demandas de cuidado com a
mulher; o trabalho com a casa e os cuidados com o filho. Compreender como as mulheres vivenciam
o seu cuidado no puerpério; possibilita à enfermeira; mais facilmente; planejar ações educativas que
as instrumentalizem para o seu autocuidado. Acredito que a partir dos conhecimentos mostrados
neste estudo; possa contribuir para a produção de um novo olhar para o ser humano puérpera;
possibilitando às enfermeiras repadronizarem suas consultas de puerpério; de modo que não dirijam
seu olhar apenas para a dimensão biológica da mulher; mas também incorporem seus aspectos
subjetivos; valorizando suas crenças e costumes.

Acesso ao texto integral:
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AMESTOY, Simone Coelho. Liderança como instrumento no processo de trabalho da
enfermagem. Rio Grande. Universidade Federal do Rio Grande, 2008. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CESTARI, Maria Elisabeth
RESUMO: O processo de trabalho da enfermagem consiste em um tema essencial sobre o qual deve
haver reflexão constante; em virtude das várias mudanças de cunho econômico; social e político; as
quais têm afetado a estrutura das instituições hospitalares. Frente a esse contexto; a enfermagem
também tem sido atingida; alterando-se o perfil do enfermeiro; passando a ser exigido pelo mercado
de trabalho profissionais líderes; críticos; reflexivos; criativos e seguros na tomada de decisões. O
desejo de desvelar a liderança e inseri-la como instrumento no trabalho da enfermagem emergiu no
início da prática assistencial na Santa Casa de Misericórdia de Pelotas; na qual foi possível perceber
a dificuldade dos enfermeiros; principalmente os recém formados; em se posicionar perante a equipe
e demais profissionais da saúde; limitando-se muitas vezes a atividades burocráticas; e ausentandose de seu papel de cuidador e de líder da equipe de enfermagem. Por esse motivo; desenvolveu-se o
estudo com o objetivo de conhecer a percepção do enfermeiro frente à utilização da liderança como
instrumento gerencial no seu processo de trabalho. Trata-se de um estudo qualitativo do tipo
descritivo e exploratório; no qual participaram onze enfermeiras que trabalham na Santa Casa de
Misericórdia de Pelotas. O mesmo foi realizado durante os meses de fevereiro e março de 2008. Os
preceitos éticos foram baseados na Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do
Ministério da Saúde; que diz respeito a pesquisas envolvendo seres humanos. Para a coleta dos
dados; fez-se uso da entrevista e do grupo focal; posteriormente; a análise de conteúdo foi escolhida
como técnica para tratamento dos dados; obtendo-se duas categorias: os significados atribuídos à
liderança; construção do líder e suas características essenciais. Considera-se que o objetivo foi
plenamente alcançado; pois com o desenvolvimento do estudo obteve-se com clareza a
multiplicidade de significados percebidos pelas enfermeiras frente à liderança como um instrumento
gerencial do seu processo de trabalho. A liderança imprime vantagens ao trabalho da enfermagem;
no entanto; ainda são grandes as dificuldades para compreendê-la e principalmente para colocá-la
em prática na instituição hospitalar; na qual o estudo foi realizado. Com o intuito de modificar esta
situação; propõe-se a criação de um programa de desenvolvimento de líderes na enfermagem; a fim
de construir líderes politizados; críticos e reflexivos que saibam utilizar a ação e o discurso de forma
coerente. Espera-se que este estudo seja de grande valia para todos os profissionais e acadêmicos
de enfermagem; por incentivar a reflexão sobre a temática proposta.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=118450
Nº de Classificação: 5555
MILBRATH, Viviane Marten. Cuidado da família à criança portadora de paralisia cerebral nos
três primeiros anos de vida. Rio Grande. Universidade Federal do Rio Grande, 2008. 188 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SIQUEIRA, Hedi Crecencia Heckler de
RESUMO: A questão norteadora desse estudo surgiu a partir da vivência pessoal e profissional da
pesquisadora. Ao pesquisar o tema cuidado à criança portadora de paralisia cerebral, buscou-se
respostas para a questão norteadora: Como a família cuida da criança portadora de paralisia
cerebral nos três primeiros anos de vida? Para encontrar respostas a essa questão, o estudo teve por
objetivo conhecer como a família cuida da criança portadora de paralisia cerebral nos três primeiros
anos de vida. Em relação aos objetivos, foram traçados os seguintes pressupostos: a anunciação da
situação de saúde da criança não foi realizada conforme as necessidades da família; a
incompreensão da situação de saúde da criança dificulta o cuidado prestado a ela pela família; as
famílias carecem de apoio por parte da equipe de saúde; as crianças portadoras de necessidades
especiais, decorrentes da paralisia cerebral, não recebem os cuidados da família conforme as suas
necessidades, porque a mesma não foi orientada, de maneira sistemática e contextualizada, durante
a hospitalização; as famílias desconhecem os direitos das crianças; a criança portadora de
necessidades especiais, decorrentes da paralisia cerebral, não dispõe de ações e serviços de saúde
específicos, para assegurar o suporte necessário as suas fragilidades. O referencial teórico que
sustentou a pesquisa englobou: Família - primeiro universo de relações sociais da criança;
compreendendo a família no período gestacional; nascimento e fatores de risco para a paralisia
cerebral; o processo de adaptação vivenciado pela família: quando o recém-nascido não condiz com
o bebê idealizado; o processo de educar /cuidar da família a fim de capacitá-la para prestar o cuidado
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à criança portadora de paralisia cerebral. O referencial teórico construído mostrou-se coerente e
consistente em relação à análise e interpretação dos dados. Na trajetória metodológica, utilizou-se
uma abordagem qualitativa exploratório-descritiva com as seis famílias das crianças portadoras de
paralisia cerebral, que nasceram, no período de 2005 a 2007, com APGAR menor ou igual a três no
quinto minuto, na cidade de Rio Grande. Para a coleta de dados, utilizou-se o método da entrevista
semi-estruturada com esses atores sociais. Com a análise dos dados emergiram três categorias:
refletindo sobre a formação do vínculo; o processo de adaptação do ser família; o exercício da
cidadania - a saúde como um direito. Dentre os resultados observou-se que o processo de cuidar da
criança inicia-se anteriormente ao período gestacional, sendo influenciado pela cultura dos ancestrais
da criança. Essa cultura mostrou influenciar na determinação dos mecanismos de defesa que cada
integrante da família utilizou no seu processo de adaptação. A principal rede de apoio, ressaltada
pelos sujeitos do estudo foi a família ampliada. Evidenciaram-se as dificuldades encontradas pelas
famílias em relação aos princípios da integralidade e acessibilidade aos serviços e ações de saúde
além de perceber uma lacuna no que concerne ao ideal da assistência prestada pela atenção básica
e a realidade a que essas crianças e suas famílias são expostas. Concluiu-se que o desconhecimento
dos direitos da criança, bem como do exercício da cidadania dessa população, também, pôde ser
constatado, fatos que interferiram no poder dessa população de decidir e mediar a sua própria
existência, o que tornou essas famílias objetos passivos, os quais vivem conforme normas impostas
por uma sociedade normativa e opressora.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=130123
Nº de Classificação: 5556
ANDRADE, Betina Barbedo. Marcas no corpo, marcas na alma: as relações familiares de mulheres
HIV positivas, infectadas por seus maridos. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de
Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2007. 139 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): WAIDMAN, Maria Angélica Pagliarini
RESUMO: A consolidação da Aids como uma doença crônica colocou em evidência muitas questões
na pauta das discussões sobre a vivência dos portadores, questões de cunho biológico e
psicossociais, que ganham destaque à medida que se observa quanto afetam a qualidade de vida
dos portadores. Dentre os aspectos psicossociais, o relacionamento do paciente com sua família
assume especial importância, tendo-se em vista a dificuldade pela qual passam ambos ao
deparar-se com tal diagnóstico. Desta forma, este estudo tem por objetivos: compreender o
significado de a mulher ser soropositiva para o HIV e viver em família; apreender comportamentos,
sentimentos e atitudes de mulheres soropositivas para o HIV infectadas por seus companheiros no
cotidiano familiar; e investigar alterações nas relações familiares das mulheres. Realizou-se uma
pesquisa de caráter descritivo- qualitativa, que foi desenvolvida junto a oito mulheres soropositivas
para o HIV/Aids que mantinham relacionamento monogâmico e estável e foram infectadas por seus
parceiros. Os dados foram coletados nos domicílios das mulheres, utilizando-se como estratégia de
coleta de dados a entrevista aberta. O tratamento dos dados seguiu os pressupostos da técnica da
análise de conteúdo proposta por Minayo (1994). Os resultados estão apresentados em forma
de categorias temáticas, que revelaram: a complexidade das emoções do existir com Aids; a
importância da rede social de apoio para a vivência da mulher com HIV/Aids, e, por último, o cuidado
permeando o cotidiano dessas mulheres. A compreensão do significado de ser HIV/Aids-positiva
e de como isto interfere nos relacionamentos em família traz aos profissionais enfermeiros a
possibilidade de encontrar estratégias para auxiliar as famílias em seus processos de
enfrentamento, aceitação e naturalização do HIV/Aids, de forma a minimizar a devastação que
a soropositividade pode causar nessas famílias. No plano das políticas públicas de saúde,
este estudo contribui para a reflexão sobre a necessidade de direcionar o atendimento psicossocial
ao portador e sua família, bem como para com a estratégia Saúde da Família, à medida que reflete o
cuidado subjetivo e propõe o investimento no cuidado familial de portadores como forma de
manter o equilíbrio e a funcionalidade desta rede de apoio (família), indispensável às
portadoras. Por fim, serve ainda à academia, ao proporcionar essa reflexão à educação
acadêmica e profissional no Brasil, de forma a oferecer ao mercado de trabalho profissionais melhor
preparados para atuar frente à realidade perversa das pessoas que vivem com HIV/Aids.

Acesso ao texto integral:
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Nº de Classificação: 5557
ARAÚJO, Claudia Regina Marchiori Antunes. Concentração de hemoglobina em gestantes
atendidas em serviços de saúde do sul do Brasil antes e após a ingestão de ferro em alimentos
fortificados. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2007. 119 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): UCHIMURA, Taqueco Teruya
RESUMO: A alimentação deficiente em ferro tem sido referida como o principal determinante da
anemia, e embora entre gestantes e crianças a deficiência seja mais prevalente e suas
conseqüências mais visíveis, todas as pessoas que consomem tal dieta são potenciais vítimas
dessa desnutrição. Nesse sentido, o Programa de Fortificação de Farinhas de Trigo e de Milho foi
mais uma estratégia utilizada para reduzir os índices de anemia por deficiência de ferro,
especialmente na população mais vulnerável - as crianças e as gestantes. O objetivo do presente
trabalho foi verificar a concentração da hemoglobina em gestantes atendidas em serviços públicos de
atenção primária à saúde do município de Maringá - PR, antes e após fortificação das farinhas de
trigo e milho com ferro e ácido fólico. A pesquisa está delineada como um estudo transversal,
quantitativo e descritivo-analítico. O grupo não fortificado foi constituído pelas gestantes que tiveram o
parto realizado antes de junho de 2004, data em que a fortificação de farinhas foi implantada
efetivamente em todo o país, e o grupo fortificado foi formado pelas gestantes cuja data da última
menstruação foi posterior a junho de 2005, quando o programa completou um ano da
implantação. Foram selecionadas 403 gestantes para cada grupo, perfazendo um total de 806
gestantes. A análise dos dados foi feita através da regressão linear, do teste qui-quadrado e de
Student , e da análise de variância (ANOVA). Os resultados do estudo mostraram diminuição na
prevalência da anemia, além de um aumento estatisticamente significativo na concentração da
hemoglobina e na média do hematócrito depois da fortificação. As variáveis estudadas não
exerceram influência sobre o valor médio da hemoglobina do grupo fortificado, no segundo e
terceiro trimestres; houve, entretanto, uma interferência estatisticamente significativa da fortificação
de farinhas no valor da hemoglobina quando associada à idade gestacional, sendo que os
resultados foram melhores no terceiro trimestre quando comparado aos outros. Concluiu-se que
a fortificação de farinhas com ferro e ácido fólico foi uma estratégia eficaz na redução da
prevalência de anemia e no aumento dos índices de hemoglobina da população estudada,
embora possa ter havido a contribuição de variáveis que não foram estudadas.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): UCHIMURA, Taqueco Teruya
RESUMO: A anemia por deficiência de ferro é uma das enfermidades mais prevalentes em todo o
mundo, atingindo principalmente crianças em idade pré-escolar e gestantes. No Brasil este é um
problema de grandes proporções quando comparado com outras deficiências, e sabe-se que
sua causa, em grande parte, é uma alimentação inadequada, pobre em ferro. Por este motivo o
Governo Federal editou a Resolução n. 344, de 13 de dezembro de 2002, que estabeleceu a
fortificação das farinhas de trigo e milho na tentativa de baixar os índices de anemia, já que este é
um alimento a que tem acesso a quase-totalidade da população. O objetivo deste estudo foi
estimar a prevalência da anemia em pré-escolares atendidos pela rede municipal de ensino de
Maringá - PR, antes e após a adição de ferro às farinhas de trigo e milho. O estudo foi realizado com
403 crianças em idade pré-escolar do município de Maringá, matriculadas nos centros
municipais de Educação Infantil no ano de 2006. Para verificação da anemia, foram
analisados os resultados de exames de hemoglobina registrados nos prontuários dessas
crianças, arquivados nas unidades básicas de saúde de referência para cada criança. A
prevalência de anemia encontrada nesta população foi comparada a um estudo anterior ao
enriquecimento das farinhas. Foram coletadas, nos prontuários das crianças e no SINASC, da 15ª
Regional de Saúde, de Maringá, variáveis epidemiológicas para verificar a sua relação com a
presença de anemia. Por meio deste estudo identificou-se que houve uma melhora

84
considerada significativa na prevalência de anemia após a implantação do programa: a prevalência,
que era de 31,74%, baixou para 20,35%, com coeficiente de variação de 35,88% (p=<0,005).
As variáveis que demonstram ter relação com a anemia foram a idade da criança inferior a 02
anos e a desnutrição. As outras variáveis indicativas das características da criança, como as
condições de nascimento, gestacionais e socioeconômicas das mães, não apresentaram
relação com a presença de anemia, porém não deixam de ser importantes na grande gênese
da anemia ferropriva. Os dados obtidos neste estudo mostram o impacto positivo sobre a anemia
ocorrido com a implantação do programa de fortificação de farinhas de trigo e milho e ainda
a importância de rígido acompanhamento das faixas etárias consideradas de risco para o
desenvolvimento desta deficiência, visando à sua prevenção e controle.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=132214
Nº de Classificação: 5559
SOUZA, Elizabeth Aparecida de. Assistência ambulatorial à população idosa: estudo de demanda
e oferta. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de
Enfermagem, 2007. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SCOCHI, Maria José
RESUMO: O rápido crescimento da população idosa no Brasil causa importante impacto para toda a
sociedade, principalmente para as políticas públicas de saúde. Assim, os serviços desta área
precisam estar preparados com infra-estrutura necessária para receber as demandas desse grupo
etário quanto às instalações, programas específicos e recursos humanos em quantidade e qualidade.
Os municípios passam por uma transição epidemiológica e demográfica que contribuem para
alterações dos atuais padrões de atendimento de saúde, e na Atenção Básica, destaca-se o aumento
e transformação do tipo da demanda. O presente trabalho foi realizado com o objetivo de identificar a
demanda e a oferta de serviços ambulatoriais públicos de saúde prestada à população idosa de
Cascavel-PR no ano de 2007. Por meio de observação direta e entrevista com coordenadores de
quatro unidades básicas de saúde foi verificada a estrutura da oferta dos serviços de saúde, com
enfoque nos recursos materiais, humanos e organizacionais, para dimensionar em que medida a
oferta possibilita o acesso dos idosos em suas especificidades individuais ou coletivas na atenção
básica. Foram entrevistados 141 idosos residentes nas áreas de abrangência das UBSs, para
identificar a demanda potencial e a capacidade funcional dos idosos. Na primeira etapa foi realizada a
caracterização demográfica no município de Cascavel, com destaque para evolução da taxa de
crescimento, distribuição da população de idosos e perfil epidemiológico no período de 1990 a 2005.
Os resultados demonstraram maior crescimento da população idosa em relação à população geral,
com predomínio do sexo feminino, maior concentração de idosos residindo na zona urbana. O padrão
de demanda de serviços foi semelhante entre os idosos entrevistados. A maioria (85,2%) dos idosos
referiu apresentar mais de uma doença crônica, com destaque para a Hipertensão Arterial e suas
complicações e buscar prioritariamente as UBSs para o atendimento. Os serviços de saúde
apresentaram deficiências, tais como: inexistência de trabalhadores com formação em geriatria e
gerontologia, demora no agendamento de consultas e exames. A relação da oferta dos serviços de
saúde e a demanda da população idosa revelaram, por um lado, a necessidade de avaliação,
planejamento local, reorganização de fluxo e a resolutividade do serviço produzido, por outro, a
utilização e as dificuldades dos idosos para concretizar o atendimento pretendido. Conclui-se que na
realidade encontrada os gestores das três esferas de governo, os planejadores de saúde e as
equipes interdisciplinares devem estar atentos, a fim de adequar a oferta de serviços de saúde à
demanda apresentada pelos idosos. A luta pela efetiva implementação da assistência à saúde do
idoso na perspectiva de um sistema público de saúde articulado, integrado e comprometido, ainda é
uma meta a ser conquistada.
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VENTURINI, Daniele Aparecida. Conhecimento sobre a sistematização da assistência de
enfermagem entre os anos de 1980 e 2005: subsídios para a qualidade do cuidado (O). Maringá.

85
Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem,
2007. 143 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MATSUDA, Laura Misue
RESUMO: A Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE - constitui um método que tem
como principais propósitos organizar o processo de cuidado e proporcionar um atendimento
individualizado e de qualidade. O presente estudo consiste em uma pesquisa bibliográfica cujo
objetivo foi analisar as publicações brasileiras referentes à Metodologia da Assistência de
Enfermagem. A coleta de dados teve início em setembro de 2006 e finalizou em julho de 2007. O
método de análise utilizado foi a análise de conteúdo, proposta por Bardin (2004). A amostra reuniu
trinta e sete trabalhos, publicados entre 1980 e 2005, compreendendo trinta e quatro artigos, duas
dissertações de mestrado e uma tese de doutorado. A busca pelos trabalhos ocorreu nos bancos de
dados da Bireme, Banco de Teses da Capes e Biblioteca Virtual de Saúde. Como descritores utilizouse, além de SAE, metodologia da assistência de enfermagem e processo de enfermagem, cuidado,
planejamento do cuidado, qualidade da assistência de enfermagem, registros e anotações de
enfermagem. O tratamento dos dados iniciou com a pré-seleção do material, por meio da leitura dos
títulos e resumos. A seguir, os estudos selecionados foram arquivados para aquisição posterior. Em
cada trabalho foi aplicado um roteiro de análise. Após várias leituras e exploração do material os
trabalhos foram codificados e extraíram-se as categorias temáticas e os exemplos dos textos para
cada uma delas. Dos textos analisados obtiveram-se quatro categorias temáticas: relacionadas,
respectivamente, ao ensino, à instituição, aos profissionais e à gestão. Cada categoria se dividiu em
subcategorias. A relacionada ao ensino teve três subcategorias: a formação e o preparo dos
profissionais; o papel das instituições de ensino e a produção de pesquisas; e a continuidade do
ensino por meio de capacitações e treinamentos. Para a instituição hospitalar ocorreram duas
subcategorias: as políticas de pessoal e institucional e os recursos físicos, humanos, materiais e
financeiros. Na categoria relacionada aos profissionais foram identificadas vertentes, relativas a
fatores intrínsecos e extrínsecos e às vantagens incorporadas pela SAE à profissão. Quanto à
categoria gestão, sobressaíram três subcategorias, que abordaram, respectivamente, a gestão de
recursos humanos, o processo administrativo e a gestão do cuidado de enfermagem. Entre as
principais dificuldades para a implementação da SAE, extraídas dos estudos analisados, constam as
relacionadas ao preparo dos profissionais, à falta de apoio da gerência e às resistências e crenças
pessoais dos profissionais. Os benefícios proporcionados pela SAE se relacionaram tanto aos
profissionais quanto aos pacientes e à instituição. Apesar de se considerar a SAE um desafio para o
terceiro milênio, as dificuldades e facilidades para a sua operacionalização devem ser investigadas e
divulgadas para que a prática seja repensada e o agir dos enfermeiros encontre suporte para
mudanças.
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MOREIRA, Ricardo Castanho. Cuidado de enfermagem para com o ser que vivencia uma
complicação podológica, decorrente do diabetes mellitus: um enfoque fenomenológico (O).
Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de
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RESUMO: Para esta pesquisa, tenho como ponto de partida experiências compartilhadas em minha
convivência com portadores de Diabetes mellitus. Essa vivência revelou-me o paradoxo entre a
dimensão da necessidade existencial do indivíduo e o cuidado oferecido pela equipe de saúde, o que
fez surgir o novo fenômeno a ser desvelado, ou seja, compreender as vivências cotidianas de
pessoas que vivenciam uma complicação podológica, decorrente do Diabetes mellitus, trazendo luz
para repensar outras possibilidades para o cuidado. A fenomenologia existencial de Martin Heidegger
possibilitou a apreensão dos momentos vividos por esses Seres. Foram entrevistadas oito pessoas,
que tiveram alguma complicação podológica decorrente dessa doença. Os depoentes residem na
região norte do Paraná e as entrevistas foram realizadas no período de fevereiro a agosto de 2007,
em seus domicílios. Para buscar os discursos dos sujeitos, utilizei a seguinte questão norteadora:
Como é para você viver com uma complicação podológica desenvolvida por conseqüência do seu
Diabetes mellitus? Durante as entrevistas, além de gravar as percepções dos mesmos, procurei
vislumbrar por meio da corporeidade e, algumas vezes, por meio do silêncio, as vicissitudes
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vivenciadas por eles em seu cotidiano. Assim, ao final da interpretação de cada discurso, pontuei os
principais sentimentos suscitados em suas falas, dos quais emergiram três temáticas: O ser-nomundo e o cuidado inautêntico; o ser-no-mundo e a preocupação com seu porvir; o ser-no-mundo e o
cuidado autêntico. Estas temáticas existenciais expressaram as vivências das pessoas portadoras de
Diabetes mellitus com lesões nos pés e descortinam um horizonte de necessidades do Ser. Os
resultados obtidos revelam a importância do cuidado holístico ao Ser que vivencia esta facticidade,
pois, muitas vezes, a subjetividade do cuidado fica absorvida pela massificação das regras e normas
institucionais. Desta forma, vislumbro a necessidade de não apenas cuidar das lesões nos pés, mas a
necessidade do cuidado transcender o físico, para assim atender a plenitude da necessidade
existencial de cada Ser, respeitando-o em sua historicidade e compartilhando cada decisão a ser
tomada.
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BERNARDY, Catia Campaner Ferrari. Relações familiares e institucionalização de jovens
usuários de drogas de abuso. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da
Saúde. Departamento de Enfermagem, 2007. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Magda Lúcia Félix de
RESUMO: A família, as relações familiares e o comportamento de pais e irmãos podem atuar como
instituição protetora ou desencadeadora de problemas de saúde em seus membros incluindo, o uso
de drogas de abuso. O presente estudo tem como objetivo analisar o papel da família e das relações
familiares na iniciação e continuidade ao uso de drogas de abuso por jovens institucionalizados,
cumprindo medidas sócio - educativas. Realizou - se estudo de caráter descritivo e transversal,
adotando o jovem e sua família como unidades analíticas. O local foi o Centro de Recuperação Vida
Nova - Cervin, situado nos municípios de Rolândia e Cambé - PR. Os sujeitos do estudo foram os
jovens, de ambos os sexos, institucionalizados no mês de março de 2007, e um familiar responsável
pelo jovem. Como fontes para coleta de dados foram utilizados os prontuários institucionais dos
jovens e dois roteiros para entrevista, um para o jovem institucionalizado e um para o familiar. Os
dados obtidos pela entrevista com o jovem e seu familiar foram comparados entre si; descritos e
analisados segundo a técnica temática de análise de conteúdo. O projeto recebeu parecer favorável
do Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Estadual de Maringá, com
parecer 043/2007. Os resultados estão apresentados em duas partes. A primeira descreve o contexto
familiar e social dos jovens, e a segunda as relações familiares e a iniciação e continuidade ao uso de
drogas de abuso na percepção do jovem e do familiar. Foram entrevistados 11 jovens, em sua
maioria do sexo masculino, com idade entre 13 e 18 anos e encaminhados para institucionalização
por ordem judicial. A droga de abuso mais utilizada inicialmente foi a maconha, em pares ou em
grupos, mas no momento da institucionalização o crack era a droga utilizada por nove jovens (82%).
Quatro jovens conviviam em família nuclear (36%), em 10 famílias havia envolvimento de outro
membro com drogas de abuso (91%) e em seis famílias foi relatado atos infracionais de outros
membros (55%). As categorias dimensionadas para compreender as relações familiares e o uso de
drogas foram: conhecendo o cuidador principal, relacionamento jovem e cuidador principal,
identificando a violência intrafamiliar, compartilhamento de decisões no grupo familiar, iniciando o uso
de drogas, vivenciando a presença de drogas na família, comportamento familiar frente ao uso de
drogas e as razões da institucionalização. Foram verificadas disconcordâncias entre as respostas do
familiar e à visão do jovem sobre sua família, a iniciação e a continuidade do uso de drogas, porém,
ao final da análise verificou - se que a mãe foi a cuidadora mais citada pelos jovens na infância, em
cinco famílias a mãe não possuía uma união estabilizada e em muitas famílias foram evidenciados
sinais de negligência e abandono. O relacionamento de alguns dos jovens com seu cuidador na
infância é de mágoa e ressentimento, e a violência intrafamiliar esteve presente em sete famílias. O
compartilhamento das decisões entre os membros das famílias nunca acontecia ou acontecia
esporadicamente e a violência psicológica foi verificada em duas famílias. Pais, tios e primos dos
jovens eram usuários de drogas de abuso. Quanto ao comportamento da família frente ao uso de
drogas pelo jovem, as atitudes repressivas tiveram a mesma proporção das atitudes de orientação e
aconselhamento. Considera-se, no entanto, que as relações familiares influenciaram no uso de
drogas de abuso pelo jovem.
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TOMELERI, Keli Regiane. Experiência de mães adolescentes cuidando de seus filhos nos
primeiros seis meses de vida (A). Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências
da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2007. 165 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARCON, Sonia Silva
RESUMO: O estudo teve por objetivos compreender a experiência da mãe adolescente no cuidado
ao filho nos seis primeiros meses de vida e identificar de que maneira a enfermeira pode auxiliar as
mães adolescentes a construírem essa experiência. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que adotou
o referencial teórico da Teoria de Enfermagem da Diversidade e Universalidade Cultural do Cuidado e
o metodológico a pesquisa de campo Convergente-Assistencial, desenvolvida no município de
Cambé-PR. Os dados foram coletados entre Fevereiro e Outubro de 2007, por meio de entrevistas e
observação participante, em duas etapas: a primeira na maternidade e a segunda no domicílio (em
quatro visitas domiciliares). As informantes foram seis mães adolescentes, sendo quatro
acompanhadas até o sexto mês, uma até o primeiro mês, uma até quinze dias. A idade variou entre
15 a 18 anos, sendo para quatro o primeiro filho e para duas o segundo. Três adolescentes não
residiam com o pai do filho, mas com a família, embora duas delas ainda mantinham relacionamento
com os mesmos. Cinco informantes pararam de estudar pela gravidez, dessas, duas (que estavam no
segundo filho) abandonaram os estudos já na primeira gravidez. Somente duas desejaram
engravidar, porém nenhuma das outras utilizava de forma adequada algum método de prevenção. A
experiência do cuidado foi vivenciada de diferentes formas por cada mãe adolescente. Para quatro os
cuidados foram desenvolvidos com segurança e integralmente desde o nascimento e para duas a
adaptação na primeira semana foi acompanhada de medos e insegurança. Suas mães serviram
como suporte, inserindo-as gradativamente na prática do cuidado ao filho. Ao final do primeiro mês
todas sentiam segurança e cuidavam do filho integralmente. No quarto mês desenvolviam os
cuidados com autonomia, conciliando-os com outras atividades. No sexto mês não apresentaram
dificuldades na introdução da alimentação complementar e algumas retomaram alguns projetos de
vida. Durante os seis meses as crianças apresentaram intercorrências de saúde, sendo que na
maioria dos 7 casos, as mães associavam práticas de cuidado popular às do cuidado profissional.
Algumas mães enfrentaram intercorrências relacionadas à amamentação, o que interferiu no
desempenho desta atividade, tanto que aconteceu um caso de amamentação cruzada e três de
desmame. Todas demonstraram cuidar bem dos filhos, sendo que a maioria das ações foram no
sentido de preservar os cuidados. Em alguns casos foi necessário a acomodação e em três a
repadronização. A família se manteve como suporte nos cuidados, sendo que para a maioria das
adolescentes sua mãe era a referência mais importante. Este estudo mostrou a importância de se
compreender a experiência da mãe adolescente no cuidado ao filho para a prática assistencial, sendo
necessário reconhecer essa prática de cuidados para desenvolver uma assistência condizente com a
cultura em que a mãe está inserida. É evidente a necessidade dos profissionais de saúde redefinirem
a postura em relação à mãe adolescente e sua família, o grande desafio é estabelecer um vínculo
com ela, a família e a rede de apoio que se forma, mantendo um canal de confiança que auxilie no
cuidado popular e profissional com o filho.
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CARDOSO, Marcelle Paiano. Aquisição nasal de Staphylococcus Aureus por recém-nascidos
saudáveis. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2007. 65 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BEDENDO, João
RESUMO: Um percentual significativo da população adulta é portadora de Staphylococcus aureus
nos vestíbulos nasais, pele e mucosas sendo que em recém-nascidos esta porcentagem é
expressivamente maior, podendo atingir 100% nas crianças até o quarto dia de vida. Neste estudo
verificou-se a aquisição nasal de Staphylococcus aureus, entre 50 recém-nascidos saudáveis, e a
ocorrência do microrganismo na aréola/mamilos de suas respectivas mães. Foram realizadas três
coletas dos vestíbulos nasais e uma coleta dos mamilos/aréola. O material biológico foi semeado em

88
ágar manitol salgado e posteriormente mantido em caldo de soja tripticaseína por 24 horas para nova
semeadura. As amostras de Staphylococcus aureus foram avaliadas quanto à susceptibilidade a
oxacilina, através da técnica de determinação da concentração inibitória mínima, sendo que aquelas
oxacilina-resistentes foram avaliadas quanto a susceptibilidade aos demais antimicrobianos pelo
sistema de disco difusão e quanto a presença do gene mecA. Dentre as parturientes, 56% (28/50)
tiveram cultura positiva para Staphylococcus aureus e entre os recém-nascidos 90% (45/50)
proporcionaram o isolamento do microrganismo. Em relação ao binômio mãe-filho, 50% (25/50) dos
pares carreavam o microorganismo. Aproximadamente 59% (43/73) das amostras foram isoladas a
partir da semeadura direta havendo um incremento de 51% quando o swab foi mantido em meio de
enriquecimento. A resistência a oxacilina, através do teste de concentração inibitória mínima, foi
detectada em 7 das 73 amostras sendo que em apenas 6 confirmou-se o resultado pelo método de
disco difusão. A sensibilidade ao linezolide, vancomicina, mupirocina e telitromicina foi de100% e a
resistência a cefoxitina foi de 100%. Em relação à detecção do gene mecA, 85,7% (6) das amostras
resistentes a oxacilina carreavam o gene mecA.
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LOPES, Mislaine Casagrande de Lima. Convivência da família com a hipertensão arterial (A).
Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de
Enfermagem, 2007. 169 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARCON, Sonia Silva
RESUMO: A hipertensão é uma condição crônica, de natureza multifatorial, experienciada por muitas
pessoas. Quando não tratada adequadamente, pode ser a precursora de outros problemas, como o
acidente vascular encefálico, o infarto, além de comprometimentos vasculares. O controle deste
agravo está intimamente ligado a mudanças de hábitos de vida relacionados à alimentação, prática
regular de exercícios físicos, abandono do tabagismo, entre outras. Nesta situação, a família
desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde de seus membros e sua participação
tem despontado como importante fator para o tratamento e controle da hipertensão. Assim, este
estudo teve como objetivo compreender a experiência da família no cuidado a pessoas com
hipertensão arterial, nos diferentes estágios em que esta condição pode se apresentar. Para isso,
realizou-se um estudo qualitativo, utilizando como referencial metodológico a Teoria Fundamentada
nos Dados. Foram entrevistadas 14 famílias que convivem com a hipertensão arterial, residentes no
município de Maringá - PR, no período de março a julho de 2007. Estas constituíram cinco grupos
amostrais, conforme o estágio de desenvolvimento da hipertensão, sendo: cinco famílias em que a
hipertensão é controlada e, por conseguinte, o membro nunca precisou de internação; duas em que a
hipertensão não é controlada; cinco famílias que possuem um familiar com dependência física
decorrente da hipertensão arterial; duas famílias de pessoas que faleceram em decorrência de
complicações da hipertensão; e duas famílias em que o portador de hipertensão é criança. Os dados
foram obtidos por meio de entrevista às famílias em seus domicílios, após seu consentimento. Estas
entrevistas foram gravadas, e algumas observações feitas pelo pesquisador foram anotadas em
diário de campo. Posteriormente, procedeu-se à sua análise à luz dos referenciais teórico e
metodológico. A vivência de cuidado com a doença crônica, no seio familiar, foi expressa por meio do
fenômeno “A família convivendo com a hipertensão arterial”, o qual está constituído por alguns
elementos conceituais, unidos pelos temas: Concepções familiares de saúde e doença; Realizando
cuidados para o controle da Hipertensão; Vivenciando a situação de dependência; Recebendo o
cuidado familiar; Percebendo a assistência do sistema de saúde. Este modelo teórico, contínuo e
inacabado, revela características da convivência da família com a hipertensão e oferece subsídios
para profissionais de saúde, com vista a uma assistência direcionada às famílias, fundamentando-se
nos conceitos, símbolos e relações de seus membros com o seu meio.
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SANCHES, Patricia Gisele. Convivendo com a morte e o morrer: o ser-enfermeiro em unidade de
terapia intensiva. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2007. 85 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Maria Dalva de Barros
RESUMO: O interesse pela realização deste estudo advém do meu mundo-vida, da minha
experiência profissional e do contato contínuo com o ambiente da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
No cotidiano de trabalho em UTI, os profissionais de enfermagem convivem com as angústias
vivenciadas pelos pacientes e seus familiares, em virtude da complexidade do estado deles, da
tensão da morte iminente, da realização de grande número de procedimentos complexos e do ritmo
intenso de trabalho. Teve como objetivo compreender como os enfermeiros que trabalham, em UTI,
vivenciam o processo de morte e o morrer dos pacientes. Neste contexto, a pesquisa fenomenológica
mostrou-se adequada permitindo o resgate da subjetividade da experiência vivida, considerando o
sujeito em sua dimensão existencial. Os sujeitos desta pesquisa foram os enfermeiros que assinaram
o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido e atuam em uma UTI/Adulto de um Hospital Escola,
localizado no Noroeste do Paraná. A coleta de dados se deu por meio de uma entrevista gravada e
transcrita na íntegra, com a seguinte questão norteadora: “O que é para você vivenciar a morte e o
morrer de um paciente que está em seus cuidados?”. Foram entrevistados oito enfermeiros e a
pesquisa encerrou-se no momento em que foi verificada a invariância do fenômeno. Após a
transcrição das entrevistas, procedeu-se à análise segundo Martins (1992). Da análise criteriosa das
entrevistas, surgiram as categorias em que os enfermeiros apontam que a vivência da morte e o
morrer de seus pacientes é um processo que permeia as seguintes questões: 1- A obstinação
terapêutica como um percalço no processo de morte e morrer. 2- A difícil convivência com a equipe
multiprofissional e o processo de morte e o morrer. 3- A relação com a morte propriamente dita. 4- A
dinâmica do trabalho e suas implicações na morte e o morrer dos pacientes. 5- O relacionamento
com a família do paciente em processo de morte e o morrer. 6- O apelo por apoio para suportar o
processo de morte e o morrer. O que chamou a atenção é que muito se falou sobre viver com
qualidade e parece que o lidar com a morte no seu cotidiano fez emergir, nestes profissionais, uma
valorização maior por uma existência que deve ser vivida com plenitude e qualidade acima de tudo. A
dificuldade de lidar com a morte, como processo natural do viver, leva o profissional, muitas vezes, a
tentativas desesperadas de manter vivas as pessoas que se sabe biologicamente mortas. Os
discursos possibilitam afirmar que o tema morte e o relacionamento com estes pacientes deveriam
ser amplamente discutidos nas estruturas curriculares das universidades com vistas à desmistificação
dos significados dos fenômenos que estejam associados à idéia de medo e pavor e que possa, dessa
maneira, surgir uma nova forma de entendimento e sensibilidade para lidar com o processo de morte
e o morrer. Enquanto os profissionais que atuam na área da saúde não compreenderem que a morte
faz parte da existência, não poderão estar-com-o-paciente de maneira autêntica em situação de
terminalidade e devem apreender que a morte e o morrer não são sempre um desafio a ser vencido,
mas parte inalienável da vida.
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MOLINA, Rosemeire Cristina Moretto. Inserção da mãe no cuidado ao filho internado na unidade
de terapia intensiva pediátrica. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da
Saúde. Departamento de Enfermagem, 2007. 196 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARCON, Sonia Silva
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, desenvolvida com o objetivo de
compreender os sentimentos, dificuldades e facilidades experienciados pelas mães de crianças
internadas em uma unidade de terapia intensiva pediátrica (UTIP), antes e durante o processo de
inserção no cuidado ao filho hospitalizado. O referencial teórico utilizado foi a Teoria Transcultural do
Cuidado de Madeleine Leininger, e o referencial metodológico foi a Pesquisa ConvergenteAssistencial. O estudo foi desenvolvido na UTIP do Hospital Universitário Regional Maringá, que
dispõe de seis leitos, no período de janeiro a maio de 2007. As participantes foram seis mães de
crianças portadoras de patologias agudas ou crônicas que permaneceram internadas por um período
superior a cinco dias e que tinham disponibilidade e desejo de cuidar do filho durante sua
permanência na UTIP. A coleta de dados se deu por meio de duas entrevistas formais - uma no início
e a outra no término do estudo - e de observação participante durante o processo de inserção da mãe
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no cuidado. A análise foi realizada seguindo-se quatro processos genéricos: apreensão, síntese,
teorização e transferência. Desta análise, resultaram quatro categorias, como fruto da reflexão sobre
o processo de inserção das mães no cuidado junto aos filhos internados na UTIP: 1) Vivenciando a
internação do filho; 2) Tentando se restabelecer do impacto causado pela hospitalização; 3) Vivências
maternas diante do processo de inserção no cuidado ao filho; 4)Avaliando a experiência de ter um
filho internado na UTIP e de ser inserida no processo de cuidado junto ao filho hospitalizado Foi
possível perceber que no início da hospitalização do filho as mães vivenciavam uma imensidão de
sentimentos negativos, os quais foram sendo amenizados à medida que elas se adaptavam ao
mundo do hospital e, em especial, quando a criança começou a ter uma evolução positiva. Observouse igualmente que a vida pessoal, bem como a familiar, sofreu um desequilíbrio com o impacto do
adoecimento e da hospitalização da criança, sendo necessário recorrer ao apoio da rede social para
manter ou buscar o reequilíbrio emocional da unidade familiar e, conseqüentemente, o da própria
mãe, de forma que esta pudesse ajudar no tratamento e recuperação do filho. Quando inserida no
cuidado, as mães vivenciaram mais sentimentos positivos do que negativos, e relataram com
freqüência alegria e satisfação por estarem cuidando. No término do processo, ao se fazer uma
avaliação da experiência de inserção no cuidado, foram ressaltadas as dificuldades 8 relacionadas
com o medo experimentado pelas mães durante a realização de técnicas e procedimentos que elas
até então desconheciam, e com os aparatos tecnológicos conectados às crianças, os quais
dificultavam o cuidado, além dos possíveis danos que a sua falta de habilidade e destreza manual
poderia ocasionar ao filho, entre outros fatores intervenientes. Também foram ressaltados os
benefícios que a participação no cuidado trouxe para as mães e para as crianças, como
estreitamento do vínculo afetivo entre ambos, segurança para a mãe e tranqüilidade para a criança.
De grande importância foram a fé em Deus e a família como suportes emocionais durante todo o
processo de hospitalização. Os resultados encontrados confirmam que o cuidado materno traz
inúmeros benefícios para o binômio, e que os profissionais de saúde, principalmente o enfermeiro,
precisam repensar seu comportamento, crenças, valores e atitudes em relação à mãe acompanhante,
bem como proporcionar-lhe meios para que ela seja desde o início inserida no cuidado ao filho, com
vista a estreitar e/ou manter o vínculo entre mãe e filho e preparar a mãe para a realização dos
cuidados junto à criança, principalmente após a alta da UTIP.
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VITURI, Dagmar Willamowius. Desenvolvimento e validação de um instrumento para avaliação
da qualidade do cuidado de enfermagem. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de
Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2007. 238 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MATSUDA, Laura Misue
RESUMO: O objetivo deste estudo é validar, segundo a estratégia de validação de conteúdo, um
instrumento de avaliação do cuidado de enfermagem composto por Indicadores de Qualidade do
Cuidado de Enfermagem na Prevenção de Eventos Adversos. Trata-se de uma Pesquisa
Metodológica e Aplicada, de abordagem quantitativa, desenvolvida no período de janeiro a junho de
2007, em um hospital universitário do norte do Paraná. O estudo compreendeu o julgamento, por um
painel de experts, do Manual Operacional dos Indicadores para Avaliação da Qualidade de Cuidados
Básicos de Enfermagem na Prevenção de Eventos Adversos, bem como do conteúdo de cada um
dos Itens de avaliação e dos atributos do conteúdo do conjunto de Itens do instrumento proposto que,
após reformulação e estudo piloto, foi aplicado em uma unidade de internação de um hospital
universitário público. Quanto aos resultados da estratégia de validação de conteúdo, os experts
fizeram sugestões como: adequação do nome de alguns indicadores com o acréscimo de verbos que
indicassem ação; readequação do cálculo dos indicadores com a substituição da média dos eventos
observados pelo número total dos mesmos, dentre outras. Todas as sugestões foram acatadas e, o
instrumento proposto foi considerado válido quanto ao seu conteúdo e aplicabilidade a uma
população de pacientes adultos internados em uma unidade de clínica médico-cirúrgica. O
instrumento validado consiste de 12 Indicadores de Qualidade e 49 itens de avaliação. Em relação à
aplicação, pósestratégia de validação de conteúdo, os dados demonstraram vários pontos que
necessitam de intervenção para melhoria da qualidade. Chamou a atenção o percentual de
adequação de 3,6% para o Indicador de identificação de acessos venosos periféricos; 25,5% para
identificação de equipos para infusão venosa; 34,2% para identificação de frascos de soro e controle
da velocidade de infusão; 0% para identificação de sondas gástricas; 22,4% para checagem dos
procedimentos na prescrição de enfermagem; 50,1% para verificação de sinais vitais; e 36,3% para
checagem de procedimentos de enfermagem na prescrição médica. Em relação aos percentuais de
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adequação favoráveis, verificaram-se 95,8% para identificação do leito do paciente, 85,2% para
identificação de risco para queda do leito, 89,4% para verificação de lesões cutâneas pós-infiltrativas,
85,3% para fixação da sonda vesical de demora e posicionamento adequado da bolsa coletora de
diurese e 95,1% para elaboração da prescrição diária e completa pelo enfermeiro. Todos estes
Indicadores têm um Índice de Conformidade Ideal - ICI, de 100%, exceto o indicador relativo à
verificação de lesões cutâneas pós-infiltrativas em que o ICI recomendado é de no mínimo 80%.
Estes Indicadores certamente não abrangem todos os aspectos relevantes na prevenção de eventos
adversos, muito menos, não compreendem todas as questões de cuidado que merecem atenção,
mas dirigem-se às necessidades mais urgentes de intervenção para melhoria da qualidade das
práticas na instituição estudada e que certamente também é a realidade de muitas outras em nosso
País. Considera-se que este estudo contribui para a melhoria das práticas de cuidados relacionados à
prevenção de eventos adversos. Além disso, ressalta-se a importância de estudos posteriores para
determinação da confiabilidade deste instrumento.
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BOTTI, Maria Luciana. Trajetória dos casos de transmissão vertical do HIV na região noroeste
do Paraná: identificando os nós críticos da assistência (A). Maringá. Universidade Estadual de
Maringá. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2008. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SCOCHI, Maria José
RESUMO: Do início da epidemia de aids até o ano de 2007 ocorreram mudanças epidemiológicas,
científicas e sociais. O aumento do número de casos em mulheres resultou na Transmissão Vertical
(TV) do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), de mães infectadas para seus filhos durante a
gestação, o parto ou na amamentação. As ações programáticas estabelecidas pelo Ministério da
Saúde, para a prevenção e controle dessa forma de transmissão, quando realizadas pelos serviços
de saúde podem fazer baixar para quase zero a ocorrência da infecção na criança. A partir de 145
casos de exposição à TV com 28 (19.3%) crianças infectadas registradas no Serviço de Atendimento
Especializado (SAE) de Maringá, referência de atendimento para 30 municípios da Região Noroeste
do Paraná, se buscou analisar o perfil das mulheres soropositivas, identificar os municípios da
Regional com as maiores taxas de TV, reconstruir a trajetória percorrida pelas mães de sete crianças
infectadas para verificar possíveis falhas nas ações de prevenção e controle do Programa de
DST/AIDS. Nos 28 casos de transmissão vertical foi observada baixa cobertura da testagem
sorológica na gestação; início tardio ou inexistência da introdução da terapia anti-retroviral (TARV)
para as mães; ausência de garantia para realização da cesárea eletiva; e prática do aleitamento
materno. As características sócio-epidemiológicas para as ocorrências de exposição da TV
demonstraram o seguinte perfil para as mulheres: faixa etária entre 20 a 29 anos (64.1%); com até
quatro anos de estudo (49.0 %); sem vínculo empregatício e situação conjugal caracterizada pela
presença do companheiro (59.3%); tiveram uma única gestação (70.3%), infecção por via sexual
(90.3%), e atualmente estão em acompanhamento com TARV instituída (55.2%). Porém, as maiores
taxas de TV ocorreram em mulheres jovens (64.1%), com 12 ou mais anos de estudo (40.0%); sem
vínculo empregatício (25.3%). A análise das sete trajetórias dos casos em que ocorreram a TV
demonstrou que: todas as mães tiveram acesso à assistência prénatal, cinco passou por mais que
seis consultas, seis realizaram os exames de rotina. Porém, duas não fizeram o teste para o HIV, e
cinco não foram aconselhadas anteriormente a testagem. A TARV foi introduzida após a 20ª semana
de gestação em cinco casos, e somente uma das mães conseguiu fazer adesão aos medicamentos.
O kit contendo o inibidor de lactação, a fórmula láctea, e a Ziduvidina (AZT) para infusão endovenosa
e solução xarope para o recém nascido, foi entregue 9 para quatro mães, que também não
amamentaram. Apenas duas tiveram o parto mais adequado à sua condição viral, e infusão
adequada do AZT. O estudo permitiu concluir que as medidas de prevenção e controle, quando
instituídas, reduzem significativamente a possibilidade de TV, e por isso, protegem as crianças do
HIV e consequentemente da aids. Entretanto, as medidas de prevenção conhecidas e pactuadas nas
portarias e rotinas, na população estudada não foram cumpridas na íntegra. Estratégias que
promovam a aderência dos profissionais dos serviços devem ser implantadas como fundamentais,
para que menos crianças sejam infectadas pelo HIV e ainda, sugere-se que avaliações sejam
realizadas nos próprios serviços com os atores envolvidos na assistência, para que soluções locais
sejam criadas e compromissos éticos profissionais assumidos.
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DOMINGOS, Andréia Cristiane Pizani. Fatores que contribuem para a não realização do exame
de prevenção do câncer cérvico uterino, no Município de Cianorte. Maringá. Universidade
Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2008. 76 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PELLOSO, Sandra Marisa
RESUMO: O câncer do colo uterino representa a segunda causa de morte do sexo feminino no Brasil.
A neoplasia cervical possui uma incidência em todo o mundo com cerca de meio milhão de casos por
ano, principalmente em países em desenvolvimento. Este estudo teve como objetivo identificar os
possíveis fatores da não realização do exame citopatológico de rotina do colo uterino de rotina, por
mulheres residentes no município de Cianorte-PR. O trabalho caracteriza-se por um estudo survey,
aplicado por meio de inquérito populacional. A pesquisa foi desenvolvida no município de Cianorte,
região noroeste do Paraná. A amostra totalizou 427 mulheres. Para a seleção de endereços e
realização das entrevistas, foi solicitado à Prefeitura o mapa do município. A coleta de dados foi
realizada por meio de questionário. Para a seleção das mulheres entrevistadas, a entrevistadora
iniciava o percurso na primeira casa da primeira rua do bairro, pulava duas casas e entrevistava a
próxima; no caso de não encontrar mulheres na idade estudada ou a residência fechada, dirigia-se à
casa seguinte. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da UEM (COPEP). Resultados obtidos:
mulheres de 40 anos, menstruaram aos 13 anos, iniciaram a vida sexual em média aos 19 anos; não
fumam, são casadas, tem um parceiro fixo, 40,98% possuem o ensino fundamental incompleto,
tiveram dois ou três filhos, de partos normais ou cesarianas, não utilizam camisinha e a maioria diz
não ter tido Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) nos últimos dez anos. Das mulheres que
relataram ter tido alguma DST a mais citada foi o Papiloma Vírus Humano (HPV). Quanto a infecções
ginecológicas, 64% já apresentaram estas patologias, mas não necessitaram de cauterização e 54%
não tiveram nenhum tipo de câncer em sua família. Quanto ao método de anticoncepção, 56% das
mulheres relatam não utilizar nenhum método e entre as mulheres que o utilizam, os métodos são o
anticoncepcional hormonal e a laqueadura. Quanto ao exame preventivo, 92% já o realizaram sendo
que 73% não sentem dor na coleta e 46,84% apresentam alguma dificuldade para a sua realização.
Apenas 8% nunca realizaram o preventivo, 30% não têm rotina na coleta e 53% realizam o
Papanicolaou anualmente. Das mulheres que realizam o preventivo 72,26% o fazem por vontade
própria. O motivo principal para a não realização do exame foi o comodismo, seguido do medo e
vergonha. As mulheres que tinham filhos realizavam mais freqüentemente o exame. Dentre as
dificuldades encontradas para a realização do exame, as mulheres que o realizam nos postos
apresentam mais dificuldades. As mulheres casadas fazem mais preventivo que as solteiras, e por
terem parceiro fixo, não acham necessária a utilização do preservativo. Como conclusão, verificamos
que muitas mulheres entrevistadas realizam o preventivo nos consultórios particulares, ou não
apresentam rotina na coleta, o que pode explicar a baixa cobertura municipal do Programa de
Prevenção de Câncer Ginecológico. Para solucionar este problema sugerimos campanhas de
conscientização e coleta em horários diferentes dos já existentes no município.
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SILVA, Gisele Ferreira da. Qualidade do sistema de informações sobre nascidos vivos no
Estado do Paraná, 2000 a 2005. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da
Saúde. Departamento de Enfermagem, 2008. 92 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MATHIAS, Thais Aidar de Freitas
RESUMO: Os sistemas de informação em saúde são utilizados na construção de indicadores sobre a
situação de saúde de cada região e no direcionamento de políticas para o setor saúde. O Sistema de
Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) do Ministério da Saúde foi implantado para
disponibilizar além da contagem de nascimentos, características da mãe, da gestação, do parto e do
recém-nascido. O objetivo deste estudo consistiu em avaliar a qualidade do SINASC no Paraná no
período de 2000 a 2005. Trata-se de um estudo descritivo, realizado com todos os nascidos vivos
ocorridos no Estado do Paraná, por Macrorregionais e Regionais de Saúde (RS), no período de 2000
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a 2005, utilizando banco de dados cedido pela Secretaria de Saúde do Paraná. A qualidade do
SINASC foi analisada segundo variáveis da mãe (idade, estado civil, escolaridade, ocupação, filhos
nascidos vivos e filhos nascidos mortos), da gestação (duração da gestação, tipo de gravidez e
consultas de prénatal), do parto (tipo de parto e local de ocorrência) e do recém-nascido (sexo, peso,
Apgar no 1o e no 5o minuto, raça/cor e malformação congênita), observando-se os dados indicados
no banco como “ignorado” somados aos em branco ou “não preenchidos”, denominados, neste
estudo, de “variáveis não declaradas”. Para a classificação da qualidade do SINASC, foi elaborada a
escala: excelente (percentual de não-declaração inferior a 1%), boa (de 1% a 2,9%), regular (de 3% a
6,9%) e ruim (igual ou superior a 7%). Para o ano de 2005, calculouse a associação entre nãodeclaração das variáveis do SINASC com local de ocorrência, município de ocorrência do
nascimento, idade da mãe, escolaridade da mãe, duração da gestação, peso ao nascer e Apgar no
1o minuto. A qualidade do SINASC no Paraná melhorou no período de 2000 a 2005, apresentando
qualidade excelente para a maioria das variáveis em 2005, com exceção da variável ocupação da
mãe. As variáveis que não apresentaram qualidade excelente no período foram: escolaridade da
mãe, ocupação da mãe, filhos nascidos vivos, filhos nascidos mortos, raça/cor do recém-nascido e
malformação congênita. Para o ano de 2005, observou-se a necessidade de aperfeiçoamento na
declaração das variáveis: ocupação da mãe em todas as RS; filhos nascidos mortos nas Regionais
de Paranavaí, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Cianorte, Toledo e Jacarezinho; estado civil nas
Regionais de Telêmaco Borba, Francisco Beltrão e Jacarezinho; filhos nascidos vivos nas Regionais
de Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Cianorte e Toledo; de Apgar no 1o minuto na Regional de Foz
do Iguaçu e de Apgar no 5o minuto também na Regional de Foz do Iguaçu. A qualidade do SINASC
foi significativamente pior para os nascimentos ocorridos fora do hospital, exceto nas variáveis: tipo
de parto e sexo. Com exceção das variáveis tipo de gravidez, tipo de parto, sexo e raça/cor, para as
outras 12 variáveis, a qualidade do SINASC foi significativamente pior nos municípios não sede de
RS. Para as mães com idade < 20 anos, a qualidade do SINASC só foi pior para as variáveis: estado
civil (RR=1,41), filhos nascidos vivos (RR=1,80) e filhos nascidos mortos (RR=1,16). Para as mães
com escolaridade < 3 anos de estudo, a qualidade do SINASC foi significativamente pior para as
variáveis: estado civil (RR= 2,40), duração da gestação (RR= 2,91), peso ao nascer (RR= 7,05),
Apgar no 1o minuto (RR= 6,14), Apgar no 5o minuto (RR= 6,67) e raça/cor (RR= 1,93). Para as
gestações com < 37 semanas, a qualidade do SINASC foi significativamente pior para as variáveis:
escolaridade da mãe (RR= 1,71), número de consultas de pré-natal (RR= 1,80), sexo (RR= 15,0),
peso ao nascer (RR= 3,61), Apgar no 1o minuto (RR= 3,33), Apgar no 5o minuto (RR= 3,45) e
raça/cor (RR= 1,08). Para os recém-nascidos com peso < 2.500g, a qualidade do SINASC foi
significativamente pior para as variáveis: duração da gestação (RR= 2,74), número de consultas de
pré-natal (RR= 1,62), sexo (RR= 30,56), Apgar no 1o minuto (RR= 2,76), Apgar no 5o minuto (RR=
2,96). Para os recém-nascidos com Apgar no 1o minuto < 8, a qualidade do SINASC foi pior para
estado civil (RR= 1,62), filhos nascidos vivos (RR= 1,51), filhos nascido mortos (RR= 1,60), consultas
de pré-natal (RR= 1,32), sexo (RR= 15,43) e Apgar no 5o minuto (RR= 14,03). A excelência na
qualidade das variáveis do SINASC demonstrou a sua potencialidade como fonte de informação para
planejamento de ações na saúde materno-infantil do Paraná. É fundamental haver investimentos na
qualidade do SINASC por ser uma importante fonte de informação da população não exclusivamente
usuária do Sistema Único de Saúde.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=134158
Nº de Classificação: 5572
SANTOS, Sônia Maria Soares dos. Conhecimento sobre aids e drogas: estabelecendo a diferença
entre alunos de enfermagem e outros cursos de graduação. Maringá. Universidade Estadual de
Maringá. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2008. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Magda Lúcia Félix de
RESUMO: Os jovens constituem população vulnerável à infecção pelo vírus HIV/Aids e ao contato
com as drogas. Este trabalho teve como principal objetivo investigar o conhecimento de universitários
sobre Aids e drogas, identificando possíveis diferenças entre séries e cursos de graduação. Realizouse um “survey”, no ano de 2007, a partir de uma amostra aleatória de 276 alunos ingressantes e
concluintes dos cursos de graduação de uma Faculdade Estadual da Região Noroeste do Paraná.
Para a obtenção dos dados os alunos responderam um questionário autoaplicável, anônimo, com
questões pontuais e específicas, validadas por especialistas na área. As questões específicas foram
divididas em três graus: baixa, média e alta complexidade. A amostra constituiu-se de 70% de alunos
do sexo feminino e 30% do sexo masculino. A maioria era solteira (86,6%) e 82,7% encontravam-se
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na faixa etária de 17 a 25 anos, sendo que 69,9% se autoclassificou como sendo de cor branca.
Dessa população, 93% moravam na zona urbana e a renda média ficou entre três a sete salários
mínimos. A maioria tinha vínculo empregatício (74,3%) com uma carga horária de trabalho superior a
oito horas/dia. A principal fonte de informação era a televisão, seguida da Internet. Os alunos da
amostra raramente liam jornal e liam um livro a cada seis meses. Não foi observado padrão uniforme
entre as repostas da amostra de alunos. O índice de 90% de acertos ocorreu em apenas 13% das
questões, as quais se referiam aos fatores de risco para a infecção pelo vírus HIV em UDI, o material
biológico para o diagnóstico da Aids e os fatores de vulnerabilidade para a Aids. A média de acerto
entre os alunos de Enfermagem foi de 18 questões por aluno e entre os alunos dos demais cursos foi
de 16,5. As diferenças no conhecimento entre os concluintes de enfermagem e os demais alunos,
ficaram evidentes nas questões de média e alta complexidade. Observou-se que os alunos possuíam
conhecimento sobre Aids e drogas, porém, insuficiente. Os alunos de Enfermagem possuíam mais
conhecimento sobre Aids, especialmente os concluintes, e o conhecimento sobre drogas também foi
maior entre os concluintes de enfermagem que entre os ingressantes do mesmo curso e os alunos
dos demais cursos, porém menor que o conhecimento assinalado em relação à Aids. A semelhança
na falta de conhecimento entre os alunos foi evidenciada na questão que abrangia as características
da epidemia da Aids no Brasil, incluindo noção de vulnerabilidade. O baixo conhecimento sobre Aids
e drogas entre os alunos demonstrou, além de falta de informação, lacunas no ensino, com
dissociação de conteúdos interdisciplinares e intercurriculares. Os dados obtidos, fornecem subsídios
para uma reflexão acerca do processo educacional destes alunos, e mostram a necessidade da
abordagem dos temas Aids e drogas no currículo escolar.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=134038
Nº de Classificação: 5573
FURUKAWA, Tatiane Sano. Mortalidade por doenças cerebrovasculares no Estado do Paraná
no ano de 2004. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2008. 84 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MATHIAS, Thaís Aidar de Freitas
RESUMO: Introdução: As doenças cerebrovasculares (DCVs) constituem importante causa de
morbidade e mortalidade em nosso país, sendo líderes na mortalidade em adultos maiores de 45
anos. Objetivo: O objetivo deste estudo foi analisar a mortalidade por doenças cerebrovasculares
(DCVs) de residentes no Estado do Paraná no ano 2004. Material e Método: Foram utilizadas
informações do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM/MS), disponível no endereço eletrônico
do Datasus. A população foi constituída das pessoas residentes no Estado do Paraná que foram a
óbito com 45 anos ou mais de idade apresentando como causa básica as DCVs, CID-10 de I60 a I69
(OMS, 2000a). Para os dados de população foi utilizada a estimativa do censo demográfico (IBGE)
para o ano de 2004. Os dados foram analisados segundo as variáveis sexo, idade, estado civil,
raça/cor, escolaridade, local do óbito, município de residência, local de residência e causas
associadas. Foram feitos cálculos de medidas de proporção e taxas de mortalidade por 100.000
habitantes. Resultados: No Estado do Paraná, no ano de 2004, as doenças do aparelho circulatório
(DACs) foram responsáveis por 39,5% dos óbitos em pessoas com 45 anos ou mais de idade, e entre
esses óbitos, as DCVs foram responsáveis pelo maior número de mortes (32,8%). A mortalidade foi
maior para o sexo masculino, com aproximadamente 54% do total de óbitos. O coeficiente de
mortalidade foi de 313,4 óbitos por 100.000 habitantes para os homens e 247,6% para as mulheres.
Os indivíduos mais velhos, pretos e pardos apresentaram níveis mais baixos de escolaridade, sendo
que entre os indivíduos com 75 anos ou mais, 68,5% apresentaram até 3 anos de estudo, entre os
pretos esse percentual foi de 78,7%, e chegou a 79,2% entre os pardos. Os óbitos ocorridos no
domicílio foram mais freqüentes nas idades de 65 anos ou mais, com até 3 anos de escolaridade,
raça/cor negra e residentes em municípios não-sede de regional de saúde. Além disso, esses
municípios também apresentaram coeficiente de mortalidade 10% superior ao dos municípios-sede,
tiveram mais indivíduos pretos e pardos (15,3%) e pessoas com nível mais baixo de escolaridade,
sendo 73,5% delas com até 3 anos de estudo. Na análise da mortalidade por causas múltiplas
verificou-se uma média de 2,94 diagnósticos informados por declaração de óbito (DO), com pequena
diferença entre os sexos. Entre as causas associadas se destacaram as DACs - com citação em
55,5% das DOs, nas quais 67,5% eram das doenças hipertensivas -, e as doenças do aparelho
respiratório, com citação em 46,5% das declarações. Conclusões: Os resultados deste estudo
corroboram resultados de outros estudos e fortalecem a hipótese da importância das ações
desenvolvidas voltadas à redução dos níveis observados de mortalidade por DCVs. Os resultados
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sugerem ainda distintos acessos à atenção à saúde de caráter coletivo e individual, conforme o nível
de desenvolvimento econômico das regiões do Estado do Paraná. A hipertensão arterial, apresentada
como causa associada de morte por DCVs, ressalta a importância do acesso aos serviços para
prevenção e controle dessa doença e conseqüente diminuição da mortalidade por DCVs. Destarte, o
planejamento das ações específicas para o controle das DCVs deve ser priorizado nas áreas de
maiores riscos e de piores níveis socioeconômicos.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=134152
Nº de Classificação: 5574
BOCCARA DE PAULA, Maria Angela. Representações sociais sobre a sexualidade de pessoas
estomizadas: conhecer para transformar. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2008. 138 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAHASHI, Renata Ferreira
RESUMO: O estoma causa impacto em várias esferas da vida da pessoa, inclusive na vivência da
sexualidade, bem como na vivência do seu parceiro sexual. O tema sexualidade abrange inúmeros
aspectos que passam pela fisicidade e subjetividade humana e que envolvem percepções e
significados. Conhecer as representações sociais (RS) sobre a sexualidade de pessoas com estoma
intestinal definitivo e identificar fatores que potencializam e ou dificultam sua vivência foram os
objetivos deste estudo, tendo como referencial teórico-metodológico a Teoria das RS. A análise de
conteúdo dos discursos obtidos por meio de entrevistas abertas, realizadas junto a 15 pessoas com
estomas intestinais definitivos há um ano ou mais, cadastrados na Associação Vale Paraibana de
Ostomizados -Taubaté (SP) permitiu significar três unidades temáticas: O SIGNIFICADO DA
SEXUALIDADE, A VIVÊNCIA DA SEXUALIDADE: ANTES DO ESTOMA e RESSIGNIFICANDO A
SEXUALIDADE. Demonstrou-se que o estoma intestinal interfere na dinâmica da vivência da
sexualidade, desvelando que os significados a ela atribuídos estão ancorados nas histórias
individuais de vida, na qualidade das relações pessoais/conjugais estabelecidas na prática e na
percepção da sexualidade, apesar do estoma. Por outro lado, demonstrou que são necessárias
preparações físicas e psicológicas para que a sexualidade seja reincorporada às práticas cotidianas
das pessoas estomizadas. Soluções e estratégias simples e práticas foram adotadas pelos
estomizados, facilitando o momento de intimidade, tornando-o mais próximo daquilo que vivenciavam
antes da presença do estoma. A indicação da técnica da auto-irrigação associada ou não ao uso do
oclusor intestinal foi referendada pelos seus usuários como elemento positivo e diferenciador para a
prática da sexualidade após o estoma. Essa indicação pode ser incorporada à prática do profissional
de saúde que os assiste, por meio de orientações claras e objetivas, que podem contribuir para
facilitar a retomada de importante aspecto da vida humana, minimizar preocupações, medos,
ansiedades e sofrimentos. A sexualidade da pessoa estomizada é plurideterminada por fatores que,
interligados, influenciam sua compreensão da realidade, sua capacidade de vencer bloqueios
crenças, valores pessoais, econômicos e sociais, sua percepção da qualidade do relacionamento
conjugal e do acesso a informações, produtos e serviços de saúde qualificados.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
Nº de Classificação: 5575
COSTA, Mildred Patrícia Ferreira da. Retorno da circulação espontânea com uso do desfibrilador
externo automático (DEA) em vítimas de parada cardiorrespiratória atendidas pelo SAMU do
Município de Araras no período de 2001 a 2007. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2008. 191 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MIYADAHIRA, Ana Maria kazue
RESUMO: Este estudo objetivou conhecer a prevalência de parada cardiorrespiratória (PCR)
atendida pelo SAMU de Araras entre 2001 e 2007, caracterizar as vítimas segundo o sexo, faixa
etária, antecedentes mórbidos, natureza traumática do evento; a parada ter sido presenciada,
realização de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) por familiares/acompanhantes, tempo resposta,
tipo de suporte de vida recebido na cena, indicação de choque pelo Desfibrilador Externo Automático
(DEA), assim como identificar as variáveis significativas para o retorno da circulação espontânea na
cena. Os dados foram coletados retrospectivamente das fichas de atendimento das vítimas de PCR
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do SAMU de Araras após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da EEUSP. Foram
selecionadas 328 fichas que preencheram os critérios de inclusão. O SAMU de Araras realizou
28.924 atendimentos gerais no período estudado, dos quais em 330 foram iniciadas as manobras de
ressuscitação cardiopulmonar. A taxa de PCR no período avaliado é 1,13%, com predomínio do sexo
masculino 208 (64,60%) e faixa etária entre 70 e 79 anos, média de idade 63,35 anos. Os
antecedentes mórbidos mais citados foram cardiopatias (29,48%), hipertensão arterial sistêmica
(25,43%) e diabetes (12,14%), a maioria com citação de um único antecedente ou sem este registro.
Não havia trauma associado em 302 (92,64%) vítimas. O DEA foi utilizado em 280 (85,37%) vítimas,
com indicação de choque em 95 (29%). A PCR foi presenciada em 115 (35,00%) vítimas, para as
quais houve maior percentual de início de RCP (p=0,004) pela família/ acompanhante e houve mais
indicação de choque pelo DEA(p<0,001) em relação às vítimas que foram encontradas em PCR.
Houve maior proporção do retorno da circulação espontânea nas vítimas que receberam suporte
avançado de vida na cena 54(31,76%), (p=0,018) em relação às que receberam somente suporte
básico de vida. O tempo resposta médio foi de 05:24 minutos. Pela análise univariada, as seguintes
variáveis foram significativas (p<0,05) para o retorno da circulação espontânea: faixa etária (p=0,018),
diabetes melitus (p<0,001), responsividade (p=0,041), pulso carotídeo presente na avaliação inicial
(p= 0,001), compressões torácicas pelo SAMU (p=0,028), choque pelo DEA (p<0,001), suporte
avançado de vida (p=0,018), intubação traqueal (p<0,001). No modelo de regressão logística múltipla
apenas “pulso carotídeo presente na abordagem inicial” foi selecionada como preditora independente
para o retorno da circulação espontânea na cena (Odds Ratio 4,03), p =0,002.Concluiu-se que o
serviço oferece um tempo resposta dentro dos padrões mundialmente recomendados e que as
vítimas que tiveram PCR presenciada, apesar de receberem proporcionalmente mais RCP pela
família/acompanhante e terem mais indicação de choque pelo DEA, não apresentaram mais retorno
da circulação espontânea na cena. As vítimas com pulso presente na avaliação inicial do SAMU, isto
é, as que tiveram a PCR presenciada pela equipe, ou tempo resposta “zero” têm 4,03 mais chances
de retorno da circulação espontânea na cena, sendo esta variável a única preditora independente. O
investimento em capacitação permanente da equipe do SAMU, ensino da população a reconhecer um
evento crítico, iniciar manobras de reanimação e acionar precocemente o SAMU poderão contribuir
para aumentar as chances de sobrevivência de vítimas de PCR em ambiente pré-hospitalar.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
Nº de Classificação: 5576
TANAKA, Luiza Hiromi. Processo de trabalho do enfermeiro como foco da formação do
graduando em enfermagem: visão dos professores de um curso de graduação em enfermagem.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 309 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Maria Madalena Januário
RESUMO: O desenvolvimento desta pesquisa focalizou o processo de trabalho na formação
profissional do enfermeiro, visualizada pelos professores do Curso de Graduação em Enfermagem de
uma Universidade Pública Federal do Município de São Paulo. O estudo teve como objetivos:
identificar no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Graduação em Enfermagem da UNIFESP os
processos de trabalho na formação do graduando de enfermagem; verificar quais processos de
trabalho do enfermeiro são focados com maior ênfase na formação profissional na perspectiva dos
professores e subsidiar na elaboração do Projeto Pedagógico do Curso por meio de propostas
apresentadas pelos professores, sujeitos da pesquisa. Para isso, optou-se pela metodologia de
pesquisa-ação por conceber uma ampla e explícita interação entre o pesquisador e as pessoas
envolvidas na situação investigada, cujo objetivo foi resolver ou esclarecer os problemas da situação
observada, o que pressupõe um aumento do conhecimento e do “nível de consciência” das pessoas
ligadas à situação, bem como o aumento do conhecimento do próprio pesquisador. Na fase
diagnóstica analisou-se o PPC, que explorou e identificou por meio dos objetivos gerais do Curso,
das séries e das Disciplinas, os processos de trabalho do enfermeiro que foram estudados na fase de
ação, cuja técnica de coleta de dados utilizou o Grupo Focal (GF), que contou com a participação de
15 professores em cinco encontros. O observador foi uma psicóloga organizacional de um hospital de
ensino. Os resultados mostraram que os objetivos gerais do PPC contemplaram os processos de
trabalho cuidar, administrar, educar e pesquisar. O processo de trabalho cuidar foi o mais enfatizado
tanto nos objetivos gerais como nos objetivos das séries e o processo de trabalho administrar foi mais
relevante nas duas últimas séries. O processo de trabalho educar e pesquisar não foram
evidenciados. O GF apontou que a essência do processo de trabalho na formação do enfermeiro foi o
cuidar, nas competências do aprender a conhecer e a fazer na dimensão técnico-científica. Os
processos de trabalho administrar e educar e pesquisar não foram relevantes para os sujeitos e foram
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considerados meios para o processo de trabalho do enfermeiro cuidar. O pesquisar foi um pouco
mais discutido no GF e evidenciou a necessidade do graduando consumir pesquisa durante a
formação para desenvolver a crítica e a reflexão sobre a prática profissional. E ainda destacaram
alguns nós no processo ensino-aprendizagem, que na maioria das vezes, consideraram que o
trabalho dos professores e das Disciplinas pouco integrado e leva os graduandos a terem uma visão
fragmentada do processo de trabalho, especialmente o cuidar, na formação do enfermeiro. Os
sujeitos do GF propuseram criar espaços de discussões a respeito da formação do enfermeiro na
vertente do processo de trabalho e as competências da aprendizagem para subsidiar a reconstrução
do PPC mais integrada e assegurar a qualificação do ensino aos graduandos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-16042008-143619/
Nº de Classificação: 5577
MOTA, Dálete Delalibera Corrêa de Faria. Fadiga no doente com câncer colo-retal: fatores de risco
e preditivos. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 127 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PIMENTA, Cibele Andrucioli de Mattos
RESUMO: INTRODUÇÃO: Não existem estudos preditivos sobre fadiga em doentes com câncer coloretal, embora fadiga seja descrita como freqüente na população oncológica. OBJETIVO: Identificar os
fatores de risco e preditivos independentes de fadiga em doentes com câncer colo-retal. MÉTODO:
Estudo preditivo que envolveu amostra não-probabilística de 157 pacientes adultos ambulatoriais com
tumor primário de cólon ou reto (idade média 60±11,7 anos; 54% homens; média de anos de
escolaridade 10,7±5,4 anos; estádio IV 44,8%), atendidos em quatro serviços de oncologia do
município de São Paulo, Brasil (julho/2006 a julho/2007). Os pacientes preencheram a Ficha de
Identificação, a Escala de Fadiga de Piper-Revisada (0-10; ponto de corte: >4; ?=0,94), o Inventário
de Depressão de Beck (0-63; ponto de corte: >13; ?=0,83), a Escala de Karnofky (0%-100%; ponto de
corte: <80), a Escala de Prejuízo do Sono (0-10; ponto de corte: >5) e a Escala de Dor (0-10; ponto
de corte: >6). Os pontos de corte foram estabelecidos pela análise da curva ROC (Receiver Operating
Characteristic), com exceção do ponto de corte de fadiga, que foi estabelecido após análise da
distribuição dos escores em percentis e do critério proposto pela National Comprehensive Cancer
Network. RESULTADOS: Fadiga foi referida por 26,8% dos doentes. Os fatores de risco para fadiga
foram os seguintes: serviço de saúde público, dor, prejuízo do sono, depressão e capacidade
funcional prejudicada (p<0,05). A análise de regressão logística identificou três fatores preditivos:
depressão, capacidade funcional e prejuízo do sono. A depressão aumentou em 4 vezes a chance de
ocorrer fadiga (OR: 4,2; IC95% 1,68-10,39), a capacidade funcional aumentou em 3 vezes (OR: 3,2;
IC95% 1,37-7,51) e o prejuízo do sono também em 3 vezes (OR: 3,2; IC95% 1,30-8,09). Quando os
três fatores preditivos estiveram presentes, a probabilidade de ocorrer fadiga foi de 80%, o que
indicou boa capacidade de predição. Quando os três fatores preditivos estiveram ausentes, a
probabilidade de ocorrer fadiga foi de 8%. A especificidade e sensibilidade do modelo foram de 81,9%
e 58,6%, respectivamente, indicando baixa chance de falsos positivos e alta chance de falsos
negativos. CONCLUSÕES: Depressão, capacidade funcional e prejuízo do sono foram preditores de
fadiga. O estudo disponibiliza tabela de probabilidade de predição de fadiga e propõe que, por meio
da avaliação da depressão, da capacidade funcional e do prejuízo do sono, é possível conhecer a
probabilidade do paciente ter fadiga, o que é inédito nessa população e de grande utilidade na clínica.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-25022008-121845/
Nº de Classificação: 5578
FERREIRA, Karine Azevedo São Leão. Dor e qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes
com câncer: influência das citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-6, IL-8 E IL-1β. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 253 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): KIMURA, Miako
RESUMO: Objetivos: avaliar a associação entre dor oncológica crônica e as citocinas próinflamatórias interleucina-6 (IL-6), IL-8, IL-1β e TNF-α e a interferência destas citocinas na relação
entre dor, qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) e desempenho funcional (DF). Método: 220
pacientes ambulatoriais com câncer, que não haviam recebido nenhum tratamento antineoplásico nos
últimos 30 dias, foram avaliados pelo Inventário Breve de Dor, Questionário de Dor McGill (MPQ),
Inventário de Depressão de Beck, Escala de Desempenho Funcional de Karnofsky e a escala de
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QVRS, EORTC-QLQ-c30. Os níveis plasmáticos das citocinas foram dosados através do teste
imunoenzimático ELISA e comparados entre pacientes com dor leve (G1), moderada a intensa (G2) e
sem dor (G3) usando a ANOVA ou o teste de Kruskal-Wallis seguido por análise de múltiplas
comparações. Os pacientes do G1 e G2 apresentavam apenas dor oncólogica e estavam em uso de
analgésicos. Os do G3 tinham câncer, mas não apresentaram dor ou fizeram uso de analgésicos nos
últimos 14 dias. 23 voluntários saudáveis (G4) foram incluídos como controle. A ANCOVA foi utilizada
para avaliar o efeito das citocinas na relação dor, QVRS e DF. A análise de Árvore de Classificação e
Regressão (CART) avaliou a relação entre citocinas e níveis de dor, ajustada por características
clínicas, demográficas e sintomas. As correlações foram avaliadas pelos testes de Spearman e
Pearson. Resultados: Os pacientes do G2 (n=49) apresentaram significativamente (p<0,05) maiores
níveis de IL-6 e IL-8 que todos os demais grupos. Os níveis do TNF-α e da IL-1β foram maiores no
G2 que no G1 (n=76) e G4, mas não diferiram significativamente do G3 (n=95). Entre pacientes com
dor (n=125) foram observadas correlações significativas (p<0,05) ou com tendência a significância
entre: IL-6 e a pior dor (r=0,23) e o escore total do MPQ (r=0,18); TNF-α e os descritores afetivos do
MPQ (r=0,33); IL-8 e escore total do MPQ (r=0,16); dimensão emocional da QVRS e IL-8 (p=-0,26) e
IL-6 (r=-0,17); escalas de sintomas de dor e IL-6 (r=0,21), e de fadiga com IL-8 (r=0,14). A ANOVA
mostrou que os pacientes do G2 tiveram significativamente pior DF e QVRS que os do G1, G3 e G4,
na maioria das escalas. Segundo a ANCOVA apenas a IL-8 moderou o efeito da dor sobre a escala
de perda de apetite; e independentemente aumentou a fadiga. A análise de CART selecionou o
estádio da doença, a IL-8, a insônia moderada a intensa, a fadiga leve a intensa e a idade ≤48 anos
como preditoras de dor. O maior percentual de casos com dor moderada a intensa foi observado
entre os com estádio IV da doença e IL-8 > 5,20 pg/ml. Conclusões: o aumento das citocinas próinflamatórias IL-6, IL-8, IL-1β e TNF-α esteve relacionado ao aumento da dor. A IL-6 e IL-8 estavam
associadas à ocorrência de dor moderada a intensa. A IL-8 moderou o efeito da dor sobre a perda de
apetite em pacientes com dor, não interferindo no impacto da dor sobre o desempenho funcional, a
QVRS geral e os domínios físico, emocional, social e cognitivo da QVRS. A IL-8 e IL-6 estavam
independentemente correlacionadas com redução da QVRS emocional e a IL-8 com piora da fadiga
em pacientes com dor oncológica. Os resultados sugerem que tratamento com
antagonistas/inibidores das citocinas IL-6, IL-8, IL-1β e TNF-α pode contribuir para o alívio da dor em
pacientes com câncer.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-04032008-092629/
Nº de Classificação: 5579
OLIVEIRA, Nelson Luiz Batista de. Fatores associados ao risco de lesões e óbito de
motociclistas envolvidos em ocorrências de trânsito. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2008. 118 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Regina Marcia Cardoso de
RESUMO: A frota de motocicletas e seu uso como meio de transporte ou de trabalho tem crescido de
forma exponencial no Brasil, assim como os mortos e feridos em conseqüência a ocorrências de
trânsito envolvendo esses veículos. Tendo em vista a relevância das informações para planejar e
realizar ações em relação a esse grave problema, este estudo propôs: caracterizar as ocorrências de
trânsito e os motociclistas nelas envolvidos e explorar as associações entre essas características e a
presença de motociclistas feridos e mortos. Foram analisados os registros de Maringá - Paraná, ano
de 2004. As fontes dos dados foram os registros da Polícia Militar, do Sistema Integrado de
Atendimento ao Trauma e Emergência e do Instituto Médico Legal. Nesse ano, foram registradas
1.951 ocorrências envolvendo 2.362 motociclistas. Os resultados mostraram que (99,38%) dos
eventos aconteceram em área urbana, onde a luminosidade, a condição meteorológica e a
sinalização eram satisfatórias (87,44%, 80,57% e 70,64%, respectivamente). A maioria das
ocorrências envolveu dois veículos e 56,65% dos motociclistas transitavam em veículos com até
cinco anos de uso. A maioria dos acidentes foram colisões com carro ou caminhonete (55,45%) e o
tipo de impacto mais observado foi o abalroamento transversal (35,17%). A freqüência de eventos foi
maior à tarde; na sexta-feira e sábado em março, agosto e outubro. Houve feridos em 82,93% das
ocorrências e morte de motociclistas em 27 (1,39%) delas. Indivíduos do sexo masculino (78,79%),
com idade entre 20 e 39 anos (71,76%) e residentes em Maringá (81,46%) predominaram. Os
condutores foram 86,88% dos motociclistas e 88,75% deles apresentaram registros que os
descreviam como habilitados para condução. A média do tempo de habilitação foi de 6,78 ±7,27
anos. O uso do capacete foi registrado em 84,58% dos motociclistas. A pontuação média do Revised
Trauma Score (RTS) foi de 11,83 ±1,07 e da Escala de Coma de Glasgow (ECGl), 14,65 ±1,76. Os
motociclistas com RTS ≤10 perfizeram 2,46% e com ECGl ≤8 foram 2,43%. O pulso e saturação
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sanguínea de oxigênio estavam alterados, respectivamente, em 23% e 12,16% das vítimas. Houve
associação entre apresentar lesões e número de veículos envolvidos na ocorrência, tipo de acidente
e impacto, sexo e posição no veículo. O grupo de mortos diferiu dos sobreviventes quanto à área e
luminosidade do local, tipo de acidente e impacto, idade, local de residência, tempo de habilitação
dos motociclistas e condições fisiológicas no local do acidente. Na regressão logística para fatores
associados ao risco de ferimentos, identificou-se a colisão e a queda de motocicleta, o sexo feminino
e acidentes envolvendo até dois veículos. Para o óbito, foram fatores de risco, escore ≤8 na ECGl,
RTS <12, pulso e saturação sanguínea de oxigênio alterados. O modelo para óbito apresentou bom
valor preditivo. Esses resultados destacaram o mecanismo do trauma como fator de risco para lesões
e confirmam o valor preditivo para o risco de óbito das condições fisiológicas na cena da ocorrência.
O risco elevado das mulheres para ferimentos nas ocorrências com motocicletas foi uma nova
evidência que deve ser confirmada em outras regiões.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-11032008-111333/
Nº de Classificação: 5580
QUEIJO, Alda Ferreira. Estudo comparativo da carga de trabalho de enfermagem em unidades
de terapia intensiva geral e especializadas, segundo o Nursing Activities Score (NAS). São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 91 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Kátia Grillo
RESUMO: Trata-se de um estudo de corte transversal, descritivo-comparativo, que teve como
objetivo analisar a carga de trabalho de enfermagem em Unidades de Terapia Intensiva geral e
especializadas, segundo o Nursing Activities Score (NAS). Os dados foram coletados em quatro
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), sendo uma geral (UTI G), uma cardiológica (UTI C) e duas
neurológicas (UTI N) de um hospital geral, privado, de porte extra, localizado no município de São
Paulo. Participaram do estudo 300 pacientes admitidos nas UTIs, com permanência mínima de 24
horas, no período de 21/08/2006 a 05/10/2006, sendo 100 pacientes de cada unidade. Neste estudo,
as UTIs N foram consideradas uma única unidade. Foram coletados dados demográficos e clínicos e
aplicados os instrumentos Simplified Acute Physiology Score (SAPS II), Logistic Organ Dysfunction
System (LODS) e o Nursing Activities Score (NAS) das primeiras 24 horas de internação na unidade,
respectivamente para a medida da gravidade, disfunção orgânica e carga de trabalho de
enfermagem. O tratamento dos dados foi feito por meio de estatística descritiva e inferencial. A
relação entre as variáveis foi analisada por meio do coeficiente de correlação de Spearman e para a
comparação das médias foram utilizadas os testes de Mann Whitney, Krusskal-Wallis e Tukey. A
análise conjunta das variáveis foi feita por meio de regressão linear múltipla. As UTIs G, C e N foram
homogêneas em relação ao gênero (p=0,12) e tempo de internação (p=0,65), porém diferiram em
relação à idade (p=0,01), procedência (p=0,055), tipo de internação (p=0,00) e condição de saída (p=
0,007). A UTI G apresentou pacientes com risco de mortalidade SAPS II (RM SAPS II) e risco de
mortalidade LODS (RM LODS), comparativamente maiores do que a UTI C (p=0,00) e UTI N
(p=0,00). Quanto à carga de trabalho de enfermagem a UTI N apresentou, em média, menor carga do
que a UTI C (p=0,02) e a UTI G (p= 0,03). A análise comparativa do escore NAS com as variáveis
demográficas e clinicas, mostrou que não houve diferença quanto à idade, procedência e tipo de
internação. Pacientes que foram a óbito nas UTIs G e N, e do sexo masculino na UTI C
apresentaram, em média, maior carga de trabalho de enfermagem. A correlação entre a média do
escore NAS e as variáveis quantitativas mostrou moderada correlação com a gravidade (r=0,55;
p=0,00) e disfunção orgânica (r=0,48; p=0,00) apenas na UTI G. A única variável com correlação
moderada nas três UTIs foi tempo de internação (p=0,00). Foram fatores associados a carga de
trabalho de enfermagem na UTI G, o RM SAPS II e idade; na UTI C, o RM SAPS II, gênero, idade e
RM LODS; e na UTI N, o RM SAPS II e idade. Os resultados obtidos nesta investigação fornecem
subsídios para a adequação de recursos humanos em UTI podendo beneficiar pacientes,
profissionais e instituições hospitalares.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-11032008-112124/
Nº de Classificação: 5581
SILVA, Silvia Cristina Fürbringer e. Amnésia pós-traumática: fatores relacionados e qualidade de
vida pós-trauma. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 122 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Regina Márcia Cardoso de
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RESUMO: O trauma crânio-encefálico contuso (TCEC) é freqüentemente seguido por um período de
amnésia pós-traumática (APT), importante indicador da gravidade desse tipo de trauma e subsídio
nas decisões sobre a reabilitação dessas vítimas. Considerando as diversas dificuldades que têm
sido apontadas na literatura para estabelecer a duração da APT e algumas lacunas no conhecimento
dessa síndrome, este estudo teve como objetivos: identificar os fatores relacionados à APT de longa
duração (> 24 horas) entre as características apresentadas pelas vítimas de TCEC na fase aguda do
trauma, comparar a qualidade de vida das vítimas que apresentaram APT de longa duração, com as
demais e analisar a relação entre qualidade de vida e duração da APT, computando ou não o período
de coma. Foi realizado um estudo prospectivo longitudinal, com abordagem quantitativa, descritiva
correlacional, utilizando dados tanto da fase aguda de tratamento (internação hospitalar pós-trauma),
como também da avaliação de qualidade de vida realizada entre três e seis meses após o evento
traumático. Foram alvo desta investigação 187 vítimas de TCEC, com idade superior a 14 anos, sem
diagnóstico anterior de demência ou TCEC, atendidas em Pronto-Socorro de hospital de referência
para atendimento de trauma na cidade de São Paulo, nas primeiras 12 horas após evento traumático
e internadas nesse hospital entre dezembro de 2006 e outubro de 2007. As variáveis independentes
analisadas para identificar fatores associados a longo tempo de APT foram idade, sexo, gravidade do
trauma crânio-encefálico, local e tipo de lesão, número de lesões encefálicas diagnosticadas e uso de
medicação com atividade em sistema nervoso central ou corticóides. A maioria da casuística era sexo
masculino (86,2%), vítimas de acidentes de trânsito (58,3%), com indicação de TCEC leve pela ECGl
(61,5%). A média da idade foi 38 anos (± 16,81), da duração de APT foi 7,8 dias (±12,2), incluindo o
tempo de coma e 5,0 dias (±6,7), sem incluir esse período. Os fatores associados a APT de longa
duração, identificados em modelo de regressão logística ajustado pela variável área de lesão
(intra/extra axial), foram: ECGl inicial ? 12 (OR= 20,17) MAIS/cabeça ?3 (OR= 2,80) e uso de Fenitína
(OR= 2,60), Midazolan (OR=2,83) ou ambas as drogas (OR= 3,83). Quando comparada à qualidade
de vida entre as vítimas que apresentaram APT de longa e curta duração, observou-se diferença
significativa entre os grupos nos domínios Capacidade Funcional, Limitação para Atividades Físicas e
Atividade Social da SF-36 Health Survey (SF-36). O grupo com APT de longa duração apresentou
resultados mais desfavoráveis do que o de curta nesses três domínios. As análises de correlação
entre domínios da SF-36 e duração da APT considerando ou não o tempo de coma indicaram que a
medida do tempo de APT deve excluir o período coma, tendo em vista que as correlações foram mais
expressivas quando essa forma de medida da APT foi utilizada.

Acesso ao texto integral: p://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-11032008-112815/
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CHEAVEGATTI, Denise. Trabalho e adoecimento na perspectiva de agentes comunitários de
saúde da Coordenadoria de Saúde Centro-Oeste do Município de São Paulo. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 141 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BERTOLOZZI, Maria Rita
RESUMO: Os agentes comunitários de saúde (ACS) integram o processo de produção de saúde e
desenvolvem processos de trabalho peculiares, na medida em que são, ao mesmo tempo, moradores
e trabalhadores no território de atuação. Dado que em estudos anteriores verificou-se a emergência
de cargas de trabalho em seu cotidiano, que assumiam um relevo importante a ponto de causar
impacto em seu corpo biopsíquico, este estudo teve como objetivos: identificar cargas de trabalho a
que os ACS de uma determinada Coordenadoria de Saúde do Município de São Paulo estavam
expostos; identificar processos de fortalecimento na vida e no trabalho; verificar se os ACS
estabeleciam nexos entre o trabalho, a vida e seu processo saúde-doença e identificar propostas de
enfrentamento em relação aos potenciais de desgaste e para o aprimoramento dos potenciais de
fortalecimento. Parte-se da premissa de as que cargas de trabalho são mediações entre o processo
de trabalho e o desgaste psicobiológico do trabalhador. A coleta de dados foi realizada através da
estratégia de grupo focal, que ocorreu em 3 encontros com 10 ACS da Coordenadoria de Saúde
Centro-Oeste do Município de são Paulo, entre julho e agosto de 2007. Os procedimentos éticos
foram resguardados. Dentre os resultados mais relevantes, os ACS referiram-se expostos às cargas
de trabalho psíquicas, fisiológicas, biológicas, químicas e mecânicas, sendo que as duas primeiras
foram predominantes. Os ACS mencionaram nexos entre as cargas psíquicas, mecânicas e
biológicas e seu processo saúde-doença, ao relatarem, principalmente, o desenvolvimento de
sintomas psíquicos difusos, como frustração e angústia, bem como diagnósticos de depressão e
problemas ósteo-articulares. Quanto aos potenciais de fortalecimento na vida e no trabalho,
identificaram-se, preponderantemente, sentimentos positivos em relação à profissão, bom
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relacionamento com a equipe e comunidade e estabilidade financeira. As propostas para
enfrentamento dos potenciais de desgaste e aprimoramento dos potenciais de fortalecimento partiram
dos próprios ACS, ressaltando-se a necessidade de fortalecer a categoria profissional, assim como
de melhor definir suas atribuições, divulgando-as perante a comunidade e membros da equipe de
saúde. Ademais, mencionaram propostas que se referem ao âmbito do gerenciamento do Programa
Saúde da Família (PSF) e das políticas de saúde, apontando com maior relevância, a necessidade.de
que as bases constituintes do PSF, assentadas no Sistema Único de Saúde, não sejam desvirtuadas
em função da produtividade, resguardando-se a qualidade no atendimento às necessidades de saúde
da população Indica-se, portanto, a necessidade de integrar os ACS nos debates acerca da
profissão, no que diz respeito a seus rumos, e às possibilidades de intervenção em seu processo de
trabalho, de forma a minimizar os processos de desgaste e fortalecê-los para o enfrentamento de
situações cotidianas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-11032008-114413/
Nº de Classificação: 5583
UGARTE GUANILO, Mónica Cecilia de la Torre. Vulnerabilidade feminina ao HIV: metasíntese. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 206 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAHASHI, Renata Ferreira
RESUMO: No Brasil, como em diferentes partes do mundo, observa-se que a epidemia da aids atinge
de forma crescente o segmento feminino, apesar das ações para deter sua disseminação. Uma das
limitações foi a utilização do conceito de risco para nortear as ações preventivas à transmissão do
Human Immunodeficiency Virus (HIV), uma vez que não incorporam a possibilidade de resposta
social no seu enfrentamento, ter sido direcionada para uma parcela da população, excluindo outros
grupos sociais e gerando estigma e discriminação. O conceito de vulnerabilidade surge,
posteriormente ao conceito de risco, tendo como pressuposto que todas as pessoas são vulneráveis
ao HIV e, que a infecção é determinada por três planos interdependentes - dimensão individual, social
e programática. Este trabalho teve como objetivo identificar os elementos da vulnerabilidade feminina
ao HIV/AIDS, por meio de uma revisão sistemática da literatura denominada metasíntese. Realizouse uma busca exaustiva nas bases de diferentes áreas de conhecimento: CINAHL; PubMed, OVID,
Web of Science, LILACS, CAPES-BDTD, DEDALUS, no período de 1996 a 2007. Após o teste da
estratégia de busca e analise dos estudos foram identificados 54 estudos realizados na América do
Norte, Sul e Central, África e Ásia. Identificou-se 44 elementos, que na interação determinaram a
vulnerabilidade feminina ao HIV. O agrupamento desses elementos segundo seu temática central
resultou em: normas sociais; imigração; contexto do relacionamento estável; condição
socioeconômica insuficiente; contexto socioeconômico do país; gestão dos serviços de saúde.
Constatou-se que os elementos determinaram a vulnerabilidade da mulher ao HIV de forma
semelhante, independente das faixas etárias, do país e estiveram presentes ao longo do tempo. As
pequenas diferenças nas associações entre os elementos corresponderam às características do
contexto social das mulheres estudadas. No entanto, no cálculo da freqüência do tamanho do efeito
por temática identificou-se que os elementos da vulnerabilidade ao HIV relacionados à “gestão dos
serviços de saúde”, “contexto do relacionamento sexual estável” e “condição socioeconômica
insuficiente” influenciaram de forma intensa a vulnerabilidade feminina ao HIV. A metasíntese permitiu
identificar os elementos da vulnerabilidade definidos previamente, distribuí-los nas três dimensões e
identificar outros, dos quais se destaca a migração.
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AZEVEDO, Gisele Regina de. Qualidade de vida de mulheres com bexiga hiperativa no
Município de Sorocaba. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 109
f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Vera Lúcia Conceição de Gouveia
RESUMO: Trata-se de estudo quantitativo, do tipo descritivo e exploratório, de corte transversal, em
que se utilizou inquérito populacional domiciliar, que teve por objetivo analisar a qualidade de vida de
mulheres com bexiga hiperativa no município de Sorocaba/SP, verificar as correlações existentes
entre os escores de QV e algumas variáveis sócio-demográficas e clínicas da amostra, além de
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verificar as correlações existentes entre os escores de QV e a Escala de Sintomas do KHQ. Foi
utilizado um questionário sócio-demográfico e clínico e o questionário específico de QV King's Health
Questionnaire (KHQ), sendo que o estudo foi aprovado previamente pelo Comitê de Ética da
PUC/SP. A população do estudo foi constituída por 334 mulheres das quais foram selecionadas para
a amostra as 33 que apresentaram os sintomas caracterizadores de bexiga hiperativa (BH) e que
possibilitaram uma estimação da prevalência da mesma para o município. As entrevistas foram
realizadas nos domicílios das mulheres e o banco de dados implantado com o uso do software SPSS
versão 13.0 foi submetido às análises estatísticas através da análise de regressão linear categórica
pelo método CATREG (Categorical Regression with Optimal Scaling), tendo sido realizadas por meio
dos programas estatísticos GENSTAT for Windows versão 8, Sudaan 7.5 e NCSS 2007. Foram
avaliadas as correlações não paramétricas entre os dados sócio-demográficos e clínicos e os
domínios do KHQ pelo Coeficiente de postos de Spearman e foram avaliadas as significâncias do quiquadrado do Teste de Hosmer-Lemeshow que variaram de 0,384 a 0,85; indicando bom ajuste dos
modelos, que foi a forma escolhida para a organização das variáveis para a análise. O teste da razão
de verossimilhança mostrou que a contribuição de cada variável nos modelos ajustados foi
significante (p< 0,05). A presença ou não de multicolinearidade (alta correlação entre as variáveis
independentes) foi testada em cada modelo. O nível de significância adotado foi de 5% e as
estatísticas com p descritivo ≤ 0,05 foram consideradas significantes. As propriedades psicométricas
do KHQ foram dadas pelo Alpha de Cronbach (LAVD=0,76; LF=0,42; LS=0,82; RP=0,98; AE=0,90;
SD=0,83 e MG=0,80). Os sintomas considerados, em ordem de importância foram freqüência diurna,
freqüência noturna, urge-incontinência e urgência, sendo que o teste de NagelKerke mostrou que
essas características explicam 72% da variação da ocorrência de BH. Os domínios do KHQ com
maiores escores médios foram II (49,49); SD (45,95); LAVD (40,40) e PGS (40,15). As variáveis
referentes aos sintomas específicos de BH, “freqüência diurna aumentada”, “urgência” e “urgeincontinência”, tiveram uma associação positiva e significante com todos os domínios do KHQ, com
2
destaque para II (R = 0,631), sendo que a UI foi a mais importante. A presença de diabetes mellitus,
hipertensão, neuropatias, infecções do trato urinário, dores, climatério, idade mais avançada,
constipação intestinal, cirurgias pélvicas prévias, paridade aumentada, pouca atividade sexual e
pouca libido e o uso de bebidas alcoólicas, pimenta e cafeína estão estatisticamente relacionadas
com a BH. O estudo concluiu que a BH contribui para uma piora significativa na qualidade de vida
específica das mulheres de Sorocaba por ela acometidas.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-11032008-113542/
Nº de Classificação: 5585
MARQUES, Dalvani. Gênero e o trabalho da enfermagem na atenção básica: percepção das
enfermeiras (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 112 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CIOSAK, Suely Itsuko
RESUMO: A enfermagem foi construindo suas práticas entrelaçadas aos modelos de atenção à
saúde, aos modos de organização dos serviços e ao processo de trabalho em saúde, este vinculado
aos contextos histórico, político, social e de gênero. Na atenção básica de saúde, as enfermeiras
construíram e modificaram seu trabalho, ampliando e diversificando suas atividades, de acordo com
as transformações exigidas pelos modelos de atenção à saúde. Com a implantação do PSF, em
Campinas, mudanças ocorreram no trabalho das enfermeiras nos serviços municipais. Este estudo
qualitativo objetivou apreender o trabalho das enfermeiras na rede básica de saúde de Campinas/SP.
Os referenciais teóricos foram Gênero e Trabalho, sendo a enfermagem compreendida como um
trabalho feminino, subordinado ao trabalho médico, masculino, que mantém e perpetua a divisão
social e sexual do trabalho, entre homens e mulheres, refletindo a dicotomia entre o cuidar das
enfermeiras e o tratar dos médicos, bem como suas respectivas relações de gênero. Os dados foram
as respostas sobre as atividades típicas de um dia de trabalho de 133 enfermeiras assistenciais e as
falas transcritas de uma oficina de trabalho realizada com seis enfermeiras, selecionadas entre as
enfermeiras assistenciais. Na análise temática, emergiram dois temas: apreendendo o trabalho da
enfermagem na atenção básica (com as categorias, a dimensão do cuidado e entendendo o processo
de trabalho) e entendendo a enfermagem como um trabalho feminino (com as categorias, a
enfermagem como trabalho feminino e as relações de gênero). Os resultados e discussão indicaram
o trabalho das enfermeiras na atenção básica como: - cuidador, pelo cuidado direto e a gerência
deste cuidado, realizado com predomínio de atividades assistenciais sobre as gerenciais, com
destaque para as atividades assistenciais individuais, indicando mudança do enfoque no trabalho das
enfermeiras com a manutenção da finalidade do trabalho - cuidar do corpo biológico doente; diferente, porém semelhante, pelos modos diversos de organização dos serviços; - complexo, pelo
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objeto de trabalho, os sujeitos sociais em várias fases do ciclo de vida, e pelo trabalho em si, para o
qual as enfermeiras percebem-se despreparadas e vivenciam adoecimentos; - específico, pelo uso
amplo de tecnologias leves, que potencializam as relações singulares de cuidar, e pelo saber
generalista, necessário para exercer esse trabalho; - feminino, pelas marcas femininas do trabalho
das enfermeiras, pela subjetividade do trabalho como um saber e um fazer em relações, com
afetividade e emoção, e pelas formas de dominação e resistência às relações desiguais de gênero.
Consideramos que o trabalho das enfermeiras na atenção básica é rico, diverso, complexo e marcado
pelo feminino, permeado por relações sociais, afetivas e subjetivas. Assim, estratégias que dêem
visibilidade e potencializem o trabalho feminino da enfermagem devem ser estimuladas,
possibilitando novas construções sociais e políticas, visando a um projeto mais específico para a
enfermagem brasileira.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-16042008-142210/
Nº de Classificação: 5586
HADI, Hafiza Abdon Musser. Crenças dos enfermeiros de unidades diagnósticas sobre o
atendimento à parada cardiorrespiratória. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2008. 92 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENEGHIN, Paolo
RESUMO: Este estudo, de cunho qualitativo, objetivou verificar as estruturas de atendimento à
parada cardiorrespiratória e identificar as crenças pessoais e normativas dos enfermeiros que atuam
em unidades diagnósticas, utilizando como referencial teórico a Teoria da Ação Racional (Theory of
Reasoned Action - TRA). Os dados foram obtidos por meio de entrevistas semi-estruturadas, junto a
dezesseis enfermeiros de unidades diagnósticas de três hospitais privados e um público da cidade de
São Paulo. Os dados foram submetidos à técnica de análise de conteúdo, que possibilitou evidenciar
crenças positivas e negativas agrupadas em duas Unidades Temáticas Centrais, estabelecidas “a
priori”, dentro dos pressupostos da TRA: Crenças de Atitude e Crenças Normativas. A análise das
entrevistas evidenciou que entre as Crenças de Atitude, destacaram-se as crenças afetivas negativas
em relação à execução do comportamento. Na unidade Crenças Normativas, foram evidenciados os
referentes sociais positivos para a execução do comportamento: grupo de parada, equipe de
enfermagem, médico do grupo de parada, médico anestesista, bem como os fatores estimuladores do
comportamento: conhecimento e preparo dos médicos, treinamentos freqüentes, equipamentos
disponíveis, atrelar o “bip” dos enfermeiros ao do grupo de parada; como referentes sociais que
desestimulam o comportamento: equipe médica e de enfermagem, e, como fatores que
desestimulam: planta física, déficit de conhecimento dos médicos e equipe de enfermagem e
recursos humanos deficitários. Concluiu-se que é imprescindível que os programas educacionais
sejam elaborados a partir de fatores que motivem, possibilitem e reforcem o enfermeiro a adotar
determinado comportamento, tornando este profissional capaz de participar dos processos decisórios
que envolvem o cuidado do paciente crítico, junto aos seus pares, de forma igualitária, tornando o
atendimento seguro e eficaz ao paciente.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-16042008-144419/
Nº de Classificação: 5587
ALMEIDA, Janie Maria de. Projeto Transmissão Vertical Zero: expectativas e ações de pais
soropositivos para o HIV à espera do diagnóstico do filho. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2008. 183 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PRAÇA, Neide de Souza
RESUMO: O trabalho realizado pelo Projeto Transmissão Vertical Zero de Sorocaba, SP, e o elevado
número de crianças expostas ao vírus da aids, no país, motivaram a realização deste estudo quantiqualitativo que teve como objetivo geral compreender a vivência da mãe-pai enquanto aguardam o
diagnóstico definitivo do lactente exposto à transmissão vertical do HIV. Esta pesquisa teve como
referencial teórico a Antropologia Médica e a Narrativa como referencial metodológico. Os dados
foram coletados em 2006. O momento quantitativo do estudo constou de caracterização das
gestantes matriculadas no citado Projeto, no período de 1998 a 2004. O momento qualitativo contou
com a participação de 11 mães e sete pais de lactentes expostos ao HIV. Os dados nessa fase foram
coletados por meio de técnica projetiva (colagem) com gravação dos relatos sobre o sentido atribuído
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à construção. Com o tratamento dos dados qualitativos, emergiram seis temas: Sentimentos de
esperança e confiança; ansiedade e expectativa; Espiritualidade e Religiosidade; Apoio; Preocupação
com a saúde do filho; Preconceito e Fazendo analogia, que possibilitaram identificar as expectativas e
as ações adotadas pelos pais enquanto aguardavam a confirmação do diagnóstico da criança. Os
resultados mostraram que a vivência do núcleo familiar é marcada por intensa mobilização de
sentimentos, preocupação com a saúde da criança e crença no tratamento. O preconceito e o
estigma à aids revelaram-se como principais fontes estressoras, acarretando sofrimento e sentimento
de culpa, que exigem empenho dos pais para se adaptarem ao Enfrentamento a cada nova situação
cotidiana. Portanto, o Enfrentamento emergiu como tema central e mostrou que o cotidiano do
binômio mãe-pai é vivido com ambigüidade de sentimentos. A tolerância às adversidades e aos
transtornos é motivada pela afetividade e dedicação ao filho. A maneira de encarar e resistir ao
infortúnio constituiu-se no Enfrentamento que gera atitudes paliativas ou de afastamento do convívio
social, representadas pela busca de apoio espiritual e religioso, e também suporte social. Para os
binômios atendidos no Projeto Transmissão Vertical Zero, o principal sustentáculo do Enfrentamento
diante da indefinição do diagnóstico do filho é representado pela fé religiosa e pela crença em um Ser
superior. As implicações destes achados são importantes para a enfermagem, que pode implementar
cuidados culturalmente embasados, com a possibilidade de intervenções mais adequadas à clientela.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-17042008-104104/
Nº de Classificação: 5588
MOSCATELLO, Elide Leyla Martinez. Vivência do enfermeiro como tutor em um hospital de
especialidades oncológicas (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2008. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAHASHI, Regina Toshie
RESUMO: Este estudo foi realizado com dezesseis enfermeiros de um Hospital de especialidades
Oncológicas, da cidade de São Paulo, teve como principal objetivo, caracterizar a vivência do ser
tutor através do relato do enfermeiro na sua experiência de trabalho. Para a coleta de dados foi
utilizado um instrumento contendo as seguintes perguntas: relate a sua vivência como enfermeiro
tutor através da experiência de trabalho e caracterize na sua vivência o ser tutor. Os discursos foram
coletados e analisados qualitativamente sendo utilizada a técnica de análise de conteúdo segundo o
referencial de Bardin. Ao analisar as respostas dos enfermeiros obtidos na pesquisa, foi possível
extrair os aspectos considerados significativos categorizando-os em ajuda ao tutelado, aproximação
entre tutor e tutelado, tempo para a tutoria e a percepção do tutor com relação a sua atuação. A
pesquisa possibilitou evidenciar a experiência de vida do ser tutor e as suas características. A ajuda e
a aproximação foram elementos importantes na promoção do ensino e desenvolvimento da
capacitação técnica do tutelado pelo tutor. O tempo foi um fator que dificultou esta atividade devido às
atividades desenvolvidas pelo enfermeiro, porém, para ele a sua atuação neste processo foi uma
experiência satisfatória que refletirá na sua vida profissional de modo a promover, sempre, uma
melhor assistência à saúde. Na busca do desenvolvimento das habilidades e competências da equipe
de enfermagem, o enfermeiro reforçou o seu papel de educador no processo de tutoria,
proporcionando assim, condições de uma melhor prática técnica por parte dos seus tutelados.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-16042008-131719/
Nº de Classificação: 5589
JERICÓ, Marli de Carvalho. Aplicação do custeio baseado em atividades em centro de material
esterilizado. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 198 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CASTILHO, Valéria
RESUMO: Frente à necessidade de conhecimento dos custos hospitalares, enfermeiros gestores dos
Centros de Material e Esterilização (CMEs) têm intensificado a busca por informações úteis e
balizadoras de forma a instrumentalizá-los no gerenciamento de custos dessas unidades. Conhecer e
implementar o gerenciamento de custos baseado em atividades constitui em alternativa para se
adquirir informações precisas e confiáveis. Este estudo exploratório descritivo na modalidade de
estudo de caso tem como objetivo a aplicação do Custeio Baseado em Atividades para o
gerenciamento de custos em um Centro de Material e Esterilização de um hospital de ensino de
capacidade extra, localizado na região noroeste do Estado de São Paulo. A coleta de dados ocorreu

105
durante o ano de 2006 utilizando as técnicas de análise documental, observação direta não
participante, grupo focal e questionário. A aplicação do ABC possibilitou o conhecimento dos custos
do ciclo/carga de desinfecção química R$ 13,15 e física R$ 27,49 e esterilização por vapor saturado
sob pressão R$ 68,30 e por vapor de Baixa Temperatura e Formaldeído Gasoso R$ 555,77. As
informações geradas pelo ABC oportunizaram a compreensão do processo gerador de custos e
forneceram base para a mensuração de desempenho e melhorias de processos do CME.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-17042008-103258/
Nº de Classificação: 5590
SALVE, Jeanine Maria. Estudo das representações sociais de mães sobre a introdução e a
escolha de alimentos complementares para lactentes. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2008. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Isilia Aparecida
RESUMO: As práticas alimentares das crianças não são determinadas apenas pelas suas
necessidades biológicas, mas também pela interação com o alimento, por fatores emocionais,
socioeconômicos, culturais e pela interação com a própria mãe. Os objetivos deste estudo foram
conhecer as representações sociais de mães de lactentes sobre a introdução de alimentos
complementares, oportunos ou não e identificar os elementos que constituem o processo vivenciado
por elas, para a escolha desses alimentos. Foram utilizados os pressupostos teóricos da
Representação Social, propostos por Moscovici, os quais se ocupam em explicar um saber gerado na
comunicação da vida cotidiana, com finalidade prática de orientar comportamentos e fixar sua
posição em relação a um dado objeto. O modelo “Pesando Riscos e Benefícios” foi utilizado para dar
suporte teórico ampliando a compreensão do processo de alimentação da criança. Os dados foram
analisados, segundo a estratégia metodológica do Discurso do Sujeito Coletivo e foram coletados em
um ambulatório de pediatria privado, em Jundiaí - SP, junto a 17 mães, após o seu consentimento
esclarecido, por meio de entrevistas semi-estruturadas gravadas e transcritas na íntegra. Do material
verbal coletado emergiram 13 discursos, organizados em três temas. O primeiro deles, “Vivenciando
o desmame”, foi composto por quatro discursos, tomando-se por base a fala de mães que
desmamaram precocemente os filhos, os quais versaram sobre a vivência do desmame, as
dificuldades enfrentadas para substituir o leite materno e sobre as representações maternas acerca
do alimento e da introdução de alimentos complementares. O segundo tema, “Tomando posição ante
a alimentação da criança” foi constituído por quatro discursos, os quais discutiram as necessidades
das mães e os papéis da família e do médico no contexto da introdução de alimentos
complementares. O último tema, “Fazendo as escolhas alimentares propriamente ditas”, formado por
cinco discursos, versaram sobre os elementos de escolha e as representações maternas acerca do
alimento e da introdução de alimentos complementares. Concluiu-se que, com base em suas
representações, experiências e crenças, as mães realizaram um movimento de avaliação,
julgamento, interpretação e construção de indicadores por meio da observação de comportamento da
criança, buscando valorá-los em termos simbólicos de risco ou benefício para si ou para o filho, a
depender do contexto social em que a mãe e a criança estão inseridas. Tais achados permitiram
demonstrar a expansão do modelo teórico “Pesando Riscos e Benefícios” para auxiliar a
compreensão do significado não só da amamentação, como da introdução da alimentação
complementar. Além disso, foi possível conhecer as representações deste grupo de mulheres, acerca
do alimento e da introdução de alimentos complementares.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7132/tde-15052008-135858/
Nº de Classificação: 5591
SILVA, Rosangela Venancio da. Vivência das mães de recém-nascidos prematuros no processo
de manutenção da lactação e amamentação durante o período de internação de seus filhos (A).
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Isilia Aparecida
RESUMO: A manutenção da lactação e a amamentação para as mães de bebês prematuros, durante
o período de internação de seus filhos, mostra-se como um processo, às vezes, dificultoso para
essas mulheres. Diante dessa realidade e ciente de que a amamentação é um processo de
construção biológica e sociocultural, este estudo qualitativo teve como objetivo geral, compreender a
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vivência da amamentação de mães de recém-nascidos prematuros, durante a internação de seus
filhos. Os objetivos específicos foram descrever a performance de amamentação das mães de recémnascidos prematuros, durante a internação de seus filhos e descrever as condições de suas mamas
e lactação, por ocasião da alta dos filhos. Adotou-se o modelo Pesando Riscos e Benefícios, como
referencial de análise e o método do Discurso do Sujeito Coletivo para organização dos dados.
Participaram do estudo 11 mulheres, mães de bebês prematuros internados na Unidade Neonatal do
HU-USP. Os dados foram coletados entre março e setembro de 2007, por meio de consulta ao
prontuário do bebê, entrevista estruturada e semi-estruturada com a mãe, bem como a realização do
exame físico das mamas dessas mulheres. Por ocasião da alta hospitalar do bebê, todas as mulheres
do estudo amamentavam. No entanto, apenas duas crianças eram alimentadas exclusivamente ao
peito. As demais recebiam complementação láctea após amamentação. A entrevista semi-estruturada
possibilitou a elaboração de oito Discursos do Sujeito Coletivo listados em dois blocos com os
seguintes temas: Lactação e amamentação e Contexto hospitalar e doméstico, que possibilitaram
compreender que as mães deste estudo, a exemplo do modelo “Pesando Riscos e Benefícios”,
vivenciam um processo de avaliação contínua das condições de saúde, crescimento e
desenvolvimento da criança que contribui para sua motivação para amamentar e direcionam suas
ações no prosseguimento da amamentação. Demonstram ter alcançado em parte seu objetivo ao
conseguirem amamentar o filho prematuro, embora na maioria das vezes a amamentação exclusiva
ao peito à alta hospitalar do bebê não tenha sido constatada.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7132/tde-16052008-112149/
Nº de Classificação: 5592
MÜLLER, Fabiana Swain. Representações sociais de um grupo de nutrizes sobre o apoio no
processo de amamentação. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008.
82 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Isilia Aparecida
RESUMO: Os baixos índices de amamentação exclusiva sugerem a falta de estrutura que forneça
apoio efetivo para que a mulher tenha condições de escolher e decidir em relação ao início e a
duração da amamentação. Em nossa percepção, há uma dissonância entre o apoio instituído e o
apoio esperado pela mulher. Sendo assim, questiona-se o que é o apoio para amamentar, como a
mulher/nutriz interpreta as ações de apoio de sua rede social e quais são os elementos mais
relevantes para ela. Consideramos que a definição do apoio à amamentação carece de clareza e
consenso. Questionamos se o apoio à mulher no processo de amamentação pode ser considerado
um fenômeno socioculturalmente construído e sua natureza prática influenciada pelos mecanismos
de comunicação existentes na sociedade. Desta forma, elegemos os pressupostos das
Representações Sociais para nos levar a conhecer as representações de um grupo de nutrizes sobre
apoio para amamentar e identificar as ações de apoio do entorno social que são recebidas e
percebidas por elas no processo de amamentação. O local do estudo foi o Centro de Saúde Escola
Samuel Barnsley Pessoa (CSE Butantã-SP). Participaram 14 mulheres, em processo de
amamentação com filhos até a idade de seis meses, abordadas no setor de pediatria e puericultura
do referido serviço. Os dados foram obtidos por meio de entrevista e organizados segundo a proposta
do Discurso do Sujeito Coletivo, o que propiciou a construção de seis discursos que representam as
percepções das mulheres e versam sobre as suas experiências de amamentação, com enfoque para
o apoio recebido e percebido nos contextos hospitalar, familiar e profissional. Dos resultados do
estudo, apreende-se que o apoio é um fenômeno de grande amplitude constituído por aspectos da
promoção, da proteção e do incentivo ao aleitamento materno. Em relação às ações de apoio para
amamentar, segundo as perspectivas das mulheres, é possível compreender o apoio diante de três
dimensões: instrumental, afetiva e estrutural. A dimensão instrumental, no contexto hospitalar,
engloba elementos de ordem prática e informacional do manejo da amamentação. No contexto
familiar, a dimensão instrumental relaciona-se principalmente ao auxílio financeiro e ajuda nas tarefas
domésticas, permitindo à mulher, dedicar mais tempo ao bebê e a amamentação. A dimensão afetiva
engloba elementos das relações interpessoais, no contexto público e privado, enfatizando a maneira
como o apoio é oferecido. A dimensão estrutural diz respeito às ações do contexto social no tocante
ao trabalho assalariado. Não há reconhecimento de apoio para amamentar oferecido pela sociedade,
mas sim obstáculos a serem transpostos para o reconhecimento no ambiente profissional, como
mulheres trabalhadoras e mães. As necessidades expressas pelas mulheres representam um desafio
de revisão das práticas a todos os envolvidos na promoção, proteção e apoio à amamentação;
portanto, os serviços de saúde deveriam prover ações baseadas na percepção das mulheres na
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busca de uma parceria com sua rede familiar e também integração com os aparelhos sociais
disponíveis.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7132/tde-15052008-140932/
Nº de Classificação: 5593
SILVA, Luana Torelli da. Construção e validação de um instrumento para avaliação de
ocorrência de problemas éticos na atenção básica. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2008. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZOBOLI, Elma Loudes Campos Pavone
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa metodológica, com vistas a construir e validar o conteúdo de um
instrumento para diagnósticos de problemas éticos na Atenção Básica. Os objetivos foram formular e
validar um instrumento para identificação e mensuração da ocorrência de problemas éticos na
Atenção Básica. Para a construção do instrumento, os dados foram coletados por meio da técnica de
Delphi, com um questionário que foi repassado entre os alunos do Curso de Especialização em
Saúde Coletiva com Enfoque em Programa Saúde da Família, até que houvesse um consenso. O
instrumento inicial continha os 40 problemas éticos e suas descrições, conforme referência de
enfermeiros e médicos em pesquisa realizada em 2003. Esses problemas foram divididos em 3
questionários, de acordo com os agrupamentos propostos nessa mesma pesquisa: problemas éticos
nas relações com as famílias e usuários, problemas éticos nas relações entre as equipes e problemas
éticos nas relações com o sistema de saúde. Para cada problema, os sujeitos expressaram a sua
concordância com a descrição proposta, bem como em que medida esse enunciado esclareceu tal
descrição. De forma geral, os sujeitos consideraram esclarecedores os enunciados de 50% dos
problemas éticos nas relações com os usuários e famílias, 18% dos problemas éticos nas relações
entre as equipes e 82% dos problemas nas relações com o sistema de saúde. Para isso,
consideraram-se os enunciados tidos como esclarecedores por mais de 80% dos sujeitos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-15052008-143443/
Nº de Classificação: 5594
PADOVANI, Christiane Moreira. Avaliação microbiológica das diferentes formulações antisépticas - polivilipirrolidona-iodo e clorexidina - após contaminação internacional das
almotolias. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 69 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GRAZIANO, Kazuko Uchikawa
RESUMO: Introdução: Há relatos na literatura sobre anti-sépticos que sofreram contaminação,
reportados como causas de surtos de infecção em estabelecimentos de assistência à saúde. Em
relação aos recipientes que veiculam essas soluções, a preferência por almotolias descartáveis, de
pequeno volume, que possibilitem a individualização do uso e o consumo rápido do produto é
largamente difundida. No entanto, constata-se que a utilização de almotolias coletivas e
reprocessáveis, tem sido a prática mais comum nas instituições de saúde do país. A forma de
processamento de almotolias para envase de anti-sépticos não está esclarecida na literatura e é
amplamente discutida nos serviços de saúde sem respaldo científico. Objetivos: os objetivos deste
estudo constituiram-se em avaliar a sobrevivência dos microrganismos nas diferentes formulações
dos anti-sépticos - CHX e PVPI-I - após contaminação intencional das almotolias com Serratia
marcescens e extrapolar os resultados laboratoriais para o cuidado mínimo a ser dispensado às
almotolias de múltiplo uso para o envase dos anti-sépticos testados. Método: Foi conduzido um
5
estudo laboratorial, em que 180 almotolias foram contaminadas com 1 x 10 UFC/mL de suspensão
contendo S. marcescens. Nas almotolias contaminadas, foram distribuídos 150 mL das seis
diferentes formulações de anti-sépticos (CHX e PVP-I nos veículos alcoólico, degermante e aquoso),
sendo testadas 30 almotolias para cada solução. Os frascos foram tampados e armazenados em
temperatura ambiente por 7 dias com agitação diária. Alíquotas de 1 mL de cada uma das soluções
anti-sépticas foram diariamente pipetadas e transferidas para os tubos contendo meio de cultura
TSB. Os meios inoculados foram incubados em temperatura ambiente durante 21 dias. Resultados:
Os resultados foram 100% de ausência de crescimento do contaminante-teste nas soluções,
demonstrando uma capacidade dos anti-sépticos em incorporar microrganismos na ordem de pelo
menos 105 UFC/mL. Conclusões: Considerando que as almotolias apenas limpas carreiam
microrganismos vegetativos da água do enxágüe, na ordem de 102 UFC, os resultados desta
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investigação permitem a recomendação de que a limpeza como procedimento mínimo no
processamento desses recipientes garante a segurança de sua utilização repetida para distribuição
dos anti-sépticos testados - clorexidina e PVP-I.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-15052008-145614/
Nº de Classificação: 5595
GAVA, Fabiana Gonçalves Seki. Risco cardiovascular em indivíduos segurados por planos de
saúde privados. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GROSSI, Sonia Aurora Alves
RESUMO: As doenças cardiovasculares são uma realidade no país, apresentando um impacto
significativo na morbi-mortalidade dos indivíduos e no gasto público relacionado aos tratamentos e
aposentadorias precoces. Os altos índices de morte por doença cardiovascular podem ser explicados
pela grande incidência de fatores de risco associados a baixos níveis de intervenção sobre esses
fatores. O presente trabalho tem como objetivos: caracterizar os indivíduos segurados por planos de
saúde privados com relação às variáveis sociodemográficas, antropométrica, comportamental e
clínicas; identificar o risco cardiovascular obtido por meio do Escore de Risco de Framingham (ERF) e
comparar o ERF entre os indivíduos com relação às referidas variáveis.Trata-se de um estudo
transversal comparativo/correlacional, de abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada em uma
empresa privada prestadora de serviços de gerenciamento de doentes crônicos para operadoras de
planos privados de saúde, em diversos estados do Brasil. Os critérios de inclusão na amostra foram
ter pessoas de ambos os sexos; com idade entre 30 e 74 anos e com prontuários eletrônicos
completos para a realização do estudo. Foram estudados 2967 associados, sendo 1339 homens e
1628 mulheres. A amostra foi composta em sua maioria por mulheres (54,9%), por pessoas com 60
anos ou mais (57,4%), com sobrepeso ou obesas (79,5%), com colesterol total e HDL-c dentro da
normalidade (61,5% e 59%, respectivamente), normotensos (PAS < 130 = 55,2%; PAD < 85 =
83,1%), não diabéticos (57,9%), não tabagistas (91,4%) e aposentados e donas do lar (60,1%). A
escolaridade mostrou predomínio de indivíduos analfabetos ou com nível de escolaridade até o
ensino fundamental (39,1%). As patologias mostraram predomínio de indivíduos portadores da HAS
(35,8%) e de HAS acompanhada por DM (20,9%). Com relação à estratificação do risco
cardiovascular, a maior parte da amostra estava classificada na faixa de médio e alto, ou seja, risco
superior a 10% de desenvolver doença arterial coronariana em 10 anos - (55,6%). A análise de
regressão logística mostrou que possuem maior risco de apresentar ERF médio/alto os indivíduos do
sexo masculino, mais velhos, obesos, com baixa escolaridade, fumantes, com CT ≥ 200 mg/dl, com
baixos níveis de HDL-c, com PAS ≥130 mmHg, com PAD > 90 mmHg e diabéticos (p< 0,05). A
análise de regressão multinomial mostrou que possuem maior risco de apresentar ERF médio e alto
os indivíduos do sexo masculino, acima do peso, com baixa escolaridade, fumantes, CT ≥ 200 mg/dl,
HDL < 60 mg/dl, PAS ≥130 mmHg, PAD ≥ 85 mmHg e diabéticos (p< 0,05). O uso da curva ROC
mostrou que o ERF pode identificar indivíduos de baixo risco, médio/alto risco, médio risco e alto risco
com acurácia considerada ótima (com valores da área sob a curva variando de 0,82 a 0,94). Esses
resultados fornecem subsídios na determinação de prioridades de intervenção na pratica clinica com
relação aos fatores de risco.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-15052008-152246/
Nº de Classificação: 5596
DOLOR, André Luis Tavares. Atendimento pré-hospitalar: histórico do papel do enfermeiro e os
desafios éticos-legais. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OGUISSO, Taka
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de natureza histórico-social e ético-legal,
desenvolvido a partir da análise documental como parte do método histórico. As bases de dados
nacionais e internacionais pesquisadas foram CINAHL, LILACS, MEDLINE, PeriEnf e PubMed, com
os descritores: enfermagem, atendimento pré-hospitalar e aspectos ético-legais, publicados nos
últimos 10 anos. O método histórico estuda os fatos sociais e suas relações, a partir de documentos,
surgidos de fontes, contextos e momentos distintos, e envolve a reconstrução do conhecimento e
novas interpretações dos fatos. A escassez de literatura específica, sobre os aspectos ético-legais no
atendimento pré-hospitalar (APH) e a inserção do enfermeiro nesta modalidade de serviço, motivou a
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realização deste estudo. Igualmente, a experiência profissional como enfermeiro e a vivência de
situações críticas no Grupo de Resgate e Atendimento de Urgências (GRAU - RESGATE 193),
despertaram o interesse pelo tema e as bases para a incursão no campo do Direito. Com este estudo
pretendeu-se fazer um resgate histórico do surgimento do APH e a inserção do enfermeiro com os
objetivos de levantar a legislação e as funções do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar;
identificar os desafios éticos e legais do enfermeiro no exercício profissional nesse atendimento; e,
traçar o tipo de enfermeiro profissional necessário para o atendimento pré-hospitalar.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-15052008-152805/
Nº de Classificação: 5597
CONZ, Claudete Aparecida. Vivência da enfermeira no cuidado ao recém-nascido e aos pais na
unidade de terapia intensiva neonatal: uma abordagem da fenomenologia social (A). São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 177 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MERIGHI, Miriam Aparecida Barbosa
RESUMO: Este estudo teve como trajetória desvelar o fenômeno: enfermeira no cuidado ao recémnascido e aos seus pais na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIn), e a sua ação na formação
de vínculo afetivo. Para tanto, objetivou: conhecer a vivência da enfermeira no cuidado ao recémnascido e aos seus pais na UTIn; compreender como as enfermeiras vivenciam o processo de vínculo
afetivo entre recém-nascidos internados em UTIn e seus pais, e apreender o típico da vivência das
enfermeiras em ações que envolvem este cuidado. Com tal proposta, optou-se por realizar uma
pesquisa qualitativa, segundo a abordagem da fenomenologia social, com base nas questões
norteadoras: Como você, enfermeira, vivencia o cuidado ao recém-nascido na UTIn e aos seus pais?
O que você espera com o seu atendimento? Dos discursos das enfermeiras, identificou-se categorias
concretas do vivido, que expressam aspectos significativos da vivência, considerando os motivos por
que e os motivos para que determinam a relação de suas ações e que foram interpretadas, segundo
o referencial de Alfred Schütz. Por meio da análise dessas categorias, chegou-se ao tipo vivido do
grupo social “enfermeira que atua em UTIn junto aos recém-nascidos e aos seus pais” como sendo:
aquela que é competente técnica e cientificamente no cuidado ao recém-nascido de risco, prioriza o
cuidado em rotinas e protocolos, mas sente-se despreparada para lidar com os pais dos neonatos.
Devido a esse contexto, percebe-se a necessidade de aprimorar seus conhecimentos sobre
humanização e relações humanas, para poder informar e preparar esses pais sobre o ambiente,
equipamentos da UTIn, a fim de que possam continuar o cuidado ao filho em casa e,
conseqüentemente, conquistar a valorização e a confiança desses pais. Reconhece ser o elo de
aproximação entre eles, ajudando-os, juntamente com a instituição, a aceitarem e a conviverem com
o filho internado, favorecendo, assim, a formação do vínculo afetivo. A Sociologia Fenomenológica de
Alfred Schütz possibilitou a compreensão dos motivos existenciais que apontam para um cuidar mais
humanizado aos recém-nascidos internados na UTIn e aos seus pais, por meio de aprimoramento,
informação e preparo, conquista do reconhecimento e confiança desses pais e ações que promovam
o contato humano, favorecendo a formação de vínculo afetivo entre pais e filhos.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7132/tde-15052008-154658/
Nº de Classificação: 5598
MANGANIELLO, Adriana. Sexualidade e qualidade de vida da mulher submetida à mastectomia.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): HOGA, Luiza Akiko Komura
RESUMO: O câncer de mama é a segunda neoplasia maligna mais incidente entre a população
feminina mundial e influencia as taxas de morbidade e mortalidade. Esta doença, muitas vezes
associada à necessidade da mastectomia, provoca impacto sobre a vida da mulher, nos âmbitos
pessoal, familiar, sobretudo nos aspectos relacionados à qualidade de vida e sexualidade. Trata-se
de um estudo transversal, exploratório, analítico, de base hospitalar com o objetivo de avaliar as
relações entre a mastectomia, a sexualidade e a qualidade de vida da mulher. Foi desenvolvido em
um Hospital-Escola da Cidade de São Paulo. A população deste estudo foi composta por 100
mulheres (N) que tiveram câncer de mama e foram submetidas à mastectomia. Para a coleta de
dados foi utilizado um formulário estruturado, composto por dados sócio-demográficos das mulheres
e seus parceiros, dados da doença e tratamento, itens do “Medical Outcomes Study 36-item Short-
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Form Health Survey (SF-36)” e do “Quociente Sexual - Versão Feminina (QS-F)”. Os dados foram
introduzidos em um banco de dados do Epi Info e analisados no programa estatístico Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) for Windows. A descrição da amostra foi feita por meio de
freqüências absoluta e relativa, média, mediana, desvio-padrão e valores mínimos e máximos. Para a
análise da correlação entre o QS-F e os escores de qualidade de vida foi utilizado o coeficiente de
correlação de Spearman, que também foi utilizado para analisar as variáveis quantitativas. A
comparação das médias do QS-F segundo características da mulher, do parceiro e da
doença/tratamento foi feita por meio do Teste de Mann-Whitney. Foram consideradas significativas
todas as análises estatísticas com resultado p<0,05. As mulheres tinham em média 51 anos de idade,
tinham estudado em média 7,8 anos, a maioria (65%) era católica, com filhos (88%) e parceiro fixo
(68%) na época da cirurgia. Quanto à doença 63% das mulheres não teve tumor em fase avançada e
quanto aos tratamentos, 75% não realizou a reconstrução mamária, 85% realizou a quimioterapia,
68% a radioterapia e 66% a hormonioterapia. Mais da metade das mulheres (58%) não tinha vida
sexual ativa e entre as que tinham, grande parte (64,3%) sofria de alguma disfunção sexual. Em
relação à qualidade de vida os melhores escores estavam relacionados aos aspectos sociais, saúde
mental, estado geral de saúde, capacidade funcional e vitalidade. Houve relação estatisticamente
significante (p < 0,05) entre o escore de sexualidade e a escolaridade da mulher, a idade do parceiro
e os escores relacionados à capacidade funcional, vitalidade, limitação por aspectos emocionais e
saúde mental. A mastectomia interfere sobre a função sexual e a qualidade de vida e as
características desta interferência devem ser conhecidas e consideradas na assistência à mulher de
modo a favorecer um cuidado integral e personalizado.

Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7132/tde-15052008-153239/
Nº de Classificação: 5599
PENHA, Ramon Moraes. Expressão da dimensão espiritual no cuidado de enfermagem em UTI
(A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 174 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Júlia Paes da
RESUMO: Este estudo teve como objetivos identificar o significado da dimensão espiritual no cuidado
para a equipe de Enfermagem da UTI, verificar os meios pelos quais a equipe identifica a dimensão
espiritual do cuidado, verificar se existe relação, na percepção dos profissionais de Enfermagem,
entre a expressão da comunicação interpessoal e a identificação das necessidades espirituais dos
pacientes e verificar se os valores de espiritualidade interferem no processo de cuidar. Foram
adotados como referenciais a Teoria do Cuidado Transpessoal e os fundamentos da Comunicação
Interpessoal. Tratou-se de um estudo descritivo-exploratório e a coleta de dados se deu a partir de
entrevista semi-estruturada, com trinta e quatro profissionais da equipe de Enfermagem de um
hospital público de grande porte do município de São Paulo. A análise de conteúdo e a observação
de sinais não-verbais foram os referenciais metodológicos utilizados para o tratamento dos dados.
Após seguir os passos preconizados pelo método adotado para análise dos discursos, emergiram as
seguintes categorias de análise: a dimensão espiritual e seus significados, composta pelas
subcategorias: fé e crença religiosa; crença em uma Força/Poder Superior; bem-estar espiritual e
atributo do espírito. A segunda categoria foi nomeada: formas de percepção das necessidades
espirituais e necessidades religiosas dos pacientes, dividida nas subcategorias: o verbal; o nãoverbal; a família e o Histórico de Enfermagem. Uma terceira categoria pôde ser identificada no
sentido de expressar a relação entre a comunicação interpessoal e a identificação das necessidades
espirituais, cujas subcategorias pertencentes são: relação mecanicista; relação verbal e a relação
não-verbal. Por fim, a última categoria emergente foi denominada: entre o vínculo e o conflito: a
influência de valores no cuidado ao paciente gravemente enfermo, subdividida em: os valores
religiosos e os valores bioéticos. Este estudo concluiu que a multiplicidade de significados fez relação
direta com o cuidado prestado ao paciente e são preditivos das condições emocionais dos próprios
funcionários, por interferirem nas relações de empatia e em suas questões existenciais. Evidenciou
ainda a influência do significado religioso no acesso à dimensão espiritual dos pacientes. Também
demonstrou que o mecanicismo cotidiano e as relações verbais podem influenciar negativamente na
identificação das necessidades espirituais dos pacientes e que os profissionais pouco ou nada
conheciam sobre a influência das expressões não-verbais no acesso à dimensão espiritual dos
pacientes. Os valores de espiritualidade pouco apareceram nos discursos dos profissionais, sendo
detectadas a influência de valores religiosos e bioéticos, onde estes foram geradores de situações
ambíguas de vínculo e conflito. Por fim, o estudo concluiu que a Teoria do Cuidado Transpessoal
associada aos pressupostos da comunicação não-verbal aparenta ser um importante veículo
orientador para a prática espiritual na Enfermagem.
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Acesso ao texto integral: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-15052008-161922/
Nº de Classificação: 5600
MENDONÇA, Silvia Helena Frota. Impacto do uso de conectores sem agulha para sistema
fechado de infusão na ocorrência de infecção de corrente sanguínea relacionada ao cateter
venoso central: evidências de uma revisão sistemática. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2008. 164 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LACERDA, Rúbia Aparecida
RESUMO: Os conectores sem agulhas foram introduzidos para redução de incidência de acidentes
pérfuro-cortantes nos profissionais da área da saúde e a literatura apresenta evidências irrefutáveis
sobre este aspecto. No entanto, não há evidências conclusivas sobre as vantagens do conector sem
agulha para o paciente, no que se referem aos índices de infecção de corrente sanguínea relacionada
ao cateter venoso central. Este estudo tem como objetivo evidenciar o impacto do uso de conectores
sem agulhas para sistema fechado de infusão na ocorrência de infecção de corrente sanguínea
relacionada ao cateter venoso central por meio de revisão sistemática, desenvolvida conforme as
recomendações propostas pela Colaboração Cochrane. A estratégia de busca nas bases de dados
eletrônicas utilizou os componentes do PICO: População (estudos com pacientes em uso de cateter
venoso central, independente de idade, sexo, etnia e serviço de saúde vinculado); Intervenção (uso
de conectores de sistema fechado sem agulhas, não-valvulados, valvulados, com pressão positiva ou
não); Comparação (uso de oclusores, conectores de sistema fechado com ou sem agulhas, nãovalvulados, valvulados, com pressão positiva ou não); Outcome-desfecho (infecção de corrente
sanguínea, contaminação do canhão, contaminação microbiana, infecção de corrente sanguínea
relacionada ao cateter). As bases eletrônicas investigadas foram: PubMEDLINE, OVID, EMBASE,
LILACS, CINAHL. Também foram avaliadas as referências bibliográficas dos estudos incluídos. Os
resultados estão apresentados em três etapas: caracterização do processo de seleção dos estudos
encontrados na busca; caracterização dos estudos incluídos para a revisão sistemática (RS);
avaliação de qualidade e força da evidência dos estudos incluídos segundo a Escala de Jadad e a
Escala de avaliação de qualidade dos estudos na área de Controle e Prevenção de Infecção de
Corrente Sanguínea Relacionada ao cateter Venoso Central. A amostra desta revisão sistemática
constitui-se de 14 estudos, e quatro investigaram somente conectores sem agulhas. Foram
encontrados 6 ensaios clínicos controlados randomizados, 4 coortes, 3 caso-controle e 1 resultado
terapêutico. A infecção de corrente sanguínea relacionada ao cateter venoso central foi o desfecho de
9 estudos. Seis apresentaram diferenças a favor do conector valvulado; 04 a favor do conector
puncionável com cânula; 01 a favor do conector puncionável com agulha; 01 a favor do conector
valvulado com pressão positiva e 02 a favor do dispositivo usado antes da troca. A heterogeneidade
dos estudos quanto aos desenhos de pesquisa, as características das populações e os fatores de
riscos controlados e os resultados, não permitem a realização de meta-análise, contudo, é possível
afirmar, com base nos quatro melhores estudos encontrados, que a implantação de conectores sem
agulhas, quer valvulados ou com injetor pré-furado, com manutenção de sistema fechado de infusão,
apresentam impacto positivo relacionado à menor contaminação do canhão do cateter ou na
ocorrência de infecção de corrente sanguínea relacionada ao cateter venoso central.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-15052008-163734/publico/Silvia_Mendonca.pdf
Nº de Classificação: 5601
NOGUEIRA, Lilia de Souza. Gravidade das vítimas de trauma admitidas em unidades de terapia
intensiva: estudo comparativo entre diferentes índices. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2008. 81 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Regina Márcia Cardoso de
RESUMO: A importância da aplicação de índices de gravidade em vítimas de trauma admitidas em
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para comunicar a gravidade das lesões e avaliar a assistência
prestada, motivou este estudo que teve como objetivos: caracterizar essas vítimas quanto aos dados
demográficos e clínicos, incluindo as informações relacionadas aos índices prognósticos; comparar o
desempenho do Injury Severity Score (ISS) perante ao New Injury Severity Score (NISS) e, também
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do Simplified Acute Physiology Score II (SAPS II) perante o Logistic Organ Dysfunction System
(LODS) para predizer a mortalidade, o tempo de permanência em UTIs, e, identificar quais índices
foram os mais efetivos para estimar esses desfechos. Foram estudadas, retrospectivamente, vítimas
de trauma, maiores de 18 anos, admitidas nas UTIs do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo entre, junho a dezembro de 2006, pela análise dos
prontuários. A casuística compôs-se de 185 vítimas. Os resultados mostraram maior freqüência de
indivíduos jovens (idade média de 38,95 anos), do sexo masculino (76,76%), procedentes do Centro
Cirúrgico (57,84%) e submetidos a algum tipo de tratamento cirúrgico (79,46%). As causas externas
predominantes foram os acidentes de transporte (63,79%), quedas (15,13%) e agressões (11,90%). A
taxa de mortalidade na UTI foi de 21,08% e no hospital, 21,62%. Dos que receberam alta da UTI, a
maior parte foi encaminhada à unidade de internação. A média de tempo de internação na UTI foi de
16,55 dias e, no hospital, 21,71 dias. Um total de 14,60% das vítimas permaneceu internado por mais
de 30 dias na UTI e, 21,08%, no hospital. Na análise dos indicadores de gravidade, a pontuação
média do risco de morte calculado pelo SAPS II foi de 22,85% e, pelo LODS, 21,14%. O LODS
superou o SAPS II nessa pontuação em 106 vítimas (57,30%). De acordo com o ISS e o NISS,
vítimas com escore ? 16 totalizaram 61,62% e 84,33%, respectivamente. A pontuação NISS foi
superior a ISS em 127 vítimas (68,65%). A maior parte das vítimas teve três regiões corpóreas
lesadas (27,02%), sendo a região da cabeça/pescoço a mais atingida (61,08%). Quanto aos
resultados do LODS, a maior parte apresentou dois sistemas comprometidos (29,72%), sendo o
pulmonar o mais afetado (70,81%). ISS e NISS apresentaram desempenho semelhante e não
mostraram boa capacidade discriminatória para ocorrência de óbito e tempo de permanência em
UTIs. SAPS II e LODS, também, foram semelhantes em seu desempenho e não discriminaram
adequadamente os pacientes, segundo o tempo de internação, embora mostrassem boa capacidade
discriminatória para ocorrência de óbito nas UTIs. Ao comparar os quatro índices, identificou-se que
SAPS II e LODS estimaram melhor a mortalidade em UTIs, porém, quanto ao tempo de permanência
nas unidades, não houve diferenças entre os índices. Como conclusão, os resultados apontaram para
o uso preferencial do SAPS II e do LODS quando vítimas de trauma são internadas em UTI.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-15052008-164335/publico/Lilia_Nogueira.pdf
Nº de Classificação: 5602
FONSECA, Rosa Maria Pelegrini. Revisão integrativa da pesquisa em enfermagem em centro
cirúrgico no Brasil: trinta anos após a SAEP. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2008. [132] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PENICHE, Aparecida de Cássia Giani
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo geral sintetizar a contribuição das pesquisas
produzidas pela enfermagem brasileira em centro cirúrgico. Trata-se de revisão integrativa da
literatura nacional, dos artigos no período de 1978 a 2006 e indexados nas bases de dados: LILACS,
DEDALUS e SCIELO. Para a coleta de dados foi elaborado um formulário. Foram localizados 56
artigos sendo que a maioria dos autores 58 (40.85%) atuando na área do ensino. Os artigos foram
classificados pelo título em seis temas sendo 06 (10,71%) artigos enfocam a visita pré-operatória
(VP); 29 (51,78%) dos artigos referem-se à assistência de enfermagem no período transoperatório
(PTI); 12 (21,43%) à assistência em sala de recuperação anestésica (SRPA); 01 (1,79%) à visita pós
operatória(VPO); 05(8,93%) à construção ou validação de instrumento (CVI); 03 (5,36%) à percepção
do paciente (PP). A VP é vista como uma estratégia importante na obtenção de dados para a
realização do procedimento anestésico cirúrgico sem expor o paciente a riscos e danos. O PTI
aborda diversos aspectos que envolve o paciente como: a ansiedade, medo, participação da família
no processo assistencial e os diagnósticos de enfermagem. Com relação SRPA fica caracterizado
que é indispensável a presença do enfermeiro na prevenção das complicações. A VPO aparece como
uma fase muito incipiente o enfermeiro de CC. A necessidade de se registrar a assistência de
enfermagem perioperatória prestada ao paciente por meio de um instrumento estruturado objetiva dar
seqüências a esta, documentá-la, facilitar a pesquisa e servir como meio de comunicação entre os
setores. Quanto à PP, os pacientes se sentem seguros quando compreendem as orientações
recebidas. O tratamento cordial e atencioso é percebido pelo paciente cirúrgico durante todas as
fases do SAEP, mesmo estando em uma situação de desconforto, seja emocional ou fisiológica.
Isso vem a confirmar a importância da assistência humanizada e individualizada. Os conteúdos dos
artigos abordaram as fases do SAEP, as dificuldades e facilidades encontradas na prestação da
assistência ao paciente cirúrgico. Fica evidente que a maior dificuldade está relacionada ao número
insuficiente de enfermeiros que trabalham no CC e na SRPA em relação ao número de cirurgias
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programadas. Os objetivos foram alcançados e os 30 anos de pesquisa no Brasil, vêm contribuindo
num ritmo crescente para a construção do conhecimento e influenciando positivamente o enfermeiro
para o bom desempenho da assistência ao paciente cirúrgico e família.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-16052008-092125/publico/Rosa_Fonseca.pdf
Nº de Classificação: 5603
REIS, Mary Lopes. Estratégia de Saúde da Família no Sistema de Saúde Suplementar:
convergências e contradições de uma nova proposta. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2008. 96 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PÜSCHEL, Vilanice Alves de Araújo
RESUMO: A pesquisa, de natureza qualitativa, consiste em colocar em evidência a implementação
da Estratégia de Saúde da Família no Sistema de Saúde Suplementar no município de São Paulo
na interface entre o modelo pautado na doença e o da promoção da saúde. Objetivos: 1) Identificar o
conceito de saúde da família utilizado pelos profissionais da saúde de nível superior de uma empresa
de autogestão do Sistema de Saúde Suplementar no município de São Paulo; 2) Apreender as
formas de atuação dos profissionais da saúde de nível superior na Estratégia de Saúde da Família
(ESF) dessa empresa de autogestão e 3) Identificar as possibilidades e os limites vivenciados pelos
profissionais de saúde de nível superior na implementação da ESF nessa empresa de autogestão. Os
dados foram coletados após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem
da USP, autorização da empresa e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos
participantes. Foram realizadas entrevistas com quatorze profissionais da saúde de nível superior que
atuam na ESF em uma empresa de autogestão do Sistema de Saúde Suplementar do município de
São Paulo. Para analisar os dados, utilizou-se a análise de conteúdo. Os resultados mostram que dos
entrevistados três são gestores, três enfermeiros, dois psicólogos, dois nutricionistas, dois assistentes
sociais e dois médicos de família. O conceito de saúde da família parece transitar entre o modelo
hegemônico, curativo, de atuação fragmentada e o modelo idealizado de atenção integral à saúde,
que encontra suas bases nas ações de promoção da saúde, porém vinculadas sempre à prevenção
de doenças, ao trabalho multidisciplinar, à lógica da diminuição dos custos do sistema, ao
atendimento e abordagem familiar. No entanto, identificaram-se desafios que apontam para a
mudança do paradigma. Há avanços na atuação da equipe na estratégia, porém são identificados
limites relativos ao micro e ao macro contexto: ao trabalho em equipe, à gestão e a política da
empresa, ao modelo de saúde do sistema de saúde suplementar, à estrutura de pessoal, à estrutura
física e material e grande ênfase foi dada à informação e marketing na/da empresa. Apesar do
movimento de busca por novas formas de prestar atendimento aos seus usuários, o sistema de
saúde suplementar abarca em si contradições que dificultam a implementação de propostas
baseadas na Promoção à Saúde. Para lograr êxito nesta proposta, são necessários investimentos de
ordem político-governamental, organizacional, financeira e, fundamentalmente, na formação e
educação permanente dos profissionais.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-16052008-091205/publico/Mary_Lopes.pdf
Nº de Classificação: 5604
SANTOS, Vilmar Ezequiel dos. Objeto/sujeito da redução de danos: uma análise da literatura da
perspectiva da saúde coletiva (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2008. 209 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Cássia Baldini
RESUMO: Esta dissertação teve como objetivo descrever e analisar o objeto/sujeito da redução de
danos, a partir da literatura brasileira, tendo como perspectiva teórica os fundamentos da Saúde
Coletiva. A literatura internacional mostra que a redução de danos vem sendo adotada e difundida em
vários países. A América do Norte e a Europa focalizam o debate na avaliação de estratégias em
alguns segmentos populacionais, mas o debate teórico e político parece se concentrar na América
Latina, notadamente no Brasil. Para compreender as tendências desse debate no Brasil, selecionouse 44 publicações nacionais, no período de 1994 a 2006, tendo como referência o LILACS. A análise
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do material mostrou que a redução de danos tomou inicialmente como objeto as doenças
transmissíveis, especialmente a AIDS sendo a finalidade do trabalho a prevenção desses problemas
entre usuários de droga injetável. Com o objeto assim circunscrito, atingia-se populações usuárias de
drogas consideradas marginalizadas ou excluídas. As primeiras formulações teóricas que orientaram
as práticas encontravam-se entremeadas de críticas às abordagens e terapêuticas que unicamente
perspectivavam a abstinência. Apesar da crítica por vezes contumaz aos modelos rígidos e
intolerantes de combate às drogas, a finalidade de abstinência persistia nos discursos de uma parcela
considerável daqueles que acabavam adotando, em maior ou menor grau, a orientação da redução
de danos. Dada a envergadura que o fenômeno do consumo de drogas assumiu
contemporaneamente, o que levou ao envolvimento de diversas áreas com esse objeto, o debate
teórico em torno da redução de danos se ampliou. A adoção de práticas de redução de danos, diante
das crescentes contradições sociais e de saúde que envolvem o complexo sistema das drogas,
colocou para a arena das discussões acadêmicas e dos serviços, o tema da ética, dos direitos
humanos, do engodo proibicionista, entre outros. A redução de danos foi se constituindo então como
um “movimento” político, que procurava dar respostas a essas contradições. Dessa forma, o
desenvolvimento de práticas de redução de danos - majoritariamente apoiadas por ONGs e
organismos internacionais - passou a ser tolerado pela sociedade civil e legitimado pelo Estado.
Assim, aceita pela nova saúde pública, passou a incorporar os conceitos de estilo e qualidade de vida
e de promoção da saúde, imprimindo então mudanças no objeto de atenção. Nessa perspectiva, o
que se busca é a melhoria “dos modos de vida” dos usuários, conquistada pela qualificação e
preparação da “comunidade” para cuidar de sua saúde. Esvazia-se, dessa forma, o debate político,
confinando-se a discussão do problema do consumo de drogas à dimensão particular,
responsabilizando-se indivíduos, famílias e comunidades por um problema cujas raízes encontram-se
no mal-estar contemporâneo. Alternativamente, a Saúde Coletiva vem se apresentando como um
campo importante de resgate do caráter social e político da redução de danos que impeça sua
transformação em um mero acessório de manutenção dos interesses capitalistas. Sugere-se,
portanto, neste trabalho que a construção dos saberes e das respostas sociais relativas ao complexo
sistema das substâncias psicoativas vincule-se, através de categorias de análise totalizantes, aos
processos globais da sociedade contemporânea e às suas contradições.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-16052008-093122/publico/Vilmar_Santos.pdf
Nº de Classificação: 5605
DOMINGUES, Cristiane de Alencar. Probabilidade de sobrevida: comparação dos resultados do
Trauma and Injury Severity Score (TRISS) com sua nova versão (NTRISS). São Paulo. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 76 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Regina Márcia Cardoso de
RESUMO: Trauma and Injury Severity Score (TRISS) é um índice que permite calcular probabilidade
de sobrevida de pacientes traumatizados. Para seu cálculo são necessárias as informações: idade;
tipo de trauma - penetrante ou contuso; valor do Revised Trauma Score (RTS); e pontuação do Injury
Severity Score (ISS). Em 1997 foi realizada uma revisão do ISS com o intuito de melhorar sua
acurácia na determinação da gravidade do trauma. Essa revisão resultou em mudança no cálculo
desse índice e, consequentemente, em uma nova versão, o New Injury Severity Score (NISS).
Resultados de estudos têm indicado que o NISS se iguala ou supera o ISS na previsão de
mortalidade. Procurou-se neste estudo verificar se a substituição do ISS pelo NISS, na fórmula
original do TRISS, melhora sua estimação de sobrevida. Trata-se de pesquisa retrospectiva realizada
no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A população foi
constituída por 533 pacientes traumatizados atendidos e internados no Pronto-Socorro deste hospital
pelo período de um ano. Foi realizada análise descritiva das características das vítimas e calculadas
as medidas de posição para as variáveis contínuas. Para verificar qual o melhor indicador (TRISS ou
NTRISS) para probabilidade de sobrevida e o melhor ponto de corte, foi utilizada a curva ROC. Os
resultados foram confrontados com as mortes e sobrevidas observadas com o intuito de se identificar
a fórmula mais acurada para cálculo da probabilidade de sobrevida. Fizeram parte do estudo
pacientes traumatizados entre 18 e 95 anos, sendo a maioria jovens (61,9%), do sexo masculino
(80,5%). Os acidentes de transporte foram as causas externas mais freqüentes (61,9%), e,
consequentemente, houve predomínio de trauma contuso (87,1%). Do total de pacientes, 82,9%
foram atendidos por unidades sistematizadas de atendimento pré-hospitalar. A região mais
freqüentemente traumatizada foi a superfície externa (63,0%), seguida por cabeça e pescoço
(55,5%). Os pacientes estiveram internados por uma média de 11,0 dias (+ 18,0). Dos 533 pacientes,
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42,2% necessitaram de internação em Unidade de Terapia Intensiva. A taxa de sobrevida foi de
76,9%. A maioria dos indivíduos (54,5%) apresentou valor de RTS de 7 a 7,84. O escore do ISS e do
NISS variou de 0 a 75, com predomínio do escore de 9 a 15 (40,0%) para o ISS e de 16 a 24 (25,5%)
para o NISS. O valor do TRISS e do NTRISS variou de 0 a 100,0%; probabilidade de sobrevida maior
ou igual a 75,0% foi apresentada por 83,4% dos pacientes segundo o TRISS e por 78,4% dos
pacientes de acordo com o NTRISS. O TRISS superestimou a probabilidade de sobrevida dos
pacientes traumatizados. Houve diferença estatisticamente significativa entre a previsão de sobrevida
dada pelo TRISS e NTRISS, e o NTRISS foi mais assertivo que o TRISS para prever sobrevida dos
pacientes atendidos neste centro de trauma.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-16052008-094946/publico/Cristiane_Alencar.pdf
Nº de Classificação: 5606
BRITO, Ana Paula Almeida. Experiência de ter um filho internado em unidade neonatal para
tratamento de sífilis congênita (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2008. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KIMURA, Amélia Fumiko
RESUMO: O estudo foi realizado com mães que viveram a experiência de ter um filho internado em
uma unidade neonatal para tratamento de sífilis congênita e teve como objetivo compreender a
experiência de mães de recém-nascidos internados em unidade neonatal submetidos ao tratamento
de sífilis congênita. Os referenciais teórico e metodológico adotados foram, respectivamente, o
Interacionismo Simbólico e a Teoria Fundamentada nos Dados. O estudo foi realizado no Hospital
Universitário da Universidade de São Paulo e os dados foram obtidos por meio de entrevista em
profundidade com dez puérperas, mães de recém-nascidos submetidos ao tratamento de sífilis
congênita, internados no período de abril de 2006 a dezembro de 2007. Os relatos foram codificados
e agrupados, de acordo com o significado atribuído em subcategorias, categorias e tema. Dois temas
emergiram dos dados que retratam a vivência materna estudada. O tema VIVENCIANDO O
IMPACTO DA DESCOBERTA DA DOENÇA descreve o impacto inicial da descoberta da doença e o
tema VIVENCIANDO A INTERNAÇÃO DO FILHO relativo à vivência materna de estar com o filho
internado durante o período de tratamento da doença. O estudo revelou que a experiência materna é
dinâmica e repercute na interação que estabelece com os familiares, não se restringindo à vivência
da internação do bebê. Descobrir-se com sífilis envolve reações emocionais, como: medo e
sentimentos de angústia e sofrimento e cognitiva traduzida sob a forma de dúvidas relativas ao
contágio da doença e tratamento. A experiência materna é melhor enfrentada quando conta com
apoio da família e quando a abordagem assistencial dos profissionais de saúde é isenta de
preconceitos e julgamentos.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7132/tde-16052008-092550/publico/Ana_Paula_Brito.pdf
Nº de Classificação: 5607
MANENTI, Simone Alexandra. Processo de construção do perfil de competências gerenciais
para enfermeiros coordenadores de área hospitalar (O). São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2008. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CIAMPONE, Maria Helena Trench
RESUMO: As mudanças no perfil do profissional enfermeiro se configuram historicamente em função
da dinâmica que ocorre no mercado de trabalho em saúde, que por sua vez, sofre influências do
contexto econômico, social e cultural. A crescente competitividade das organizações de saúde
demanda a busca por profissionais cada vez mais qualificados e capacitados. A necessidade de
incremento de competências assistenciais, gerenciais, de pesquisa e ensino objetivando o exercício
da profissão, incorpora-se progressivamente ao perfil do profissional. O presente estudo teve como
objetivos: construir o perfil de competências gerenciais, consensuado por enfermeiros coordenadores
de área, para subsidiar um plano de desenvolvimento gerencial dos mesmos; identificar como os
enfermeiros coordenadores de área percebem o processo de trabalho gerencial que desenvolvem na
instituição hospitalar; analisar a percepção dos enfermeiros coordenadores quanto às competências
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necessárias para atuar no processo de trabalho gerencial e identificar as convergências e
divergências entre o perfil de competências traçado pelos enfermeiros coordenadores e o perfil de
competências definido pela Gerência de Enfermagem e Serviço de Educação Continuada.
Caracterizado como um estudo qualitativo optou-se pela modalidade da pesquisa-ação. Esse método
pressupõe a pesquisa voltada para a descrição de situações concretas e para a intervenção orientada
em função da resolução de problemas efetivamente detectados na prática. O cenário da pesquisa foi
um hospital filantrópico do município de São Paulo. Participaram da mesma, 13 enfermeiros
coordenadores de área. A coleta de dados ocorreu por meio da técnica de grupo focal, com a
realização de 04 encontros. A análise dos dados foi realizada com base nos referenciais teóricos
relacionados a processo de trabalho e competências gerenciais. Os resultados permitiram construir
um plano de desenvolvimento profissional para os enfermeiros coordenadores de área, pautado em
competências que atendam as dimensões técnica, ético-política, comunicativa e de desenvolvimento
da cidadania. Entre as competências essenciais, atribui-se maior ênfase às relacionadas aos papéis
de mentor, coordenador e diretor. A análise do processo de trabalho gerencial dos enfermeiros
coordenadores de área e o estudo das competências necessárias para um melhor desempenho no
âmbito gerencial mostraram-se importantes, pois possibilitam problematizar as necessidades de
aprimoramento e desenvolvimento desses profissionais de modo articulado, atendendo as demandas
pessoais, profissionais e organizacionais.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-16052008-103143/publico/Simone_Manenti.pdf
Nº de Classificação: 5608
FINI, Andréa. Características da fadiga de pacientes com insuficiência cardíaca. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CRUZ, Diná de Almeida Lopes Monteiro da
RESUMO: INTRODUÇÃO: A fadiga é freqüente em pessoas com insuficiência cardíaca e limita a
manutenção de um estilo de vida compatível com senso desejável de autonomia e independência. O
controle das limitações funcionais é prioridade no cuidado à pessoa com insuficiência cardíaca, mas
não há estudos sobre fadiga em amostras de pacientes brasileiros. OBJETIVO: Caracterizar a fadiga
em pacientes com insuficiência cardíaca e comparar sua freqüência e intensidade com voluntários
sem doença. MÉTODO: Estudo descritivo-exploratório, com 300 pacientes ambulatoriais.
(masculino=68,3%, idade média de 54,8(±11,5) anos, escolaridade média de 6,0(±4,1) anos; Classe
Funcional I= 44,7%) e 64 voluntários sem doença, acompanhantes de pacientes ambulatoriais
(masculino=34,4%, idade média de 33,3(±10,7) anos, escolaridade média de 10,2(±3,2) anos). Foi
aplicado instrumento com as escalas de fadiga (Dutch Fatigue Scale - DUFS) de fadiga ao esforço
(Dutch Exertion Fatigue Scale - DEFS), o Inventário de Depressão de Beck (IDB), instrumento de
avaliação da atividade física (International Physical Activity Questionnaire) e itens para avaliação da
dispnéia, tabagismo e terapia medicamentosa. As escalas DUFS e DEFS foram adaptadas para o
Brasil e mostraram propriedades psicométricas adequadas (consistência interna, pelo alfa de
Cronbach, na DUFS=0,848 e na DEFS=0,922 e solução fatorial que reproduziu suas estruturas
originais). O IDB mostrou consistência interna adequada (alfa de Cronbach=0,873). Testes não
paramétricos foram aplicados para analisar a associação entre fadiga e fadiga ao esforço
(intensidade de fadiga - escore total DUFS; intensidade de fadiga ao esforço - escore total DEFS;
freqüência de fadiga substancial - DUFS ?14,5; freqüência de fadiga substancial ao esforço DEFS?12,5) com variáveis selecionadas. RESULTADOS: O escore total médio da DUFS nos
pacientes (19,4±8,2) foi mais elevado que o dos voluntários (16,8±6,1) (p=0,042); o mesmo ocorreu
com a DEFS (pacientes=19,3±3,9; voluntários=12,6±3,9) (p<0,0001). A freqüência de DUFS?14,5 foi
semelhante entre os pacientes e voluntários (p=0,225) e da DEFS?12,5 foi mais alta entre os
pacientes que nos voluntários (p<0,0001). Nos pacientes observou-se maior intensidade de fadiga
nas mulheres (p=0,014); na presença de dispnéia (p=0,000); uso de digitálicos (p=0,020); classes
funcionais mais elevadas (p=0,000); nos sedentários (p=0,007), entre os com escores de depressão
mais elevados (p=0,000) e com distúrbios do sono (p=0,000). A fadiga ao esforço foi mais elevada
nos pacientes com dispnéia (p=0,000); que usavam digitálicos (p=0,021); em classe funcional mais
elevada (p=0,000); sedentários (p=0,000); com escores de depressão mais elevados (p=0,000) e com
distúrbio do sono (p=0,0001). A freqüência de DUFS?14,5 foi mais elevada naqueles com dispnéia
(p<0,0001); uso de betabloqueador (p=0,032); classe funcional mais elevada (p<0,0001); escores de
depressão mais elevados (p<0,0001) e naqueles com distúrbio do sono (p<0,0001). Freqüências da
DEFS?12,5 foram mais elevadas na dispnéia (p<0,0001); classe funcional mais elevada (p<0,0001);
nos sedentários (p=0,007); escores mais elevados de depressão (p<0,0001) e naqueles com distúrbio
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do sono (p<0,0001). Não se associaram com qualquer variável de fadiga as seguintes variáveis:
índice de massa corporal, uso de inibidor de enzima conversora de angiotensina, idade e tabagismo.
DISCUSSÃO: Esses resultados contribuem para o conhecimento sobre sintoma relevante para
qualidade de vida e para o cuidado do paciente com insuficiência cardíaca.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-13062008-105232/publico/Andrea_Fini.pdf
Nº de Classificação: 5609
TOLEDO, Melina Mafra. Vulnerabilidade de adolescentes ao HIV/aids: revisão integrativa. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 153 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAHASHI, Renata Ferreira
RESUMO: Introdução: a adolescência é um dos períodos mais intensos da vida, pelos desafios,
descobertas e oportunidades de exploração nela presentes e, por isso, constitui por si só um
determinante da vulnerabilidade ao HIV/AIDS. Objetivo: identificar as evidências científicas da
literatura sobre os elementos da vulnerabilidade de adolescentes ao HIV/AIDS. Metodologia: trata-se
de estudo na modalidade de revisão sistemática da literatura, denominada revisão integrativa. A
busca de dados foi realizada nas seguintes bases e bancos de dados: CINAHL, PUBMED, SCOPUS,
LILACS, ADOLEC, DEDALUS, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações -BDTD, portal de teses da
USP, no período de 1996 a 2006. Após avaliação do rigor metodológico dos estudos previamente
selecionados foram incluídos como amostra para análise 41 estudos, realizados em diferentes
países. Resultados: foram apresentados em duas etapas: a caracterização dos estudos e as
evidências científicas dos elementos da vulnerabilidade. Os elementos identificados são iguais ou
muito semelhantes, nos diferentes países em que foram realizados os estudos, sendo diferente a
forma como a vulnerabilidade se expressa, bem como a associação entre tais elementos. Foram
identificados 33 elementos da vulnerabilidade, agrupados segundo temas centrais, que perpassavam
cada elemento: “comportamentos e conhecimentos sobre o HIV/AIDS”, “normas sociais”, “condições
socioeconômicas” e “gestão de serviços de saúde”. Os elementos da dimensão individual foram
identificados com maior freqüência, seguidos pelos da dimensão social e programática. Conclusões:
a revisão integrativa permitiu identificar evidências científicas da maior parte dos elementos
constantes das três dimensões da vulnerabilidade, descritas no conceito de vulnerabilidade, assim
como outros elementos, como a falta de percepção do adolescente sobre sua vulnerabilidade ao
HIV/AIDS e a falta de perspectiva quanto ao futuro. A contribuição deste estudo para as práticas de
saúde é relevante, uma vez que explicitou por meio das evidências científicas, os elementos da
vulnerabilidade do adolescente ao HIV/AIDS, que devem ser considerados no planejamento das
ações de prevenção para esse segmento social. Além disso, permitiu identificar lacunas de
conhecimento sobre a temática, bem como a qualidade do conhecimento produzido, que também
devem ser levados em conta em pesquisas futuras.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-07072008-093333/publico/Melina_Mafra.pdf
Nº de Classificação: 5610
CRUZ, Wilma Batista Souza da. Análise dos níveis de satisfação dos usuários de um hospital
privado. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELLEIRO, Marta Maria
RESUMO: O objetivo deste estudo foi analisar a satisfação do usuário em relação a um conjunto de
atributos dos serviços prestados em unidades de internação de um hospital privado. Trata-se de um
estudo exploratório-descritivo de abordagem quantitativa, com coleta prospectiva dos dados. O local
da investigação foi o Hospital Adventista de São Paulo e a casuística/amostra constituiu-se de 71
usuários. A coleta dos dados ocorreu no período de março a agosto de 2007, por meio de um
instrumento derivado da escala Service Quality (SERVQUAL) do modelo avaliativo de Parasuramam,
Zeithaml e Berry. Os resultados apontam que o nível de satisfação geral oscilou em torno de 95%,
sendo as dimensões garantia (96%) e confiabilidade (96%) as de maior relevância, seguidas da
empatia (95%), responsividade (93%) e tangibilidade (88%). Na avaliação dos usuários as equipes
médica e de enfermagem apresentaram maiores níveis de satisfação. Cerca de 91 % têm intenção de
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indicar o hospital e 72% referem total confiança na instituição. Por conseguinte, esta pesquisa
permitiu conhecer os atributos de atendimento intervenientes na satisfação dos usuários da referida
instituição, contribuindo, assim, para confirmar ou reformular os processos assistenciais e gerenciais.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-13062008-094600/publico/Wilma_Batista.pdf
Nº de Classificação: 5611
SAAD, Doris Elisabeth Ammann. Autonomia profissional da enfermeira obstétrica. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 79 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GONZALEZ RIESCO, Maria Luiza
RESUMO: O modelo de assistência ao parto o Brasil está fortemente relacionado à atuação do
médico e a maioria dos partos é realizada em ambiente hospitalar: em 2004, 94% dos partos foram
hospitalares e 43% dos nascimentos ocorreram por cesariana, uma atividade estritamente médica.
Na rede privada de serviços de saúde do município de São Paulo, o percentual de cesarianas gira em
torno de 84%. A partir do final da década de 1990, vêm sendo formuladas políticas públicas para
promover mudanças nesse modelo. Algumas dessas proposições favorecem a inserção de
enfermeiras obstétricas e obstetrizes (EO) na assistência ao parto, reconhecendo sua importância
para promover o parto normal. Nesse contexto, a autonomia profissional da EO na atenção de baixo
risco e o trabalho colaborativo na assistência ao parto são elementos fundamentais para uma atenção
qualificada. Por sua vez, a atuação da EO na assistência ao parto é definida não exclusivamente
pelas políticas de saúde oficiais, mas também pela organização da assistência praticada nas
instituições. A forma como a EO atua na assistência ao parto e como vivencia a autonomia
profissional e o trabalho colaborativo dependem do local de atuação, das regras e normas da
instituição, da divisão técnica do trabalho e da relação hierárquica estabelecida na equipe obstétrica.
O objetivo deste estudo foi descrever como a enfermeira obstétrica percebe sua inserção na equipe
obstétrica e sua autonomia profissional na assistência à mulher durante o parto, em instituições de
saúde privadas. Foi utilizada a metodologia qualitativa e o estudo foi realizado com EO que atuavam
em instituições de saúde privadas da cidade de São Paulo, que atendem exclusivamente pacientes
particulares ou usuários de seguros ou planos de saúde. Os dados foram coletados por meio de
entrevista semi-estruturada, como uso do gravador. Foram incluídas 15 EO que atuavam no centro
obstétrico de nove instituições de saúde privadas. A análise de conteúdo foi utilizada para
sistematizar os dados qualitativos e a discussão foi realizada considerando os seguintes temas:
Autonomia; Confiança e cumplicidade: principais facilitadores da autonomia; Outros aspectos
facilitadores da autonomia; Dificuldades para a autonomia; Facilitadores do trabalho colaborativo;
Barreiras para o trabalho colaborativo; Percepção da inserção da enfermeira obstétrica na equipe;
Composição e coordenação da equipe de assistência ao parto; Reflexões sobre a atuação da
enfermeira obstétrica nas instituições de saúde privadas. Identificamos que apesar do apoio legal e
do reconhecimento dos órgãos oficiais e organizações internacionais da importância da EO
assistência à mulher no parto, sua atuação nas instituições privadas do município de São Paulo é
muito restrita e aquém das competências estabelecidas para esta profissional. As EO apontaram o
não reconhecimento de suas atribuições pelos médicos obstetras como um dos principais fatores
para a restrição de sua autonomia e para a falta de trabalho colaborativo no cuidado da parturiente.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7132/tde-13062008-095447/publico/Doris_Amman.pdf
Nº de Classificação: 5612
RODRIGUES, Rita de Cassia Vieira. Ambiente virtual de aprendizagem em reanimação
cardiorrespiratória em neonatologia. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2008. 185 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PERES, Heloisa Helena Ciqueto
RESUMO: O objetivo deste estudo foi desenvolver e avaliar um ambiente virtual de aprendizagem em
reanimação cardiorrespiratória em Neonatologia. Consiste em um ambiente virtual de aprendizagem
voltado ao ensino, atualização e capacitação de alunos de Graduação em Enfermagem. O estudo
constituiu-se de uma pesquisa metodológica aplicada e de produção tecnológica. A metodologia para
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criação de ambientes virtuais de aprendizagem utilizou cinco fases: análise, desenho,
desenvolvimento, avaliação e administração. O planejamento e o desenvolvimento do conteúdo e de
todas as situações didáticas tiveram como base o design instrucional contextualizado, que propõe o
desenho de atividades sistemáticas de ensino-aprendizagem em conformidade com o contexto, as
necessidades e objetivos do aprendiz. Assim, o resultado foi a criação do ambiente virtual de
aprendizagem denominado ENFNET. Este ambiente multimídia encontra-se hospedado no servidor
da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e apresenta hipertextos, recursos de áudio,
vídeo, imagens e simulação de casos clínicos. A avaliação do ENFNET foi realizada por alunos do
Curso de Graduação em Enfermagem e por especialistas nas áreas de Informática, Educação,
Neonatologia e Educação a Distância. Os especialistas em Informática avaliaram aspectos
relacionados ao tempo de resposta, qualidade da interface, ferramentas e recursos utilizados no
ambiente virtual de aprendizagem. Os alunos e demais especialistas avaliaram os seguintes
elementos: aspectos educacionais, interface do ambiente e recursos didáticos. O ENFNET foi
avaliado positivamente na maioria dos itens investigados e mostrou-se como uma estratégia
importante para auxiliar na aprendizagem, no desenvolvimento de habilidades e na capacitação
profissional em enfermagem. Concluiu-se que, a metodologia de desenvolvimento utilizada foi
fundamental para criar um ambiente virtual de aprendizagem dinâmico que poderá propiciar a
aprendizagem ativa, a experimentação e a vivência de situações reais do cotidiano da profissão, bem
como a capacitação do aluno para exercitar a tomada de decisões e atitudes de liderança em
situações de urgências neonatais, baseadas na simulação de casos reais, promovendo o saber fazer
reflexivo com o uso das tecnologias da informática e da informação.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-13062008-093356/publico/Rita_Cassia_Vieira.pdf
Nº de Classificação: 5613
DIAS, Cristiane Bergues. Organização de uma rede de serviços públicos de saúde para a
produção de ações de saúde mental no Município de São Paulo. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 142 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Ana Luisa Aranha e
RESUMO: Trata-se de um Estudo de Caso - um instrumento para a produção de conhecimento
científico que toma como objeto de estudo uma unidade dentro de um sistema mais amplo e tem por
principal objetivo a compreensão de uma instância singular da realidade. O objeto de estudo é a
organização da rede de serviços da Subprefeitura de Pinheiros, da Supervisão de Saúde
Lapa/Pinheiros da Coordenadoria Regional de Saúde Centro-Oeste do Município de São Paulo, por
ser a base operacional do Termo de Cooperação Técnica, Didática e Científica entre a Secretaria
Municipal de Saúde e a Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo para a formação de
Programa de Integração Ensino-Serviço. Os objetivos do estudo são: descrever a rede de serviços de
saúde, com produção de ações de saúde mental, deste território; identificar como os serviços
públicos se organizam para atender as necessidades de saúde mental da população adstrita ao
território sob sua responsabilidade; verificar que fatores facilitam e quais fatores dificultam a
articulação da rede e a produção de ações de saúde mental. A pesquisa respeitou todos os
procedimentos éticos. São sujeitos do estudo um profissional e o gerente do serviço de saúde, para
haver complementaridade das informações sobre a organização do serviço e atividades por eles
executadas na unidade. O instrumento e o procedimento da coleta dos dados é a entrevista semiestruturada. O tratamento dos dados empíricos para a elaboração do relatório final sustenta-se na
visão de mundo que admite que a apreensão do real deve partir do fenômeno real, externo aos
homens, e que são as conexões desse fenômeno com a totalidade que o torna concreto. As
categorias empíricas construídas a partir da análise do material são: a) quem são os sujeitos do
estudo; b) a dimensão estrutural: as diretrizes e os princípios para a organização dos sistemas de
saúde; c) a dimensão particular: a rede de atenção e a função estratégica dos serviços; d) a
dimensão singular: o processo de produção de ações de saúde mental nos serviços. A síntese das
dificuldades e das facilidades para a construção da rede de serviços no território se formou pela voz
de seus construtores.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7134/tde-13062008-101441/publico/Cristiane_Bergues.pdf
Nº de Classificação: 5614
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MONTANHA, Dionize. Análise das atividades educativas de trabalhadores de enfermagem em
um hospital de ensino: público participante, levantamento de necessidades e resultados esperados.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 166 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEDUZZI, Marina
RESUMO: A pesquisa tem o objetivo de analisar as atividades educativas de trabalhadores de
enfermagem quanto ao público participante, levantamento de necessidades e resultados esperados.
Foi desenvolvida com base no referencial teórico do processo de trabalho em saúde e enfermagem,
trabalho em equipe, integralidade da saúde, educação continuada (EC) e educação permanente em
saúde (EPS), com destaque para a distinção entre EC e EPS. O estudo foi realizado em um hospital
de ensino localizado em uma região do município de São Paulo. Utilizando abordagem qualitativa, a
coleta de dados foi realizada através de entrevista semi-estruturada e os sujeitos foram os
enfermeiros gerentes de unidades, enfermeiros assistenciais, auxiliares e técnicos de enfermagem
totalizando vinte e cinco participantes. No processo de análise, os dados empíricos foram analisados
por meio de técnica de análise temática de Bardin e Minayo. Os resultados mostram que o público
participante das ações educativas é majoritariamente composto por enfermeiros que participam de
atividades externas como congressos e similares, e esse investimento no nível superior traduz a
política institucional. Em contrapartida, para os trabalhadores de nível médio, as ações educativas
são orientadas, sobretudo para a revisão de técnicas e utilização de novos equipamentos. O
levantamento de necessidades de ações educativas de trabalhadores é realizado principalmente com
base em erros e falhas, bem como na aquisição de novos equipamentos, o que traduz uma ação
educativa focada nos procedimentos técnicos e distanciada da reflexão sobre a prática. Contudo, os
resultados esperados apontam para a melhora da qualidade da assistência de enfermagem em
diferentes sentidos. Em curto prazo, esta essa melhora está relacionada ao desempenho de
procedimentos técnicos, apesar de também estar relacionada a à mudança de comportamento, desde
que ocorra a sensibilização do trabalhador em relação ao cuidado, tal como ocorre com a introdução
de novos projetos. Em médio e longo prazo espera-se que o trabalhador desenvolva consciência
sobre o trabalho e abordagem reflexiva da prática, ou seja, que o trabalhador possa questionar-se
sobre a prática do dia-a-dia e mudar o comportamento. Conclui-se que predomina uma prática
educativa pautada na concepção de EC, porém mesclada a aspectos da EPS, pois os trabalhadores
apontam a necessidade de ações educativas diferenciadas, com novos formatos, conteúdos e
sentidos, de modo a promover a qualidade da assistência à saúde e de enfermagem.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-13062008-100234/publico/Dionize_Montanha.pdf
Nº de Classificação: 5615
LOPES, Ana Lúcia Mendes. Processos de educação em saúde na cessação do tabagismo:
revisão sistemática e metassíntese. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2008. 226 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FRACOLLI, Lislaine Aparecida
RESUMO: Realizou-se estudo exploratório de revisão bibliográfica sistemática e metassíntese
visando descrever e analisar aspectos das práticas educativas em saúde, voltados ao
desenvolvimento de habilidades para a cessação do tabagismo, traduzidas na interpretação de
autores de pesquisas qualitativas publicadas em periódicos entre 2000 e 2007. Concebeu-se a
questão do tabagismo como um problema de enfrentamento complexo, que demanda intervenções
em vários âmbitos. Destacou-se a educação em saúde, como campo estratégico e instrumental da
promoção da saúde, que sob a perspectiva do “empowerment” e “empowerment education”, é
passível de atuação do profissional de saúde. Utilizando-se do instrumental metodológico da
metassíntese qualitativa, descrito por Sandelowski e Barroso (2003), identificou-se a produção
científica de pesquisas qualitativas originais sobre experiências relativas às práticas educativas na
cessação do tabagismo, indexadas nas bases de dados eletrônicas MEDLINE, CINAHL e LILACS.
Para tanto utilizou-se os descritores pesquisa qualitativa, educação em saúde e tabagismo, além de
descritores de texto livre e palavras com truncamento, visando a identificação ampliada de artigos
que pudessem ser relevantes. Mapeou-se os artigos selecionados para a amostra bibliográfica
segundo suas características gerais, aplicando-se os critérios de qualidade, dados pelo instrumento
“Critical Appraisal Skills Programme, CASP” (© Milton Keynes Primary Care Trust, 2002). Os
resultados desta produção foram integrados através da análise de conteúdo descrita por Minayo
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(2004), de modo a buscar temas relacionados à educação em saúde, aos quais foram combinados
atributos (ou sub-temas). A busca bibliográfica resultou na identificação de 989 citações nessa
temática, das quais 634 foram consideradas relevantes. Após seleção com base na leitura do título, a
seguir dos abstracts (340) e por fim dos artigos na íntegra (88), foram classificadas 14 publicações
como pertinentes para este estudo. Na metassíntese os aspectos recorrentes e as diferenças entre
os artigos foram agrupados em duas modalidades temáticas: contexto dos sujeitos (descrevendo os
fatores facilitadores e dificultadores do processo de cessação do tabagismo) e abordagem educativa
(com processos facilitadores e dificultadores dos programas de cessação do tabagismo e da relação
profissional-paciente apresentados em quadro temático, com comentários). As estratégias de
abordagem do processo educativo foram classificadas com base nos elementos da promoção da
saúde e nos modelos educacionais. Conclui-se que a metassíntese apresenta-se como metodologia
relevante no âmbito da enfermagem (que tem vasta produção de pesquisa qualitativa), pois favorece
análises e interpretações com potencial de proporcionar visibilidade e impacto no processo de cuidar
e ser cuidado, fornecendo elementos para tomada de decisão. A compreensão sobre temas
relacionados às abordagens educativas em saúde, nos processos de cessação do tabagismo, e o seu
significado para os pacientes foi ampliada.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-13062008-110538/publico/Ana_Lucia_Mendes.pdf
Nº de Classificação: 5616
SILVA, Débora Cristina Pinto. Segurança do paciente no período pós-operatório imediato na sala
de recuperação pós-anestésica. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2008. [84] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PENICHE, Aparecida de Cássia Giani
RESUMO: Acredita-se que a segurança do paciente na SRPA depende não só de equipamentos e
recursos tecnológicos, mas de recursos humanos, que desenvolvam procedimentos e intervenções
de enfermagem, pautados em conhecimento prático e científico, evitando, assim, a ocorrência de
eventos adversos e complicações decorrentes da alta complexidade inerente ao processo anestésicocirúrgico. Sendo assim, os objetivos desse estudo foram: caracterizar os pacientes em SRPA
sociodemograficamente; identificar as complicações mais freqüentes; relacionar as complicações às
intervenções de enfermagem realizadas; relacionar o esquema de jornada de trabalho dos
enfermeiros às complicações. A amostra é composta por 400 prontuários de pacientes maiores de 18
anos, submetidos a procedimentos cirúrgicos de grande e médio porte, admitidos na unidade de
SRPA, com tempo de permanência superior à uma hora. O teste de Kolmogorov-Smirnov foi aplicado
para testar a normalidade de variáveis quantitativas. O teste exato de Fisher-Freeman-Halton foi
utilizado na comparação de proporções em tabelas de contingência maiores que 2x2. Todas as
probabilidades de significância com valores de p<0,005 como estatisticamente significantes. Os
resultados mostram que a maioria dos pacientes é do sexo masculino, com idade média de 53,3 anos
(Dp=16,9 anos), com doença sistêmica leve ou moderada, sem limitação funcional. A comorbidade
mais freqüente foi a hipertensão arterial sistêmica (40,7%). As cirurgias mais realizadas foram gerais
(62,7%) que incluíram abdominais, urológicas, ginecológicas, e vasculares de grande porte. A
anestesia, predominante, foi geral (92,2%). Tempo de permanência em média 111,6 minutos
(Dp=67,8). As complicações mais freqüentes foram dor (54%) e hipotermia (43%). Algumas
complicações apresentaram relação estatisticamente significante com relação à intervenção de
enfermagem como dor e rotina(p<0,0001); dor e oxigenioterapia (p 0,0013); dor e medicação(p
0,0001) e dor e curativo (p<0,0005). Outra complicação que significante foi agitação/ansiedade com
intervenção de enfermagem de rotina (p 0,0194) e agitação/ansiedade com oxigenioterapia (p
0,0099). A complicação hipotensão relacionou-se positivamente com a intervenção de enfermagem
hidratação (p<0,0005); exames complementares ( p 0,0381) e observação(p 0,0141). A hipertensão
apresentou-se estatisticamente significante somente com a relação à observação (p<0,0005). O
tremor apresentou relação, significativa com a colocação de manta térmica (p 0,0171) e transfusão
sangüínea (p 0,0445); náuseas e vômitos relacionaram-se com a intervenção rotina(p 0,0004),
medicação(p<0,0001) e sondagem vesical de alívio(p 0,0224). O sangramento respondeu
significantemente à intervenção de rotina (p 0,0064), medicação (p 0,0008) e curativos (p<0,0005). A
hipoxemia foi, estatisticamente significante quando relacionada à rotina(p 0,0002) e a oxigenioterapia
(p<0,0001). A hipotermia teve uma relação significativa com rotina (p<0,0001), manta térmica
(p<0,0001), medicação (p<0,0001). Dor (p 0,0224), náuseas e vômitos (p 0,0131), agitação (p 0,0490)
e sangramento (p 0,0001) são complicações que se relacionaram significativamente de forma positiva
à jornada de trabalho quando se fixou um enfermeiro na SRPA.
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Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-13062008-100842/publico/Debora_Silva.pdf
Nº de Classificação: 5617
PAES, Joelma de Oliveira. Análise longitudinal do impacto do sedentarismo na incidência de
doenças crônicas, incapacidades e ocorrência de óbitos: estudo SABE - Saúde, Bem-estar e
Envelhecimento. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DUARTE, Yeda Aparecida de Oliveira
RESUMO: O envelhecimento populacional é um acontecimento mundial sem precedentes que atinge
tanto os países desenvolvidos como os em desenvolvimento. O aumento da proporção de idosos e as
mudanças no padrão de morbimortalidade foram fatores que contribuíram com a alta prevalência das
doenças crônicas não-transmissíveis (DCNTs). Estas são caracterizadas pela presença de
incapacidade residual, mudança patológica irreversível, necessidade de reabilitação e supervisão de
cuidados. Acredita-se que as DCNTs tenham associação com a presença de hábitos de vida
inadequados, como o tabagismo, a dieta inadequada, o consumo excessivo de álcool e sedentarismo.
Este estudo teve como objetivos: traçar o perfil das pessoas idosas sedentárias residentes no
Município de São Paulo, durante 2000 e verificar nesse grupo o impacto do sedentarismo na
incidência de doenças crônicas em 2006, na incidência de incapacidades em 2006 e na ocorrência de
óbitos no período de 2000 a 2006. Este estudo é parte do Estudo SABE - Saúde, Bem-estar e
Envelhecimento e caracteriza-se como uma pesquisa longitudinal, exploratória, descritiva
retrospectiva e com abordagem quantitativa. Para verificar a incidência de doenças crônicas e de
incapacidades fizeram parte da amostra idosos que referiram não ter'nenhuma doença crônica e
nenhuma incapacidade no momento da entrevista em 2000 e idosos que referiam presença ou não
de doença crônica e incapacidade em 2006. Para análise do impacto do sedentarismo sobre a
mortalidade, foram considerados os idosos sedentários ou não em 2000 e que morreram entre as
duas coletas de dados. Verifica-se que 73,5% dos idosos com 60 anos ou mais no Município de São
Paulo são sedentários, sendo este comportamento mais prevalente com o avançar da idade, no sexo
feminino, baixo nível de escolaridade e menor renda. A incidência de doença crônica em 2006 não
teve associação significativa com o sedentarismo dentre as varáveis analisadas. Mas, verifica-se que
o sedentarismo aumenta o risco de incapacidades em uma RRR de 1,8, a idade (80 anos e mais)
aumenta o risco nas ABVDs em RRR de 5,96 e o sexo masculino é fator de proteção por RRR de
0,46. Verificou-se também que o sedentarismo aumenta o risco de óbito em uma RRR de 2,35. Os
resultados encontrados neste estudo reforçam a importância de implementar ações específicas a esta
população e divulgação do impacto do sedentarismo para uma sobrevida livre de incapacidades e/ou
prevenção de mortes precoces.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
Nº de Classificação: 5618
TELLES, Anna Cláudia Maurício. Prevalência, incidência, fatores preditivos e impacto das
quedas entre as pessoas idosas no Município de São Paulo: uma análise longitudinal. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 78 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DUARTE, Yeda Aparecida de Oliveira
RESUMO: Quedas são eventos, acidentais, considerados comuns em todas as fases da vida. No
entanto, entre as pessoas idosas são muito preocupantes pois podem ocasionar fraturas, imobilidade
e declínio funcional, insegurança em sair ou deambular sozinho com conseqüente isolamento social e
possível depressão culminando, muitas vezes, com a necessidade de institucionalização ou mesmo a
ocorrência de óbito. Esses eventos resultam de uma combinação de fatores físicos, psicológicos,
sociais e ambientais presentes no processo de envelhecimento. Esse estudo tem como objetivos:
verificar a prevalência de quedas entre as pessoas idosas do Município de São Paulo nos anos de
2000 e 2006; verificar a incidência de quedas em 2006 e seus fatores determinantes, identificar os
idosos denominados “caidores” ou seja, pessoas idosas que referiram quedas em 2000 e em 2006 e
os fatores associados e verificar o impacto das quedas na ocorrência de óbitos nesse grupo. Este
estudo é parte do Estudo SABE - Saúde, Bem estar e Envelhecimento e caracteriza-se como uma
pesquisa longitudinal, exploratória, descritiva retrospectiva e com abordagem quantitativa. Para
verificar a prevalência fizeram parte da amostra os idosos que referiram quedas nos 12 meses
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anteriores à entrevista nos dois momentos de coleta de dados, para a incidência, os que não
referiram queda em 2000 e a referiram em 2006 e para os “caidores” os que referiram quedas nos
dois períodos concomitantemente. Para a análise do impacto das quedas sobre a mortalidade, foram
considerados os idosos que referiram queda em 2000 e que morreram entre as duas coletas de
dados. Verifica-se um aumento na prevalência de quedas de 28,6% para 31,1% em 2000 e 2006
respectivamente. A incidência de quedas em 2006 foi de 19,7% e, dentre as variáveis analisadas,
nenhuma foi significante para o sexo feminino e, para o sexo masculino, a idade (70 a 79 anos) e a
presença de doenças representaram uma RRR de 2,4 e 3,1 respectivamente. Para os “caidores” os
fatores determinantes foram velhice avançada (80 anos e mais para ambos os sexos) e a presença
de doenças (para as mulheres). As RRR encontradas para idade foram 2,2 para as mulheres e 3,04
para os homens e a presença de doenças obtiveram uma RRR de 5,3 para as mulheres. Verificou-se
ainda que as quedas aumentaram o risco de óbito em uma RRR de 1,4. Estes resultados reforçam a
necessidade de implementação de políticas públicas voltadas à prevenção deste agravo de forma
que possa ser evitado uma vez que esse vem a contribuir não somente para o óbito precoce como
para uma pior qualidade de vida entre os idosos mais longevos.

Acesso ao texto integral:
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LEITE, Cesar da Silva. Estudo retrospectivo sobre o perfil clínico e sociodemográfico dos
pacientes submetidos à revisão de prótese de quadril no período de 2002 a 2006. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 78 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FARO, Ana Cristina Mancussi e
RESUMO: Este estudo objetivou avaliar o perfil clínico e epidemiológico de pacientes submetidos à
cirurgia de prótese de quadril e que sofreram complicações relacionadas a esta no pós-operatório. A
pesquisa foi realizada no período de 2002 a 2006; a amostra inicial foi composta de 398 cirurgias de
pacientes submetidos à Artroplastia Primária de Quadril, realizadas em um hospital escola
especializado da Cidade de São Paulo. Em 48 destas cirurgias ocorreram complicações pósoperatórias, compondo a amostra final deste estudo. Houve predominância de indivíduos do sexo
feminino (66,7%), com média de idade de 59 anos, casados ou em união estável/amasiado (43,4%),
provenientes da cidade de São Paulo (55,3%). Referente à escolaridade a maioria (58,1%) tinha
fundamental completo. Quanto à ocupação houve predominância de aposentados e pacientes que
desenvolvem atividades técnicas e ocupacionais, ambos com 35,1%. Infecção do quadril foi o motivo
predominante para revisão da prótese de quadril (33,3%). A Vancomicina e a Ceftazidima,
associadas, foram os antibióticos mais utilizados (58,1%). O estudo contribui para a estruturação de
um cuidar multidisciplinar e especializado, pois possibilita o conhecimento da clientela, através de um
perfil sociodemográfico e clínico, proporcionando mecanismos para intervenções de modo a
transformar a assistência de Enfermagem em Ortopedia e Traumatologia e Reabilitação Física.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-13062008-111708/publico/Cesar_Leite.pdf
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SILVA, Stael Silvana Bagno Eleutério da. Efeitos de intervenções educativas no controle de
hipertensos acompanhados em unidades básicas de saúde na região oeste do Município de
São Paulo. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 181 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIERIN, Angela Maria Geraldo
RESUMO: Introdução: o controle da hipertensão é pouco satisfatório e medidas devem ser
implementadas para aumentá-lo. Realizou-se um estudo para avaliar o controle da hipertensão após
intervenções educativas junto a hipertensos e equipe de enfermagem em duas unidades básicas de
saúde. Casuística e Métodos: foram estudados com 55 membros da equipe de enfermagem e 290
hipertensos, separados em dois grupos: grupo I, que recebeu intervenções educativas e grupo II que
seguiu a rotina normal da unidade. Os dados biossocial-econômicos, as avaliações antropométricas e
medida da pressão arterial foram coletados. Foram realizadas entrevista e três medidas de pressão
arterial com aparelho automático validado, manguito adequado e na posição sentada. A adesão ao
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tratamento foi avaliada pela presença de fatores dificultadores e Teste de Morisky e Green. Para
ingestão de bebida alcoólica usou-se o Alcohol Use Disorders Identification - AUDIT, presença de
transtornos mentais comuns pelo Self Report Questionnaire - SRQ-20 e apoio social pela escala de
Apoio Social. As análises univariada e multivariada foram realizadas com nível de significância de
p<0,05. Os membros da equipe de enfermagem foram avaliados no conhecimento sobre hipertensão
antes e após processo educativo. Resultados: o conhecimento dos enfermeiros, técnicos e auxiliares
de enfermagem elevou-se após processo educativo (84,6±12,0% vs 92,7±15,0%, p<0,05) e para
agentes comunitários de saúde não houve mudança significante (80,8±12,2% vs 83,5±24,0%). Os
hipertensos estudados tinham idade maior que 60 anos (54,8%), sexo feminino (62,1%), etnia branca
(54,5%), primeiro grau (56,9%), autônomos (42,5%) e renda de um a três salários mínimos (52,7%). A
maioria não referiu tabagismo (60,6%) nem etilismo (64,3%). A adesão ao tratamento avaliada pelo
Teste Morisky e Green mostrou que 64,75% dos hipertensos do grupo I e 72,7% do grupo II não eram
aderentes ao tratamento. Na avaliação pelos fatores que interferem ao tratamento, 77,3% do grupo I
e 67,8% para o grupo II eram aderentes ao tratamento. Houve presença de transtornos mentais
comuns em 40,0% dos hipertensos do grupo I e 43% do grupo II. A Escala de apoio Social revelou
valores das médias do total da escala, bem como de seus diferentes domínios bem próximas entre os
dois grupos de hipertensos estudados e alto valor de apoio social (76,1±17,9 grupo I e 76,9±14,0
grupo II). O controle da pressão arterial antes e após intervenção educativa foi, respectivamente, para
o grupo I: 46,5% e 63,2% (p<0,05). e grupo II: 33,6% e 56,8% (p<0,05) e o controle foi mais elevado
nos hipertensos do grupo I. Com relação ao controle da pressão, houve diferença estatisticamente
significante (p<0,05) nas variáveis: sexo, predomínio de mulheres mais controladas que homens
(66,7% vs 33,3%), etnia, brancos mais controlados que não brancos (62,3% vs 37,7%), os que tinham
escolaridade de ensino fundamental/ médio mais controlados que os analfabetos (64,0% vs 47,1%) e
nunca beberam (70,4% vs 28,6%). Os que possuíam renda < três salários apresentaram-se menos
controlados (73,5% vs 26,5%) e os que não praticavam atividades físicas regularmente (75,0 vs
25,0%).. A análise de regressão logística indicou associação do controle da pressão para (OR Odds
ratio, IC intervalo de confiança a 95%): 1) etnia, (p=0,030, OR=1,939, IC 1,064-3,533), 2) renda
familiar (p=0,020, OR=0,447, IC 0,227-0,881) e 3) ingestão de bebida alcoólica (p=0,001, OR=3,206,
IC 1,573-6,536). Conclusão: O processo educativo influenciou no maior controle da pressão dos
pacientes e melhorou o conhecimento dos profissionais da equipe de enfermagem.

Acesso ao texto integral:
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COLÓSIMO, Flávia Cortez. Uso da monitorização residencial da pressão arterial (MRPA) na
avaliação do controle de hipertensos, após implementação de programa educativo, em
Unidades Básicas de Saúde. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008.
132 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIERIN, Angela Maria Geraldo
RESUMO: Introdução: A hipertensão arterial apresenta controle insatisfatório em todo o mundo,
fazendo-se necessária a busca de estratégias que incrementem seu controle. Neste contexto
inserem-se a educação em saúde e a medida residencial da pressão arterial. Objetivos: Identificar o
controle da hipertensão arterial em Unidades Básicas de Saúde antes e após implementação de
programa educativo aos hipertensos; comparar o controle obtido pela medida casual com o controle
pela medida residencial; e associar o controle com as demais variáveis do estudo. Casuística e
Método: O estudo foi realizado com hipertensos de duas Unidades Básicas de Saúde da região oeste
da cidade de São Paulo divididos em dois grupos, um que participou de programa educativo em
hipertensão (grupo I) e outro que não participou (grupo II). A pressão arterial foi verificada antes e
depois do programa educativo na unidade de saúde por enfermeiro e na residência pelo próprio
paciente. Utilizou-se para medida da pressão arterial aparelho automático validado (OMROM-HEM
705 CP). O nível de significância adotado foi de 0,05. Resultados: Foram estudados 82 hipertensos
com as seguintes características: sexo feminino (56,1%), cor branca (63,0%), com companheiro
(68,0%), com ensino fundamental (70,7%), com renda familiar até 3 salários mínimos (56,1%) idade
de 60,0±10,8 anos, índice de massa corporal (IMC) 29,4±5,4 Kg/m2 e circunferência da cintura
99,9±13,9 cm. Eram tabagistas 8,5% dos hipertensos, 24,4% consumiam bebida alcoólica, 40,7%
foram considerados “com presença” de transtornos mentais comuns e 30,4% praticavam exercícios
físicos. Quanto a atitudes frente ao tratamento 76,9 % relataram ter o hábito de medir a pressão,
74,4% afirmaram não interromper o tratamento e 75,6% referiram não faltar às consultas médicas.
Foram classificados como não aderentes, pelo Teste de Morisky e Green 69,3% da amostra e 29,9%

125
apresentaram moderada ou muita dificuldade de aderir ao tratamento. A MRPA dos pacientes que
participaram do programa educativo (grupo I) apresentou significativo decréscimo ao término das
intervenções (131,4±15,6 vs 127,3±17,4 para pressão sistólica; 79,2±12,2 vs 74,7±9,7 para pressão
diastólica, p<0,05). O controle da pressão arterial aumentou nos dois grupos do estudo pela medida
realizada na unidade de saúde (62,0% vs 71,0%, para grupo I e 40,0% vs 50,0% para grupo II). O
controle pela medida da pressão na unidade de saúde foi similar ao controle residencial para
hipertensos do grupo I (71,0% vs 68,3%) e menor do que o residencial para hipertensos do grupo II
(50,0% vs 62,5%). O controle da pressão arterial avaliado na unidade de saúde se associou (p<0,05)
com sexo feminino, renda salarial acima de três salários e prática de exercício físico. Valores mais
elevadas da MRPA se associaram com menor renda salarial, presença de transtornos mentais
comuns, não interrupção do tratamento, e moderada ou muita dificuldade de aderir ao tratamento. O
efeito do avental branco foi mais expressivo nos pacientes que não participaram das intervenções
educativas. Conclusão: O controle da pressão arterial aumentou após programa educativo para
hipertensos e a MRPA pode ser usada para essa avaliação. A influência do observador foi mais
expressiva em hipertensos do grupo II, em que não houve interação profissional-paciente.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-03092008-115025/publico/Flavia_Colosimo.pdf
Nº de Classificação: 5622
CANOLETTI, Bianca. Trabalho em equipe de saúde e de enfermagem: análise sistemática da
literatura. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 138 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEDUZZI, Marina
RESUMO: A ferramenta do trabalho em equipe é proposta para organizar o trabalho em saúde e
enfermagem como maneira de se responder às mudanças do modelo de atenção à saúde e do
paradigma da atenção à saúde mental. Reconhecendo sua importância no contexto atual, realizou-se
uma revisão sistemática da literatura acerca do trabalho em equipe na saúde e na enfermagem, com
o objetivo de identificar a produção e analisá-la criticamente, segundo a quantidade, cronologia,
procedência de nacionalidade, instituição de origem e o tipo de pesquisa; referencial teóricometodológico adotado; resultados e suas contribuições como base de conhecimento para a
assistência e a gerência dos serviços de saúde. O referencial teórico utilizado foi o processo de
trabalho, de Mendes-Gonçalves e Mehry, e o trabalho em equipe, de Peduzzi. Metodologicamente, o
estudo seguiu o caminho da revisão sistemática, com a busca ativa de publicações em bancos de
dados on line, através de descritores e palavras-chave relacionados ao trabalho em equipe. Embora a
primeira busca tenha retornado uma grande quantidade de publicações (1837 artigos), após os
diversos procedimentos para seleção da literatura pertinente, foram selecionadas 70 publicações. Os
resultados mostram a dificuldade em pesquisar o tema nos bancos de dados, principalmente dada a
ausência de definição dos termos trabalho em equipe e interdisciplinaridade; assim como a falta de
rigor metodológico e conceitual das publicações. O trabalho em equipe é concebido como um
processo grupal e interdisciplinar, no qual se observa sinergia positiva, coordenação, cooperação e
responsabilidade coletiva, compartilhamento de objetivos comuns e interação entre os membros,
possível através da comunicação. Os elementos identificados para caracterizar o trabalho em equipe,
além daqueles (já) citados na concepção, incluem a autonomia profissional, a flexibilização da divisão
do trabalho e a integralidade da atenção à saúde. A conclusão do estudo destaca a necessidade de
aprofundamento de pesquisas teórico-empíricas sobre o tema para fundamentar sua abordagem
teórica, e fornecer subsídios para a formulação de propostas que permitam melhorar a utilização
prática do trabalho em equipe, assim como sua avaliação sistemática.

Acesso ao texto integral:
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BORDIN, Luiz Carlos. Distribuição do tempo das enfermeiras: identificação e análise em unidade
médico-cirúrgica. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 166 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FUGULIN, Fernanda Maria Togeiro
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RESUMO: Diante do impacto da distribuição do tempo de trabalho da profissional enfermeira na
determinação de parâmetros adequados para a operacionalização do processo de dimensionar
pessoal de enfermagem, este estudo teve por objetivo identificar e analisar a distribuição do tempo de
trabalho das enfermeiras em uma unidade de internação médico-cirúrgica. Trata-se de uma pesquisa
de campo, prospectiva, de abordagem quantitativa, do tipo exploratório-descritiva, realizada em um
Hospital geral, privado, de grande porte da cidade de São Paulo. Para a consecução dos objetivos da
pesquisa considerou-se, como população estatística, as atividades de enfermagem realizadas pelas
enfermeiras durante os turnos de trabalho. O tamanho da amostra e o período amostral foram
estabelecidos a partir da determinação de critérios relacionados à probabilidade mínima de
ocorrência das atividades realizadas pelas enfermeiras, bem como do número de enfermeiras por
turno e do intervalo estipulado para a realização das observações das atividades executadas pelas
enfermeiras. A identificação das atividades de enfermagem realizadas pelas enfermeiras ocorreu
mediante solicitação de que cada enfermeira relacionasse, por escrito, as atividades executadas no
cotidiano de trabalho da Unidade, que foram, posteriormente, categorizadas de acordo com um
sistema padronizado de linguagem (NIC) e classificadas em intervenções de cuidado direto,
intervenções de cuidado indireto, atividades associadas e de tempo pessoal. Os dados foram
coletados no período de 15 a 19 de outubro de 2007, por quatro observadoras de campo, contratadas
e treinadas especificamente, para a realização deste procedimento. Obteve-se 1032 amostras das
atividades realizadas pelas enfermeiras, verificando-se que as intervenções e atividades de
enfermagem que mais utilizaram o tempo de trabalho das enfermeiras foram Documentação (18,4%),
Tempo Pessoal (17,8%), Supervisão (11,4%), Atividades Associadas (9,7%), Delegação (9,3%),
Passagem do Plantão (4,8%), Apoio ao Médico (3,9%) e Cuidados na Admissão (3,1%). Observou-se
que 50% do tempo das enfermeiras foram dedicados às intervenções de cuidado indireto, 22% às
intervenções de cuidado direto de enfermagem, 18% às atividades de tempo pessoal e 10% às
atividades associadas. Estes dados corroboram a indicação de pesquisadores que apontam a
necessidade de serem considerados o tempo pessoal dos trabalhadores de enfermagem e a
realização das atividades associadas nos métodos de dimensionamento de pessoal preconizados
pelos órgãos oficiais. Com este estudo evidenciam-se perspectivas para a realização de novas
investigações no sentido de contribuir para o aperfeiçoamento dos parâmetros relacionados à
temática dimensionamento de pessoal de enfermagem em instituições hospitalares.

Acesso ao texto integral:
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SILVA, Silvia Moreira da. Unidade de Redução de Danos do Município de Santo André: uma
avaliação (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 204 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Cássia Baldini
RESUMO: O objeto deste estudo é a Unidade de Redução de Danos (URD) da Secretaria Municipal
de Saúde de Santo André, compreendida como instrumento do trabalho em saúde, que tem por
finalidade transformar a situação de saúde de sujeitos, que fazem parte de um grupo social
marginalizado; são indivíduos que circulam ou trabalham nas ruas - usuários de drogas, michês,
mulheres profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens, adolescentes em situação de
exploração sexual, transexuais, travestis, lésbicas e mulheres que trabalham em casas de
programas. O objetivo geral foi: avaliar a URD sob a ótica dos sujeitos que são alcançados pelo
programa. Partindo da compreensão de que a “questão social” tomou na contemporaneidade novas
feições, advindas do processo de reestruturação produtiva, que em maior ou menor grau repercutem
na vida dos sujeitos alcançados pelo programa, e partindo do pressuposto de que a URD vai além da
distribuição de insumos e orientações para prevenir doenças transmissíveis, procurando assegurar
aos indivíduos o direito à saúde e apoiar o acesso a outros direitos sociais, esta pesquisa buscou
compreender a situação familiar, de trabalho e de vida dos usuários, verificar como eles avaliam o
programa e analisar as repercussões do trabalho da URD em suas vidas. Trata-se de uma pesquisa
estratégica de natureza avaliativa que utilizou um método qualitativo para apreensão do objeto.
Foram realizadas 19 entrevistas semi-estruturadas com usuários dos diferentes segmentos atendidos
pelo programa. Os entrevistados mostraram que: encontram-se em composições familiares muito
diversas; trabalhar nas ruas é conseqüência de uma trajetória marginal e da impossibilidade de
acessar outros tipos de trabalho; almejam uma vida melhor. Como potencialidades da URD foram
apontadas: melhora do cuidado com a saúde e do uso de preservativos; diminuição do consumo de
drogas; melhora da procura e do acesso a serviços de saúde; diminuição do compartilhamento de
material para uso de drogas; melhora da capacidade de decisão; a URD foi considerada um espaço
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humanizado, que dispõe de um trabalho regular e contínuo, o que dá aos usuários uma sensação de
segurança e de proteção; a ação da URD perpassou a prevenção de danos à saúde, promovendo
transformações mais amplas como a consciência de direitos sociais em geral e de saúde em
particular, bem como ações no sentido de fazer valer esses direitos; os usuários sentem-se mais
fortalecidos para a vida, procurando estudo, trabalho e moradia. Entre as fragilidades da URD
estavam: presença inconstante e demora do programa em retornar em alguns dos campos; falta de
profissionais de psicologia para acompanhamento dos usuários. Os serviços de saúde do município
foram bastante criticados, sendo relatados vários episódios de preconceito e até mesmo de
negligência na atenção à saúde. Sugeriu-se: expandir e divulgar o trabalho desenvolvido, agregando
ações de RD nas unidades básicas de saúde; apoiar a implementação de associações para reunir as
reivindicações dos que trabalham nas ruas ou nas casas de programas; um local mais adequado para
o atendimento, entre outros.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-03092008-121038/publico/Silvia_Moreira.pdf
Nº de Classificação: 5625
ITAMI, Luciana Tokunaga. Causas externas e seu impacto sobre a independência funcional em
adultos com fraturas. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 92 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FARO, Ana Cristina Mancussi e
RESUMO: Este estudo objetivou avaliar a independência funcional de adultos com fraturas
decorrentes de causas externas, na admissão hospitalar, alta e um mês após o regresso ao domicílio
por meio da Medida de Independência Funcional (MIF), bem como caracterizá-los quanto ao perfil
sócio-demográfico. A pesquisa foi realizada entre novembro de 2006 e abril de 2007; a amostra foi
composta por 74 pacientes internados no Instituto de Ortopedia e Traumatologia de um hospital de
São Paulo. Foram predominantes indivíduos do sexo masculino (91,9%), com média de idade de 31,8
anos, cor branca (51,3%), vítimas de acidentes de trabalho (51,4%). As fraturas de membros
inferiores foram predominantes, representando 73,0%, seguidos dos membros superiores, com
13,5%. Os dias de ocorrências mais freqüentes foram os finais de semana (32,7%), e os horários com
maior concentração de casos foram os que abrangiam o período de 12 a 24 horas (60,8%). Os
acidentes automobilísticos foram responsáveis por 58,1% das internações, seguidos das quedas
(20,0%). Quanto à independência funcional: houve um aumento considerável nas médias dos valores
da MIF motor e total no decorrer da avaliação. Observou-se que a incapacidade funcional aumenta
em casos de acidentes automobilísticos e atropelamentos e naqueles em que os membros inferiores
são atingidos.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-03092008-115711/publico/Luciana_Tokunaga.pdf
Nº de Classificação: 5626
NASCIMENTO, Débora Dupas Gonçalves do. Residência multiprofissional em saúde da família
como estratégia de formação da força de trabalho para o SUS (A). São Paulo. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 142 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Maria Amélia de Campos
RESUMO: Trata-se de pesquisa qualitativa que tomou como objeto de estudo a formação dos
profissionais da saúde para o SUS, na modalidade Residência Multiprofissional em Saúde da Família
(RMSF). Os objetivos foram: identificar a concepção de competência que orienta a prática
pedagógica dos preceptores do curso; identificar as competências profissionais referidas por
trabalhadores das equipes da Estratégia Saúde da Família como necessárias no cotidiano de sua
prática profissional e construir um perfil de competências para orientar a formação profissional na
modalidade residência. Como categoria conceitual e analítica, utilizou-se a competência, tal como
definida por Perrenoud, ancorada na concepção de trabalho em saúde de Mendes-Gonçalves e de
trabalho em equipe de Peduzzi. O estudo foi desenvolvido em um curso de RMSF de uma instituição
de ensino da cidade de São Paulo que tem como parceira uma instituição filantrópica responsável
pela gestão de Unidades Básicas de Saúde da ESF. A população foi composta por preceptores do
curso e profissionais da saúde que desenvolvem suas atividades profissionais na Estratégia Saúde
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da Família. A amostra foi constituída pela totalidade dos preceptores (15 participantes) e pelos
profissionais por eles indicados como competentes no cotidiano da prática na ESF (8 participantes).
Utilizou-se a entrevista semi-estruturada como instrumento de coleta de dados e, para análise dos
dados empíricos, a técnica de análise de discurso proposta por Fiorin e adaptada por Car e
Bertolozzi. Os discursos foram decompostos em frases temáticas e essas, em conhecimentos,
habilidades e atitudes, segundo os quatro pilares da educação preconizados por Delors. Em seguida,
à luz do referencial teórico, procedeu-se à recomposição desses conhecimentos, habilidades e
atitudes em competências, classificadas nas áreas de domínio propostas por Witt: valores
profissionais, comunicação, trabalho em equipe, gerência, orientada à comunidade, promoção da
saúde, resolução de problemas, atenção à saúde, educacional e em ciências básicas da saúde
pública e coletiva. A construção desse perfil de competências revelou, entre outros aspectos, a
necessidade de pensar a formação na RMSF a partir de uma perspectiva ampliada do processosaúde doença dos indivíduos, assim como refletiu as competências e ações que devem ser
desenvolvidas por todos os profissionais no contexto da ESF.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-03092008-114039/publico/Debora_Dupas.pdf
Nº de Classificação: 5627
ALMEIDA, Eugênia Zilioli de. Concepções do agente comunitário de saúde sobre promoção da
saúde (As). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 117 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FRACOLLI, Lislaine Aparecida
RESUMO: Esta pesquisa compreende um estudo de caso do tipo descritivo, que pretende fazer uma
abordagem quanti-qualitativa das ações de Promoção da Saúde do Agente Comunitário de Saúde
(ACS). Teve como objetivos: descrever e analisar as ações do ACS, buscando identificar as
concepções de promoção da saúde que dão suporte as mesmas. A pesquisa foi realizada na cidade
de São Paulo, em uma Unidade Básica de Saúde localizada na região central deste município. Foram
sujeitos do estudo 16 ACS que atuam na região. Os dados quantitativos foram coletados através de
um Formulário, baseado na proposta do Ministério da Saúde para os eixos de Competências do ACS
quais sejam aqui citados como: A integração da equipe com a população, Planejamento e avaliação,
Promoção da Saúde, Prevenção e monitoramento de risco ambiental e sanitário e a grupos
específicos e morbidades. Estes dados foram organizados segundo o programa EXCEL. Os dados
qualitativos foram coletados por meio da técnica de Grupo Focal (GF) e visavam aprofundar os dados
obtidos com o inquérito. As discussões das ações de promoção da saúde no GF foram analisadas
pelo método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Foi possível a constatação de que o ACS
investigado tinha mais habilidade com as ações de promoção da saúde que se dispunham informar a
família sobre o comportamento adequado à saúde e, pouquíssimo domínio, em desenvolver a
autonomia da população para tomada de decisão em relação as suas necessidades de saúde, e
revelaram três Discursos Centrais: O trabalho do ACS, O desenvolvimento de atividades intersetoriais na comunidade para o ACS e A valorização das ações do ACS para a comunidade. A
análise destes discursos mostrou que as práticas de promoção da saúde do ACS, estão centradas
numa visão higienista e não de empowerment. Os resultados mostram que a capacitação contínua,
não considerou o embasamento teórico do novo modelo da Promoção da Saúde. Com isso, o ACS
não compreendeu ainda qual é seu real papel e tão pouco desempenhou ações que auxiliassem no
desenvolvimento da autonomia da população. A proposta deste trabalho é que sejam garantidos
momentos de discussão entre as equipes de PSF, baseados teoricamente nos eixos de
competências dos ACS e com isso, este profissional (ACS) terá a possibilidade de compreender seu
real papel e poderá desenvolver ações cotidianas que capacitem e estimulem a população a
participar no levantamento de suas necessidades e na organização de propostas para solucionar
seus problemas de saúde.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-03092008-114619/publico/Eugenia_Zilioli.pdf
Nº de Classificação: 5628
DAMAS, Bruna Gabriela Bibancos. Necessidade de informação e suporte aos pais de crianças
portadoras de cardiopatias congênitas. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2008. 134 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): REZENDE, Magda Andrade
RESUMO: No cuidado cotidiano a crianças portadoras de cardiopatias congênitas percebe-se que os
pais têm dificuldade para lidar, no domicílio, com as situações decorrentes da própria situação clínica,
tais como cianose, prevenção da endocardite infecciosa, administração dos fármacos, etc. Com a
finalidade de conhecer melhor os determinantes e possíveis soluções para tais situações, buscou-se
identificar trabalhos científicos que abordassem as necessidades de informação e suporte a pais de
criança cardiopatas, de 0 a 12 anos de idade, quanto à sete pontos: cardiopatia congênita
propriamente dita; como lidar com a cianose; promoção de atividade física; promoção da alimentação;
promoção da saúde bucal; prevenção da endocardite infecciosa e administração de fármacos. A
busca foi realizada nas bases de dados MEDLINE, Cochrane, CINAHL, LILACS e Scielo, tendo-se
limitado o período entre janeiro de 1997 e abril de 2007. Foram identificados 17 estudos, nos quais foi
utilizada a análise temática de conteúdo como referencial metodológico. As categorias de análise
foram os sete pontos previamente determinados. Os resultados mostraram que há categorias pouco
exploradas, como, cuidados por ocasião de crise de cianose, promoção de atividade física e
administração de fármacos. As outras concentram a maior parte dos estudos. São elas:
conhecimento dos pais sobre a cardiopatia, promoção de alimentação (compreendendo aleitamento
natural), promoção da saúde bucal e prevenção da endocardite infecciosa. Na análise geral percebese que o conhecimento dos pais, como um todo, é incompleto e fragmentado, tanto em países
desenvolvidos, quanto nos em desenvolvimento. São descritos cuidados prestados por enfermeiros,
dentistas e médicos, entre outros. Programas de capacitação de pais são poucos e apenas um é
descrito como tendo êxito. Tais resultados apontam para a necessidade de mudanças, tanto em
termos da relação direta com os pais, quanto em termos de re-organização dos serviços com vistas a
abarcar de modo mais completo a necessidade de informação e suporte a estes.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7133/tde-03092008-112537/publico/Bruna_Bibancos.pdf
Nº de Classificação: 5629
OLIVA, Ana Paula Vilcinski. Banco de itens para avaliação de raciocínio diagnóstico (BIARD).
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 76 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CRUZ, Diná de Almeida Lopes Monteiro da
RESUMO: Este estudo teve como objetivos criar um banco de itens para composição de testes para
avaliação do raciocínio diagnóstico, a partir dos itens propostos por Gordon e Plunkett no Diagnostic
Reasoning Test e descrever a proficiência no raciocínio diagnóstico de enfermeiras e estudantes de
enfermagem. O referencial teórico assumido neste estudo foi a teoria de geração de hipóteses e a
Psicometria foi o referencial metodológico utilizado para a seleção dos itens que compuseram o
banco. Este estudo foi uma análise secundária das respostas a 35 itens de raciocínio diagnóstico,
obtidas de 362 participantes de um estudo primário sendo 142 enfermeiras (39,2%), 212 (58,6%)
estudantes de graduação em enfermagem e 8 (2,2%) sem informação; 93,4% mulheres; idade média
de 29,5±9,4 anos. As enfermeiras tinham em média 13,9±8,1 anos de formadas e 84,8% dos
estudantes cursavam do quinto semestre em diante. Os gabaritos das respostas aos 35 itens foram
revisados e codificados, de acordo com o que as respostas do estudo primário foram pontuadas
como variáveis dicotômicas. A análise pela TRI, modelo com dois parâmetros, usando o programa
BILOG® indicou a exclusão de 4 dos 35 itens e forneceu os parâmetros de dificuldade e de poder de
discriminação dos 31 itens restantes. Com esses parâmetros foi criada uma escala de proficiência em
raciocínio diagnóstico e foram identificados os itens típicos de cada nível da escala. A análise
qualitativa e comparativa dos itens típicos de cada nível permitiu descrever as habilidades
diagnósticas requeridas em cada nível segundo a combinação dos seguintes fatores relacionados aos
dados apresentados aos respondentes: especificidade das pistas para o diagnóstico mais provável;
convergência de pistas em torno do diagnóstico mais provável; tradição do papel de enfermagem
evocado pelos dados apresentados, especialização do contexto clínico e quantidade de dados
disponíveis em cada item. A escala foi criada em torno de um valor médio igual a 200(±20). Os 31
itens selecionados posicionaram-se entre os níveis 200 e 340, com exceção dos níveis 220 e 340,
que permaneceram sem qualquer item. A proficiência média dos enfermeiros da amostra do estudo
primário foi 199,7(±13,6), a dos estudantes foi 200,3(±13,3) e não houve diferença estatística entre as
duas categorias (t-student; p = 0,72). Não houve correlação significativa entre proficiência em
raciocínio diagnóstico e anos de profissão para as enfermeiras (p = 0,97) e anos de graduação para
as estudantes (p=0,204). O banco criado disponibiliza itens para avaliação de proficiência em
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raciocínio diagnóstico que podem ser aplicados a enfermeiras e estudantes de graduação em
enfermagem em diversas situações de avaliação no ensino, pesquisa e assistência. Com a escala
criada outros itens poderão ser desenvolvidos, especialmente para avaliar níveis de proficiência
abaixo da média. A escala criada merece destaque pela discriminação das habilidades diagnósticas
requeridas para o acerto dos itens de cada nível.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-12092008-104526/publico/Ana_Paula_Vilcinski.pdf
Nº de Classificação: 5630
NUÑEZ, Helena Maria Fekete. Enfermagem antroposófica: uma visão histórica, ético-legal e
fenomenológica. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 301 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): OGUISSO, Taka
RESUMO: Introdução: As teorias do filósofo Rudolf Steiner, no início do século XX, aplicadas em
várias áreas das ciências humanas, biológicas e exatas, trouxeram ao mundo ocidental uma nova
cosmovisão do Ser Humano, a Antroposofia, que não trata apenas de antropologia, mas de uma
ciência do Cosmo, tendo por centro e ponto de apoio, o homem. O cuidar antroposófico está
embasado em teorias de enfermagem, como de Martha Rogers, que abordam o aspecto holístico do
ser humano. O interesse de enfermeiros pela Antroposofia começou, no Brasil, na década de 1970,
buscando fazer dela o fundamento para as formas complementares de terapia em enfermagem. A
crescente influência da enfermagem antroposófica no desenvolvimento das ações integrais à saúde
motivou este estudo. Objetivos: caracterizar enfermeiros que realizam atividades na enfermagem
antroposófica; conhecer e compreender o significado e a vivência profissional de enfermeiros
antroposóficos no Brasil; analisar atos normativos éticos e legais para a sua prática; desvelar o que
os enfermeiros vislumbram para o futuro da enfermagem antroposófica; e, identificar dificuldades para
o seu exercício. Metodologia: Estudo de natureza descritiva, exploratória, qualitativa e prospectiva
com base nos conteúdos de entrevistas de nove enfermeiras. Referencial teórico: a fenomenologia
social, de Alfred Schütz, fundamentou as categorias sobre os motivos porque e motivos para que.
Resultados e discussão: Entre os motivos porque, quatro categorias condensam o interesse de
enfermeiros pela antroposofia: 1) busca de novas perspectivas profissionais: algo diferente que
oferecesse mais satisfação profissional; assistência de enfermagem espiritual; insatisfação com o
paradigma alopático. 2) encontro com a antroposofia através da Filosofia, Medicina, Pedagogia e
Enfermagem; 3) Metamorfoses decorrentes dos novos conhecimentos adquiridos: mudanças
pessoais e profissionais na perspectiva do cuidar antroposófico; diferenças vivenciadas nos
tratamentos - alopático e antroposófico; vivências e relatos de experiências; 4) dilemas éticos e
legais. As quatro categorias relacionadas aos motivos para que foram: 1) perspectivas para a
enfermagem antroposófica no Brasil; 2) necessidade de incluir antroposofia na formação do
enfermeiro generalista; 3) necessidade de cursos de especialização e pesquisa; 4) anseio de
superação de dificuldades na prática antroposófica pelas enfermeiras. Considerações finais: este
estudo demonstrou que a enfermagem antroposófica amplia o cuidar, aguça o olhar e ajuda o
profissional a se tornar mais consciente na percepção do outro, a cuidar respeitando a individualidade
do paciente, a direcionar a ação a todo e qualquer ser humano. Observa-se que pacientes graves,
crônicos e oncológicos se beneficiam mais, talvez porque o olhar do enfermeiro antroposófico é mais
holístico e individualizado. A Enfermagem Antroposófica atua também em situações do nascimento e
da morte. Após o fechamento da Clínica Tobias, na década de 1990, profissionais ficaram sem
referência, mas enfermeiros continuaram cultivando e praticando seus conhecimentos
individualmente, embora almejassem criar uma organização formal, como associação, para
discutirem problemas comuns e unirem forças; ter a Sistematização da Assistência de Enfermagem
Antroposófica implantada em seus locais de trabalho; possibilitar que conceitos básicos de
enfermagem antroposófica fossem inseridos nos programas dos cursos de graduação, e criados
cursos de especialização.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-06052009-120155/publico/Helena_Fekete.pdf
Nº de Classificação: 5631
ARAGAKI, Ilva Marico Mizumoto. Avaliação e percepção de nutrizes acerca de sua qualidade de
vida. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 137 f.
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Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Isilia Aparecida
RESUMO: Na prática da assistência de enfermagem à nutriz, percebe-se inúmeras queixas no que
concerne ao desgaste físico e emocional e dificuldades para a manutenção da amamentação,
entretanto há sentimentos de alegria ou satisfação com a maternidade, o que nos leva a questionar a
percepção de qualidade de vida (QV) que as mulheres têm quando estão em fase de aleitamento
materno. Este estudo teve como objetivos compreender a percepção de nutrizes atendidas em uma
Unidade Básica de Saúde, no município de São Paulo, acerca de sua QV; relacionar a QV das
nutrizes com o tipo de aleitamento materno que praticam para seus filhos, relacionar a QV das
nutrizes com suas características sociodemográficas; identificar os elementos objetivos e subjetivos
presentes na construção da percepção e avaliação das nutrizes acerca de sua QV. Adotamos a
combinação das abordagens quantitativa e qualitativa de pesquisa. O estudo foi realizado em uma
unidade básica do município de São Paulo com a participação de 202 nutrizes que responderam ao
Instrumento de Avaliação de QV (WHOQOL-bref), seguidas pela realização de perguntas abertas e
entrevista que possibilitou a interpretação da realidade das mulheres acerca de sua QV. Os dados
foram organizados segundo a proposta do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Quanto à avaliação da
QV, as nutrizes apresentaram o escore médio igual a 74,8 para a Qualidade de Vida Geral; 70,8 para
o domínio Relações Sociais; 61,9 para o domínio Psicológico; 61,8 para o domínio Físico e 54,3 para
o domínio Meio Ambiente. Ao relacionar os domínios de qualidade de vida com os fatores
sociodemográficos, observamos que para os domínios Psicológico e Relações Sociais foi encontrada
diferença estatisticamente significativa entre as médias de QV de mães de crianças prematuras e as
de termo, sendo que as mães de prematuros apresentaram menores escores em ambos os domínios.
Em relação ao domínio Meio Ambiente, houve associação estatisticamente significativa quanto à
escolaridade e à renda familiar, sendo o maior escore atribuído pelas mulheres com mais anos de
estudo e também, pelas mulheres com maior renda. Quanto ao tipo de aleitamento materno, as mães
com maiores escores de QV praticavam o aleitamento materno para seus filhos, com exceção do
domínio relações sociais para o qual as mães, que apresentaram os maiores escores de avaliação de
QV, praticavam o aleitamento predominante. As nutrizes, ao descreverem o que é QV, utilizam os
elementos objetivos e subjetivos como qualificadores para a sua experiência de vida. Com base nas
expressões das mulheres, foi possível construir um DSC, o qual denominamos de Maternidade e
Aleitamento Materno, que reiterou a visão obtida pelos demais resultados deste estudo, sobre a
necessidade de construção de instrumentos próprios para a avaliação da QV das nutrizes. Mediante
os resultados, consideramos que o planejamento de uma assistência de enfermagem acerca da
amamentação desde o pré-natal, que incentive principalmente a participação do companheiro no
cuidado com a criança e promova o preparo da família para apoiar a nutriz, certamente levará a uma
melhor condição de vivenciar o processo da maternidade e de amamentação, influindo em sua
percepção acerca de sua QV.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-08052009-095330/publico/Ilva_Marico.pdf
Nº de Classificação: 5632
DIAS, Terezinha Alves. Reforma psiquiátrica na região oeste do Paraná: o discurso dos
enfermeiros e suas práticas. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008.
143 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MACHADO, Ana Lúcia
RESUMO: A Reforma Psiquiátrica é um processo de transformações que vem inquietando os
profissionais da área da Saúde e alguns seguimentos da sociedade. Isto porque, as transformações
paradigmáticas que estão ocorrendo no campo da saúde mental pressupõem a presença de
profissionais com uma postura inovadora e criativa para desenvolverem no cotidiano práticas que
concretizem a proposta de desinstitucionalização. No Paraná, continua sendo um desafio: para as
universidades, o desafio é a formação de profissionais com uma concepção do novo paradigma que
se comprometam com o processo; para os gestores, o entendimento do processo priorizando ações
de assistência à saúde mental e, para os profissionais, a tenacidade em insistir na efetivação, apesar
das adversidades. Na região oeste do Estado, a mobilização para implantar a reforma intensificou-se
nos últimos cinco anos com o fechamento de um dos hospitais da região e a criação de novos
dispositivos de atenção à saúde mental. Nesse contexto, os enfermeiros deparam-se com o desafio
de refletir sobre seus conceitos e sua atuação profissional. O presente estudo buscou conhecer a
concepção dos enfermeiros sobre o processo da Reforma Psiquiátrica e o seu cotidiano nesses
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serviços. Ao ser considerada a complexidade do momento, foram elencados dois objetivos: descrever
a prática cotidiana dos enfermeiros nos serviços de assistência à saúde mental na região oeste do
Estado do Paraná; relacionar e analisar a prática destes enfermeiros com as propostas da Reforma
Psiquiátrica. Trata-se de uma pesquisa qualitativa com a estratégia metodológica do Discurso do
Sujeito Coletivo. A investigação foi por meio de entrevista semi-estruturada, com treze enfermeiros,
compreendendo a totalidade destes profissionais nos serviços de saúde mental da região no período
de agosto de 2006 a janeiro de 2007. O conteúdo deu origem a 17 Discursos do Sujeito Coletivo, que
apontaram para oito temas geradores de significações: qualidade de vida, envolvimento
profissional/social, necessidade de mudanças na maneira de conduzir o processo, a estrutura da rede
de atenção psicossocial, cuidado de enfermagem nos serviços de atenção psicossocial, a família e o
processo terapêutico, recursos humanos na atenção psicossocial. Os discursos evidenciaram o
acompanhamento crítico do processo da Reforma Psiquiátrica e convergiram com a idéia de que a
proposta significa qualidade de vida para os pacientes. A prática cotidiana dos enfermeiros acontece
essencialmente na sede do serviço e as ações desenvolvidas são: acolhimento, trabalho com grupos
de pacientes e família, monitoramento de oficinas terapêuticas e orientações, sendo esta última a
mais mencionada. Percebeu-se que, em concomitância com os esforços dos enfermeiros nas
transformações dos serviços de saúde mental, ainda permeiam alguns argumentos próprios do
modelo biomédico.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-07052009-084021/publico/Terezinha_Alves.pdf
Nº de Classificação: 5633
MACIEL, Aline Ferreira. Conhecimentos e práticas de trabalhadores de um centro infantil acerca
do aleitamento materno. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 81
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VERÍSSIMO, Maria De La Ó Ramallo
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo caracterizar conhecimentos e práticas de trabalhadores
de Centro Infantil (CI ou creche) relativos ao aleitamento materno, por meio de um estudo de caso
realizado num serviço vinculado a um hospital escola no município de São Paulo. Realizou-se
identificação das rotinas relativas ao aleitamento e entrevista com 10 trabalhadores que atuaram em
situações de aleitamento materno na creche com crianças menores de um ano, nos últimos cinco
anos (2003 - 2007). Tendo em vista as funções dos trabalhadores do CI, participaram do estudo 7
auxiliares de desenvolvimento infantil, a auxiliar de enfermagem, o auxiliar administrativo e a diretora,
uma vez que todos estes profissionais potencialmente executam ações que podem influenciar o
aleitamento materno naquele local. Os resultados foram agrupados em quatro grandes temas: “A
Importância do Aleitamento Materno na Creche”, “A Prática do Aleitamento Materno Depende das
Mães”, “Facilidades Relacionadas ao Aleitamento Materno na Creche” e “Dificuldades Relacionadas
ao Aleitamento Materno na Creche”. Os respondentes manifestam que o leite materno é importante
para o desenvolvimento da criança, todavia, com comentários genéricos, uma vez que seus
conhecimentos são provenientes de sua prática diária, de suas vivências enquanto mãe/pai, avó,
educador, ou transmitidos pela mídia. Tais conhecimentos empíricos são passados às mães no
momento da matrícula e podem ser decisivos na manutenção ou não do aleitamento materno. Eles
relatam também que a prática do aleitamento materno depende do interesse das mães, uma vez que
a instituição permite seu livre acesso à creche para amamentar. No tema facilidades relacionadas ao
aleitamento materno na creche, os respondentes sinalizam o apoio oferecido pela instituição, a
garantia ao aleitamento prevista pela legislação e as práticas dos funcionários na creche, como não
oferecer outros alimentos que atrapalhariam a amamentação, e reforçar sua importância para as
mães. Por fim, as dificuldades relacionadas ao aleitamento materno na creche incluem a distância
entre o local de trabalho e o CI e as dificuldades enfrentadas pelos funcionários que cuidam das
crianças em aleitamento, uma vez que nem sempre as mães conseguem chegar ao local nos horários
das mamadas devido as demandas do serviço. A formação de uma rede de apoio à amamentação,
com acompanhamento pelas instituições de saúde, seja a unidade básica de referência, seja o
próprio hospital de ensino ao qual o CI se vincula, seria um meio para promover e incentivar o
aleitamento materno. Essa parceria possibilitaria preparar adequadamente os trabalhadores do CI
não somente quanto aos benefícios do aleitamento materno, mas também quanto a estratégias de
ação para que fossem agentes promotores dessa prática. Assim, a creche poderia contribuir ainda
mais com a promoção do aleitamento atuando no sentido de prevenir o desmame precoce por meio
de outros incentivos a essa prática. O incentivo incluiria ações tais como estímulo à retirada do leite e
seu oferecimento no copinho, esclarecimento às mães sobre seus direitos e apoio, entendendo e
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ajudando as mães a lidar com os conflitos que vivenciam decorrentes das exigências das demandas
do trabalho e do cuidado da criança, incluindo o aleitamento.

Acesso ao texto integral:
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PICCOLO, Josiane. Criança dependente de ventilador: concepções e práticas de cuidado frente a
suas necessidades de desenvolvimento (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2008. 141 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VERÍSSIMO, Maria De La Ó Ramallo
RESUMO: Este estudo objetivou identificar na literatura de saúde textos que abordassem aspectos
do desenvolvimento de crianças dependentes de ventilador; caracterizar ações de cuidado realizadas
ou propostas para a promoção do desenvolvimento dessas crianças, assim como, analisá-las,
segundo o referencial de necessidades essenciais da infância proposto por Brazelton e Greenspan
(2002). O processo de busca bibliográfica realizado nas bases de dados PubMed, Lilacs, Embase e
Cinahl e a leitura dos resumos, possibilitaram a organização dos artigos localizados em 17 grupos
temáticos, sendo eleitos para a análise temática de conteúdo somente os que potencialmente
continham informações relacionadas às perguntas da pesquisa. O corpus da análise constituiu-se de
35 artigos internacionais que pertenciam aos seguintes grupos temáticos: (1) processo de transição
do hospital para casa/comunidade, (2) experiência da criança e da família, (3) interação criançacuidador, (4) qualidade de vida, (5) proteção e segurança e (6) artigos de revisão. Os critérios para
seleção dos documentos e análise pautaram-se no modelo metodológico de análise de Bardin (1977).
A análise temática possibilitou a construção de duas categorias sobre o ambiente de cuidados e o
desenvolvimento de crianças dependentes de ventilador. A categoria Concepções e práticas que
resultam em cuidado desigual agrupou as diferentes concepções sobre infância e dependência de
tecnologia ventilatória, e, como conseqüência, os contextos de assistência diversos, ou mesmo,
opostos aos quais as crianças em ventilação prolongada foram submetidas. Revelou as ações,
pensamentos, experiências e situações que dão existência ao contexto desfavorável ao atendimento
das necessidades integrais da criança ou do adolescente dependente de ventilador, assim como
aquelas que proporcionam condições mais favoráveis ao desenvolvimento. Sinalizou tanto as
oportunidades como os desafios que estavam presentes em todos os cenários de atenção à saúde da
criança e estabeleciam-se nas interações entre criança, ambiente e cuidador, resultando em maior ou
menor desenvolvimento do potencial de cada criança. A categoria Potenciais de desenvolvimento
efetivados versus potenciais de desenvolvimento comprometidos forneceu evidências sobre a
competência da criança dependente de ventilador nas tarefas esperadas do desenvolvimento, tais
como a socialização e o aprendizado, favorecidas no contexto de cuidados integrais. Ainda,
descreveu distúrbios físicos, comportamentais e de desenvolvimento, potencialmente associados a
contextos desfavoráveis, marcando os prejuízos a que seu potencial foi submetido. Notaram-se, nos
artigos analisados, a preocupação e o empenho dos pais, profissionais e instituições para melhorar o
contexto de atenção às necessidades de saúde das crianças dependentes de ventilador. No entanto,
destacaram-se as ações que privilegiam a necessidade de proteção física e segurança em detrimento
das demais necessidades essenciais para o desenvolvimento.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7133/tde-05052009-120204/publico/Josiane_Piccolo.pdf
Nº de Classificação: 5635
LEVENTHAL, Lucila Coca. Analgesia pela bolsa de gelo no períneo após o parto normal: ensaio
clínico randomizado. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. [141] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Sonia Maria Junqueira
RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar a efetividade da aplicação da bolsa de gelo na dor
perineal após o parto normal. Trata-se de um ensaio clínico, randomizado e controlado, realizado no
Centro de Parto Normal do Amparo Maternal, na cidade de São Paulo. A população foi dividida em
três grupos - Experimental, que utilizou bolsa de gelo no períneo; Placebo, bolsa de água na
temperatura ambiente e Controle, sem bolsa. Os critérios de inclusão foram: idade ? 18 anos,
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nulíparas de termo, com apresentação cefálica, estar entre 2 e 48 horas de após parto normal, referir
dor perineal ? 3, sem intercorrências clínicas ou obstétricas e com recém-nascido (RN) em boas
condições. Os critérios de exclusão foram: síndrome de Raynaud, recusar ou retirar a bolsa. As
bolsas foram aplicadas por 20 minutos. Nos três grupos foram controladas as temperaturas perineais,
da bolsa, ambiental e axilar. Para avaliação da dor, foi utilizada a escala numérica de zero a dez,
sendo zero ausência de dor e dez, dor insuportável. Após a aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP, deu-se a coleta de dados em janeiro e fevereiro de
2008. Foram elegíveis ao estudo 117 mulheres, com a recusa de três, restando 114; 38 em cada
grupo. A média de idade das mulheres foi de 22,2 anos; 83,3% tinham ensino médio; 89,5%
possuíam companheiro com co-habitação; 49,1% tinham trabalho remunerado; 84,2% não eram
pretas e 50,9% tiveram o marido como acompanhante no parto. O trauma perineal ocorreu em 94,4%
das mulheres, sendo 64,0% com episiotomia. Quanto às variáveis numéricas, as médias observadas
foram: 20,6 h tempo de pós-parto com dor perineal, 3.254 g o peso do RN, 3,4 cm de comprimento do
trauma perineal, 36,5°C de temperatura axilar, 26,9°C de temperatura ambiental e 32,7°C de
temperatura inicial do períneo. Nos três grupos houve semelhança em todas as variáveis de
caracterização estudadas. A temperatura inicial média da bolsa de água foi de 27,2°C, e a do gelo de
3,8°C. A média de temperatura perineal, após os 20 minutos de intervenção, foi 34°C no grupo
controle, 30,9°C no placebo e 12,6°C no experimental. Comparando-se a média de dor inicial após 20
minutos intragrupo, observou-se que nos três grupos (controle, placebo e experimental) ocorreu
redução significativa da dor (p<0,001). Na comparação entre os grupos, verificou-se que o
experimental apresentou média de dor inferior ao controle (1,6 versus 3,3; p=0,032). Houve diferença
significativa (p=0,003) na porcentagem de melhora da dor perineal entre os três grupos. O grupo
experimental foi o que mais referiu alívio da dor, com 22 (57,9%) puérperas apresentando melhora
acima de 50% e 13 (34,2%) que informaram melhora entre 30% e 50%. Ao se comparar as médias de
dor entre 20 e 40 minutos e entre 40 e 60 minutos não foram constatadas diferenças estatísticas
intragrupo e entre os grupos controle, placebo e experimental. Concluiu-se que o uso da bolsa de
gelo por 20 minutos foi eficaz para o alívio da dor perineal após o parto normal.
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CARVALHO, Rosangela Katia de. Processo de inclusão-exclusão na vida das pessoas em
sofrimento psíquico na pós-modernidade (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2008. 198 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MACHADO, Ana Lúcia
RESUMO: Este estudo objetivou descrever e analisar o processo inclusão-exclusão social na
trajetória de vida das pessoas em sofrimento psíquico, na pós-modernidade. A coleta de dados foi
realizada no Projeto Tear, que é um projeto de geração de renda em Guarulhos, por meio de
entrevistas semi-estruturadas. A História Oral de vida foi usada como referencial metodológico e
possibilitou a compreensão das histórias individuais, respeitando suas diferenças e seu caráter
histórico. Participaram do estudo sete colaboradores. Os dados foram interpretados, de acordo com a
análise de conteúdo. Do discurso dos entrevistados, emergiram quatro categorias que visaram
compreender os aspectos do processo inclusão - exclusão social que são: aspectos políticos,
relacionais, subjetivos e material. Cada aspecto foi subdividido em processos de exclusão e de
inclusão. Estes aspectos foram apresentados separadamente para não excluir as diferentes
dimensões, garantindo, assim, a discussão de todas as facetas do fenômeno, porém relacionam-se
de forma dialética. Ao final das análises, verificou-se a complexidade da temática, pois a exclusão
social não está apenas na segregação física das pessoas mas sim em uma lógica de segregação que
ultrapassa os manicômios. Observou-se também que o estigma e o preconceito funcionam como
barreiras para a inclusão social. Verificou-se, ainda, que a assistência em saúde mental na
perspectiva da Clínica Ampliada é uma potência para a inclusão social das pessoas em sofrimento
psíquico, assim, como qualquer intervenção que promova o empoderamento, a cidadania, a
autonomia, a criação de possibilidades, a produção de sociabilidades e de subjetividades e a
produção de sentido de vida. Apesar das conquistas obtidas pela Reforma Psiquiátrica nas
dimensões políticas, assistenciais, socioculturais e epistemológicas, a mudança paradigmática e as
novas tecnologias de cuidado ainda estão no começo e devem continuar a surgir para assegurar a
inclusão das pessoas em sofrimento psíquico, ampliando, assim, o empoderamento e a cidadania
dessas pessoas.
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SILVEIRA, Cleidileno Teixeira. Assistência da equipe de enfermagem no posicionamento
cirúrgico do paciente durante o período intra-operatório (A). São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 117 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Rita de Cássia Burgos de Oliveira
RESUMO: Posição cirúrgica é a movimentação do corpo humano de forma a deixá-lo apoiado na
mesa cirúrgica num ângulo que propicie ao cirurgião boa visão da área operatória, mas que garanta
ao paciente conforto, segurança e respeito aos seus limites anatômicos e fisiológicos. A relevância
deste estudo baseia-se no fato de se ter poucos profissionais na área de enfermagem, e em âmbito
nacional, que estudem o tema com mais profundidade. O enfermeiro deve utilizar a Sistematização
da Assistência de Enfermagem Perioperatória para direcioná-lo neste cuidado: prevendo e provendo
recursos de proteção adequados e recursos humanos qualificados. Este estudo objetivou caracterizar
a assistência, incluindo as necessidades e dificuldades, da equipe de enfermagem frente ao
posicionamento cirúrgico. Trata-se de um estudo de campo exploratório, descritivo, com abordagem
quantitativa. A coleta de dados foi realizada no 8° Congresso Brasileiro de Enfermagem em Centro
Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização, organizado pela SOBECC
em Julho de 2007. O estudo contou com a participação de 235 profissionais de enfermagem. Três
categorias profissionais foram representadas, com 200 enfermeiros (entre coordenadores,
assistenciais e docentes universitários), 28 técnicos e 7 auxiliares de enfermagem (entre circulantes
de sala e instrumentadores cirúrgicos). O estudo foi feito com um p significativo (? 0,05) frente aos
testes estatísticos não-paramétricos. O profissional que executa o posicionamento possui idade
mediana de 39 anos (p = 0,021) e tempo de trabalho em centro cirúrgico mediano de 10 anos (p =
0,004). O profissional que não executa o posicionamento possui idade de 33 anos e tempo de
trabalho no setor de 5 anos. Protocolos e treinamentos sobre posicionamento vigoram,
respectivamente, em 34,3% e 32,4% das instituições hospitalares segundo os pesquisados. O
enfermeiro executa o posicionamento em 24,8% das vezes. Porém, quando ele participa ocorre uma
diminuição significativa da participação dos técnicos e auxiliares de enfermagem (p = 0,047). O
registro da posição cirúrgica à qual ficou submetido o paciente é feito em 69,4% das vezes e dos
recursos de proteção em 45,9% no relatório intra-operatório. Dados significantes (p = 0,007) apontam
que os profissionais que mais posicionam o paciente possuem mais adaptações para fazer tal ação.
As dificuldades levantadas pela equipe de enfermagem na realização do posicionamento são: falta de
recursos materiais (39,5%), pouca cooperação entre a equipe multidisciplinar (27,5%), esforço físico
(15,6%), déficit de recursos humanos (10,9%), despreparo assistencial ao paciente (10,4%), falta de
treinamento (9,8%) e de informações técnico-científicas (7,8). A falta de cooperação entre a equipe
de enfermagem e cirúrgica reduz, de forma significativa (p = 0,013), a participação do corpo de
enfermagem na execução do posicionamento. Materiais e equipamentos adequados, protocolos,
estratégias para a cooperação multidisciplinar e treinamento são os recursos que os profissionais
mais gostariam de possuir para melhorar a assistência ao posicionamento do paciente. As
informações levantadas neste trabalho poderão subsidiar propostas, como um protocolo futuro, que,
de fato, norteiem a assistência de enfermagem no posicionamento, trazendo mais segurança e
qualidade de cuidado ao paciente e maior preparo aos atuais e aos novos profissionais de
enfermagem.
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CAÇAPAVA, Juliana Reale. Acolhimento e a produção do cuidado em saúde mental na atenção
básica: uma cartografia do trabalho em equipe (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2008. 173 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COLVERO, Luciana de Almeida
RESUMO: Fazem parte do campo da Atenção Básica à Saúde diversos elementos que compõem a
vida das pessoas e que podem produzir ou agravar o sofrimento mental, demandando um cuidado
que considere o modo como são produzidas as condições de existência do sujeito, estratégia que
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depende da rede de relações estabelecidas entre os trabalhadores do serviço porque as novas
práticas em saúde, com vistas à integralidade da atenção, exigem uma interação entre diferentes
saberes e fazeres. O objetivo desta pesquisa foi caracterizar a produção do cuidado em saúde mental
de uma Unidade Básica de Saúde, tomando como analisador do trabalho em equipe o acolhimento,
mediante sua potência em resgatar a humanização das relações e o espaço do trabalho como um
lugar de sujeitos. Trata-se de um estudo de caso exploratório e descritivo, do qual participaram
trabalhadores de saúde, de diferentes profissões, que fazem parte dos processos de trabalho em
saúde mental do serviço. As técnicas de coleta de dados empregadas foram o grupo focal e o
fluxograma analisador; os dados obtidos foram submetidos à análise de conteúdo do tipo temática,
gerando quatro categorias empíricas: 1) O mapa afetivo dos primeiros agenciamentos: o conflito
como motor de mudanças - a construção de uma equipe de saúde mental no serviço, através de uma
sinergia transformadora da concepção do cuidado, disparando ações conjuntas que abriram os fluxos
conectivos entre os profissionais, a partir da releitura de sua própria práxis e do enfrentamento dos
conflitos; 2) O acolhimento como um analisador da organização do trabalho em equipe - o fluxograma
revelando que as redes de conversa entre os diversos trabalhadores, no serviço, multiplicaram as
possibilidades de trocas entre eles, além de proliferarem redes afetivas destes com os usuários e dos
usuários entre si; 3) Trabalho em equipe e acolhimento: as (inter) faces singular e coletiva do trabalho
- as facilidades e dificuldades dos trabalhadores em relação ao acolhimento em saúde mental,
destacando como a principal facilidade o trabalho em equipe e como a principal dificuldade, a falta de
“engajamento” dos demais trabalhadores do serviço no cuidado a usuário com sofrimento psíquico; 4)
Reconhecendo a experiência cotidiana do trabalho como um movimento de invenção e reinvenção - o
reconhecimento dos trabalhadores como operários na “Obra” que produz o cuidado, através da busca
pelo prazer e alívio produtivo, do “ousar criar” no trabalho cotidiano. Concluindo, o acolhimento
mostrou-se como um organizador dos processos de trabalho em saúde mental do serviço e como um
dispositivo de conversa que promove redes de sustentação do trabalho afetivo em equipe, sendo sua
construção um desafio coletivo dos trabalhadores.
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COSTA, Adriana de Souza Caroci da. Análise da força muscular perineal na gestação e no
puerpério. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 126 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GONZALEZ RIESCO, Maria Luiza
RESUMO: Introdução: A gestação e o parto exercem influência sobre musculatura do soalho pélvico
e podem ocorrer morbidades do trato genito-urinário, de forma transitória ou definitiva. Objetivos: 1.
Comparar as médias da Força Muscular Perineal (FMP) na gestação e no pós-parto segundo a idade
materna, cor da pele, situação conjugal, dispareunia, estado nutricional, características das fezes, tipo
de parto, condições do períneo e peso do recém-nascido; 2. Comparar os valores da FMP pelos
métodos da perineometria e palpação digital vaginal. Método: Foi constituída uma coorte prospectiva,
incluindo-se 226 primigestas, que procuraram cinco unidades básicas de saúde do município de
Itapecerica da Serra, São Paulo, Brasil. As participantes foram seguidas em quatro etapas: 1. até 12
semanas de gestação; 2. entre 36 e 40 semanas de gestação; 3. até 48 horas após o parto; 4. entre
42 e 60 dias após o parto. A coleta de dados foi realizada entre fevereiro de 2007 e agosto de 2008.
Nas etapas 1, 2 e 4 foi realizada a avaliação da FMP pela perineometria e palpação digital vaginal. A
amostra final, com as participantes que cumpriram as quatro etapas do estudo, foi de 110 mulheres.
A pesquisa teve aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados: A FMP das mulheres não
variou significativamente durante a gestação e no puerpério (ANOVA: p=0,78). Nas três etapas,
prevaleceu a FMP de fraca intensidade (em mmHg: etapa 1 = 15,9; etapa 2 = 15,2; etapa 4 = 14,7),
com graus 0 a 3 na escala de Oxford. Não houve diferença estatisticamente significante entre as
médias da perineometria, em mmHg, nas etapas 1, 2 e 4. A FMP não diferiu em relação à idade
materna, cor da pele, situação conjugal, dispareunia, estado nutricional, características das fezes, tipo
de parto, condições do períneo e peso do recém-nascido. A análise da correlação entre os valores da
FMP, avaliada por ambos os métodos, indicou correlação positiva e estatisticamente significante
(Coeficiente de Spearman: p=0,0001), nas três etapas. Conclusão: A gestação e o parto não
reduziram significativamente a FMP. A perineometria e palpação digital vaginal são métodos válidos
para avaliar a FMP, com boa aceitação pelas mulheres. A palpação digital vaginal é um método
simples, que não exige equipamento especial, mas requer que o profissional que o utiliza seja
adequadamente preparado para avaliar a FMP. Na prática clínica, esse método é eficaz para auxiliar
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no diagnóstico de disfunções urinárias, intestinais e sexuais. Quanto à perineometria, o uso é mais
importante para realizar exercícios perineais com biofeedback, no tratamento dessas disfunções.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-06052009-113939/publico/Adriana_Caroci.pdf
Nº de Classificação: 5640
TOFFOLETTO, Maria Cecília. Fatores associados aos eventos adversos em unidade de terapia
intensiva. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 151 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Kátia Grillo
RESUMO: A segurança do paciente grave é uma meta da qualidade do atendimento em Unidade de
Terapia Intensiva (UTI), daí a necessidade de se investigar os fatores relacionados à ocorrência de
eventos adversos nesse contexto. Trata-se este estudo de uma pesquisa quantitativa, retrospectiva,
analítico-transversal que teve como objetivo analisar os fatores associados aos incidentes e/ou
eventos adversos (INC/EA) no preparo e administração de medicamentos, nos cuidados com tubo
endotraqueal/traqueostomia, sondas, drenos, cateteres e queda em UTI segundo as características
demográficas e clínicas do paciente e recursos estruturais da Unidade. Os dados foram coletados por
meio dos registros de INC/EA dos prontuários dos pacientes que tiveram notificado algum tipo de
INC/EA no período de 2003 e 2006, inclusive, em cinco UTI de cinco hospitais do Município de São
Paulo. No tratamento estatístico, foi utilizada a análise de regressão logística multivariada para a
identificação dos fatores independentes de INC/EA e condições de saída da Unidade. Para a
identificação dos fatores independentes do tempo de permanência nas UTI, utilizou-se a análise de
regressão linear múltipla. As variáveis que entraram nos modelos foram aquelas que apresentaram
na regressão logística univariada um valor de teste Wald<0,20; em todas as análises realizadas foi
utilizado o nível de significância de 5%. Do total de 21.230 admissões nas UTI, 377 (1,78%) pacientes
sofreram algum tipo de INC/EA. Foram notificadas 461 ocorrências, a maioria relacionada ao preparo
e administração de medicamentos (196-42,51%), seguidas aos cateteres periféricos e arteriais (10522,77%) e às sondas nasogástricas (73-15,83%). Quanto aos fatores associados aos INC/EA e
recursos materiais/equipamentos e ambiente físico das unidades, o baixo número de ocorrências (162,82%) inviabilizou a análise dessas variáveis. Da mesma forma, nenhum hospital dispunha das
escalas diárias de enfermagem com dados retrospectivos sobre os recursos humanos existentes no
período do estudo. Verificou-se que o número de dias de permanência dos artefatos terapêuticos foi
um dos principais fatores independentes associados aos INC/EA quer no preparo e administração de
medicamentos (número de dias de TE/Traq.), quer nos cuidados com cateter periférico, sonda
nasogástrica e cateter central (número de dias de artefatos terapêuticos), seguidos da gravidade e da
não sobrevivência dos pacientes. Referente ao tempo de permanência na UTI, os fatores associados
foram número de dias de sondas, drenos e cateteres, número de itens da prescrição medicamentosa,
não sobrevivência e INC/EA com cateteres periféricos e medicamentos. Finalizando, constatou-se
que pacientes não sobreviventes tiveram maior número de dias com TE/Traq., eram mais graves e
apresentaram, aproximadamente, cinco vezes mais chance de sofrer um INC/EA com TE/Traq..
Considerando que o enfoque da segurança do paciente é de responsabilidade compartilhada de
todos os profissionais, da área de saúde ou não, julga-se que os resultados dessa investigação
contribuam para a melhoria da assistência ao paciente crítico, por abrir perspectivas para o
estabelecimento de protocolos de prevenção dessas ocorrências.
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GRANJA, Gabriela Ferreira. Equidade no SUS: uma abordagem da teoria fundamentada. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZOBOLI, Elma
RESUMO: A equidade é um dos pilares do Sistema Único de Saúde, entretanto, seu conceito é
polissêmico e assume diversas interpretações, determinadas pela construção histórica, política e
social do Brasil. O objetivo da pesquisa foi propor uma teoria de médio alcance para equidade no
SUS, a partir dos sentidos e da percepção da operacionalização deste princípio. Na metodologia,
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utilizou-se a abordagem qualitativa, através da Teoria Fundamentada em Dados proposta por
Streubert e Carpenter (1999). Na análise das entrevistas, junto a usuários, profissionais e gestores do
SUS, através do Discurso do Sujeito Coletivo proposto por Lefèvre e cols (2000) foram encontradas
três categorias centrais a respeito do conceito de equidade: tratar todos igualmente; tratar os
desiguais de forma desigual, segundo o critério clínico e tratar os desiguais de forma desigual,
segundo critério epidemiológico. A análise da literatura científica de Saúde Coletiva e Bioética
demonstrou que os especialistas a respeito da equidade descrevem em suas produções os mesmos
sentidos encontrados nas entrevistas com os atores do SUS. Na busca de compreender as bases
políticas e ideológicas desses discursos foi realizada a análise de documentos oficiais da Política
Pública de Saúde do Brasil. Ficou demonstrada uma estreita relação entre as concepções de
equidade e a Promoção da Saúde. Na integração dos resultados das entrevistas, da literatura e dos
documentos emergiram quatro variáveis principais para equidade: justiça social, igualdade, acesso
universal e priorização dos que mais precisam para redução das iniqüidades. Estas variáveis
representam critérios que devem ser respeitados pelos gestores na efetivação da equidade e do
direito à saúde e podem contribuir para que os profissionais e pesquisadores construam
coletivamente uma equidade justa para todos os brasileiros no SUS.
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MARTINS, Maristela Santini. Conhecimento de idosos sobre seus direitos. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 125 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MASSAROLLO, Maria Cristina Komatsu Braga
RESUMO: Este estudo objetivou identificar o conhecimento dos idosos a respeito dos seus direitos;
conhecer, sob a perspectiva dos idosos, a influência da legislação/Estatuto do Idoso no seu cotidiano
e descrever as sugestões dos idosos para o respeito aos seus direitos. Trata-se de uma pesquisa
exploratória, descritiva, de abordagem quantitativa e com coleta de dados prospectiva, através de
entrevista. A amostra é probabilística, aleatória e estratificada por sexo e idade. Foi composta por 63
indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos, freqüentadores de três Núcleos de Convivência de
Idosos (NCI). As variáveis foram analisadas descritivamente, permitindo a verificação da freqüência
absoluta e relativa das respostas. Para a comparação entre variáveis foi utilizada a análise de
variância a um fator e o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, com nível de significância de 5%. Do
total de entrevistados, a maioria é do sexo feminino (95,2%), brasileira (95,2%), viúva (50,8%),
aposentada (54,0%) e atendida na rede pública de saúde (57,1%). Os participantes, ainda, possuem
idade média de 73,56 ± 6,72 anos, renda média de R$ 857,05 ± R$ 657,36 e freqüentaram a escola
em média 4,19 ± 3,67 anos. Além disso, 38,1% moram sozinhos, 79,4% em residência própria, 93,7%
utilizam como meio de transporte o público, 74,6% realizam atividades de lazer e 73,0% não recebem
apoio para as atividades do dia-a-dia. Questionados se conheciam os direitos dos idosos, 49,2%
responderam que sim e os direitos mais citados foram gratuidade no transporte (50,0%), prioridade
no atendimento (38,1%) e existência de assentos preferenciais nos meios de transporte (28,6%).
Quanto ao respeito a esses direitos, 25,0% acreditam que são respeitados e 44,4% que são
respeitados parcialmente. Comparando as médias das variáveis idade, renda e escolaridade com as
respostas obtidas quanto ao conhecimento dos direitos dos idosos e se os entrevistados acreditam
que esses direitos são respeitados, não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes
entre os grupos. Quanto à atenção aos idosos, 57,1% acreditam terem ocorrido mudanças, sendo as
mais evidentes a melhoria no atendimento (38,9%), a ampliação dos direitos (19,4%) e as mudanças
ocorridas nos transportes (13,9%). Em relação ao Estatuto do Idoso (EI), a maioria afirmou ter ouvido
falar (84,1%), mas não leu o documento (52,8%) ou leu parcialmente (26,4%). Quanto à interferência
do EI na vida do idoso, 34,9% acreditam que está havendo e 37,7% que não. Quando interrogados se
sentiram-se amparados pelo EI, 63,5% disseram que não e 14,3% que sim. Sobre o respeito ao EI,
49,1% acreditam que alguns direitos são respeitados. Quanto às medidas necessárias para que haja
mais respeito aos direitos do idoso, os entrevistados responderam que é necessário
conscientizar/educar a população (22,2%) e que os governantes sejam mais atuantes (14,3%).
Conclui-se que o conhecimento dos direitos dos idosos independe de fatores como idade, renda e
escolaridade. Apesar de a maioria já ter ouvido falar no EI, na prática, seus benefícios não estão
sendo sentidos por todos os idosos. Para que haja maior respeito aos direitos dos idosos é
necessário educar a população e ter uma atuação mais efetiva dos governantes.
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MORAIS, Teresa Christine Pereira. Necessidades em saúde & trabalho das equipes de saúde da
família: a dialética do reconhecimento e enfrentamento. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2008. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): EGRY, Emiko Yoshikawa
RESUMO: O reconhecimento e enfrentamento das necessidades de saúde da população de um dado
território de abrangência estão estreitamente vinculados aos princípios básicos do SUS, em especial
aos conceitos de integralidade e eqüidade, na medida em que implicam por parte das equipes de
saúde o esforço de tradução e atendimento às mesmas. Diante disso, este estudo buscou
compreender, no cotidiano do processo de trabalho em saúde, quais os sentidos que norteiam a
identificação de necessidades de saúde pelos profissionais da estratégia Saúde da Família, como
ocorre e que profissionais decidem pelo enfrentamento às necessidades de saúde da população
usuária do serviço. Tratou-se de um estudo descritivo, na perspectiva qualitativa, fundamentado na
Teoria da Intervenção Práxica da Enfermagem em Saúde Coletiva - TIPESC, cujo método para
interpretação dos discursos referenciou-se na hermenêutica-dialética. A técnica para análise do
processo de trabalho das equipes foi realizada com base no Fluxograma Analisador do Modelo de
Atenção de um Serviço de Saúde, proposto por Merhy (1997) e alterado por Fracolli (1999).
Constituiu-se como fonte do material empírico o conjunto das entrevistas semi-estruturadas
realizadas com médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde
das equipes da estratégia Saúde da Família. Os resultados fizeram emergir os seguintes sentidos
que norteiam a identificação de necessidades de saúde pelos profissionais: necessidades de saúde
relacionada a agravos e necessidades de saúde relacionada às más condições de vida. Os produtos
que resultaram do atendimento às necessidades de saúde, consultas médicas, procedimentos,
equipamentos, medicamentos e atenção especializada, estão em consonância com os sentidos que
permeiam a identificação de necessidades, ou seja, trazem uma concepção necessidade de saúde
aproximada com a doença. Em relação à decisão pelo enfretamento, a decisão pelo atendimento é
tanto do profissional que primeiro tem contato com a situação quanto da equipe de saúde, tendo
como ponto de partida às situações levantadas nas visitas domiciliárias ou quando a Unidade Básica
de Saúde (UBS) é demandada. Conclui-se que os modos pelos quais os profissionais das equipes de
Saúde da Família reconhecem e enfrentam as necessidades de saúde apresentadas pela população
usuária do serviço, vinculam-se às concepções de saúde e doença que perpassam o modelo
assistencial sob o qual o serviço se encontra organizado, assim como as práticas de saúde
desenvolvidas no cotidiano do processo de trabalho das equipes. Neste sentido, tais concepções
representam um dos limites a ser superado para que se consiga avançar na direção de um modelo
assistencial cujas práticas tenham por finalidade a integralidade do cuidado, tomando as
necessidades de saúde como orientadoras destas.
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MONTANHOLI, Liciane Langona. Atuação da enfermeira na UTI neonatal: entre o ideal, o real e o
possível (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MERIGHI, Miriam Aparecida Barbosa
RESUMO: O recém-nascido internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) necessita de cuidados
específicos para o seu desenvolvimento saudável, tornando essencial o cuidado prestado pelo
enfermeiro. Este estudo teve como objetivos conhecer e compreender a vivência da enfermeira na
UTI neonatal e apreender o típico de vivência dessa profissional em ações na UTI neonatal. Optou-se
pela abordagem qualitativa, com enfoque da Fenomenologia Social, tendo como base as questões
norteadoras: Fale-me do seu dia-a-dia na UTI neonatal. Como você realiza o cuidado direto ao
recém-nascido? Além das atividades que você já desenvolve, há alguma outra atividade que gostaria
de realizar aqui na UTI neonatal? Identificaram-se categorias concretas do vivido, emergidas dos
discursos, as quais foram interpretadas, segundo o referencial de Alfred Schütz. O tipo vivido da
enfermeira que atua em UTI neonatal é: “aquela que desenvolve ações do dia-a-dia, gerenciando a
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unidade e a assistência de enfermagem, prestando alguns cuidados diretos ao recém-nascido em
situações específicas ou nos cuidados de alta complexidade, atendendo às necessidades dos pais
dos recém-nascidos. Algumas enfermeiras, apesar de conviver com vários fatores intervenientes
como a inadequada relação funcionário/recém-nascido, a deficiência de equipamentos e materiais, a
sobrecarga de trabalho administrativo, a falta de cursos de aprimoramento para aperfeiçoar o cuidado
direto ao recém-nascido, a presença de estímulo sonoro na unidade e a dificuldade do trabalho em
equipe, sentem-se satisfeitas com sua atuação e com a melhora do recém-nascido. Outras
enfermeiras manifestam insatisfação com seu trabalho, sentem-se desvalorizadas e sem autonomia.
As enfermeiras têm expectativas quanto ao seu trabalho. Visualizam mudanças, como cursos de
aprimoramentos, implantação de protocolos de cuidados, humanização entre a equipe de trabalho e a
diminuição do trabalho administrativo.” Observou-se a necessidade de adequar a quantidade e a
qualidade dos recursos humanos de enfermagem nas UTIs neonatais e de ressignificar as práticas de
cuidados das enfermeiras. Ademais, a criação de protocolos, a educação permanente, a qualificação
para o manejo dos recursos tecnológicos e a prática de enfermagem baseadas em evidências
científicas são fatores que, além de possibilitar aos profissionais que prestem um cuidado de boa
qualidade, favorecem a autonomia profissional nas tomadas de decisões.
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REBERTE, Luciana Magnoni. Celebrando a vida: construção de uma cartilha para promoção da
saúde da gestante. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): HOGA, Luiza Akiko Komura
RESUMO: A promoção da saúde da gestante, que pode ser feita mediante o fornecimento de
orientações sobre o processo gestacional, as mudanças físicas e emocionais próprias da gravidez, o
trabalho de parto, parto e puerpério, é preconizada como uma das atividades essenciais da
assistência pré-natal. Uma cartilha educativa, com orientações fidedignas e significativas na
perspectiva das gestantes, representa um subsídio importante para o desenvolvimento das atividades
educativas do pré-natal. O objetivo geral desta pesquisa foi elaborar uma cartilha destinada à
promoção da saúde da gestante e os específicos foram sistematizar o conteúdo da cartilha,
selecionar as ilustrações da cartilha, compor a cartilha, validar o conteúdo da cartilha com a
colaboração de peritos e validar a adequação da linguagem e das ilustrações da cartilha com a
colaboração de gestantes. As etapas da elaboração da cartilha consistiram na sistematização de seu
conteúdo, com base na identificação das demandas dos participantes de um grupo de gestantes
mediante abordagem participativa, em momento anterior ao início da presente pesquisa. O conteúdo
da cartilha foi elaborado em bases científicas, mediante revisão da literatura. A composição da
cartilha, quanto à seqüência das informações, formatação das ilustrações, escolha das cores,
diagramação, organização estrutural e formato final, foi realizada mediante assessoria de
profissionais de comunicação. A versão preliminar da cartilha foi submetida ao processo de validação,
que foi realizado com a colaboração de peritos e gestantes. Um grupo composto por oito peritos, que
representavam as categorias de médico obstetra, enfermeiro obstetra, enfermeiro promotor da saúde,
educador físico e auxiliar de enfermagem, fizeram a validação das informações, da linguagem, das
ilustrações, da apresentação da cartilha e deram sugestões para aperfeiçoar a cartilha. A versão
aperfeiçoada da cartilha foi entregue às gestantes em acompanhamento pré-natal em um serviço
público de saúde. Elas foram solicitadas a ler a cartilha, indicar palavras, expressões, frases ou
ilustrações incompreensíveis e dar sugestões para substituí-las. Este processo foi realizado até a
fase em que não foram identificadas dúvidas a respeito do conteúdo da cartilha e isto demandou a
inclusão de nove gestantes. Concluída esta etapa, foram realizadas a última edição, a diagramação e
a impressão da versão final da cartilha. O processo de construção da cartilha, desenvolvida mediante
estratégia participativa, dialógica e coletiva, como preconizada nas práticas de promoção à saúde, foi
construtivo e enriquecedor e seu emprego é recomendado para a elaboração de novas cartilhas
educativas visando à promoção da saúde.
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OCHIAI, Angela Megumi. Influências do meio ambiente no parto. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 118 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GUALDA, Dulce Maria Rosa
RESUMO: Introdução: As influências lunares e ambientais no início do trabalho de parto ainda são
pouco estudadas. Foi avaliada a influência extrínseca em eventos obstétricos. Métodos: em um
hospital secundário, situado na cidade de São Paulo, Brasil, foram selecionados 1.826 dias em que
ocorreram 17.417 partos. As internações por o trabalho de parto foram associadas à temperatura
ambiental, pressão atmosférica, variação das marés e das fases lunares na incidência do excesso
deste evento, pelo percentil 75. O índice Z (desvio padrão/ pela média) de cada variável foi calculado
e a diferença diária indicou o aumento ou a diminuição. Foi utilizada a análise de regressão logística
para a predição do excesso da admissão e p<0,05 foi considerado significativo. Resultados: Os
preditores do excesso da internação por trabalho de parto foram: o aumento da temperatura (risco
relativo: 1,742, p=0,045) e diminuição da pressão atmosférica (risco relativo: 1,269, p=0,029). O
aumento da amplitude das marés foi associado com a probabilidade menor do excesso da internação
(risco relativo: 0,762, p=0,030). A fase lunar não era preditora do excesso da admissão (p=0,339).
Conclusão: Pela análise multivariada, o aumento da temperatura e a diminuição da pressão
atmosférica predisseram a ocorrência do excesso da admissão por trabalho de parto e o aumento da
amplitude das marés, como uma medida da força gravitacional lunar, foi preditora de uma menor
probabilidade do excesso do trabalho de parto.
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POLES, Kátia. Desenvolvimento do conceito de morte digna na UTI pediátrica (O). São Paulo.
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Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BOUSSO, Regina Szylit
RESUMO: O objetivo deste estudo foi desenvolver o conceito de morte digna da criança na Unidade
de Terapia Intensiva pediátrica. O Modelo Híbrido de Desenvolvimento de Conceitos foi aplicado em
suas três fases: Teórica, de Campo e Analítica Final. Na Fase Teórica, foram analisados 49 artigos
nas áreas Médica e de Enfermagem que estudaram e focalizaram a morte digna da criança. A Fase
de Campo foi conduzida através de entrevistas semi-estruturadas com nove enfermeiras e sete
médicos que atuavam em UTI pediátrica. Os dados da Fase de Campo foram analisados utilizandose os resultados da Fase Teórica como eixo teórico e a Análise de Conteúdo como referencial
metodológico. Na Fase Analítica Final, os resultados da Fase Teórica e de Campo foram
comparados, analisados e integrados. Os dados evidenciam que a MORTE DIGNA na UTI pediátrica
é ter um tratamento clínico de excelência no final de vida, com honra aos benefícios da evolução
natural da doença, respeito aos aspectos socioculturais, conforto físico e bem-estar. A morte digna
ocorre em um contexto de veracidade e parceria entre a equipe e a família, no qual é possível
expressar expectativas e receios. O resultado da morte digna é o alívio do sofrimento tanto da criança
quanto da família. Os dados da Fase Teórica apontam os antecedentes, atributos e conseqüências
da morte digna como situações protocolares, porém, na Fase de Campo foi possível identificar o
componente experiencial que está por trás das condutas dos profissionais diante da criança em final
de vida. Assim, pôde-se compreender como se dá a manifestação do conceito na prática clínica,
possibilitando a ampliação dos dados identificados na Fase Teórica. Clarificar o conceito de morte
digna na UTI pediátrica permite fortalecer teorias sobre os cuidados no final de vida à criança e à
família, bem como possibilita aos profissionais que atuam na prática clínica refletirem sobre as
motivações que pautam atitudes e decisões diante da criança fora de possibilidade de cura.

Acesso ao texto integral:
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SANTOS, Claudia Regina de Souza. Prevalência das incontinências urinária e anal na população
urbana de Pouso Alegre-MG. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008.
106 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Vera Lúcia Conceição Gouveia
RESUMO: Este estudo objetivou conhecer as prevalências das incontinências urinária (IU), anal (IA)
e combinada (IC) em adultos da zona urbana da cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais e verificar os
fatores demográficos e clínicos associados às perdas urinárias e anais nessa população. Estudo
epidemiológico e de corte transversal, foi realizado na cidade de Pouso Alegre, após aprovação pelo
Comitê de Ética da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Quinhentos e dezenove
indivíduos, com idade igual ou superior a 18 anos, condições físicas e mentais adequadas e que
aceitaram participar da investigação, compuseram a amostra do estudo, estabelecida a partir de
amostragem estratificada por conglomerado que definiu 341 domicílios, sorteados aleatoriamente.
Todos os residentes desses domicílios, que se enquadraram nos critérios descritos, foram
entrevistados utilizando-se três instrumentos: Dados Demográficos e Clínicos, Características da IU
(desenvolvido por Menezes, Hashimoto e Santos 2008) e Presença de Incontinência Anal (domínio
do The Bowel Function in the Community Tool, adaptado e validado para o português por Domansky
e Santos 2007). Os dados foram submetidos aos testes de Qui-Quadrado, de Hosmer Lemeshow e à
regressão logística multivariada (stepwise). As prevalências foram padronizadas por sexo e idade. Os
resultados mostraram prevalências de 20,1% para IU, sendo de 6,2% entre os homens e de 32,9%
para as mulheres; de 7,0% para IA tanto geral, como para homens e mulheres; e de 3,0% para a IC,
sendo de 1,0% para os homens e de 5,0% para as mulheres. No modelo final de regressão logística,
maior tempo de perdas (OR=29,3; p<0,001), diabetes mellitus (OR=17,7; p<0,001), acidente vascular
encefálico (OR=15,9; p<0,001) e cistocele (OR=12,5; p<0,001) foram os fatores mais fortemente
associados à IU; número de filhos (OR=5,1; p<0,001), doença hemorroidária (OR=4,4; p<0,001) e
cistocele (OR=3,0; p<0,001), para a IA; e modificações nos hábitos de vida -sair de casa (OR=62,2;
p<0,001)), maior tempo de perdas (OR=39,2; p<0,001), sexo feminino (OR=21,6; p<0,001) e viuvez
(OR=19,4; p<0,001), para a IC. O estudo permitiu conhecer a epidemiologia das incontinências em
uma cidade do sul de Minas Gerais, contribuindo não só para o estabelecimento metodológico desse
tipo de estudo como para o desenvolvimento de políticas públicas para a sua prevenção, primária e
secundária, bem como seu tratamento ainda que, inicialmente, em nível municipal.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-07052009-104824/publico/Claudia_Santos.pdf
Nº de Classificação: 5649
NEIVA, Luciana Barros de Moura. Toxicidade da polimixina B em células LLC-PK 1 e a enzima
heme oxigenase-1. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 70 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VATTIMO, Maria de Fátima Fernandes
RESUMO: Na lesão renal aguda, os mecanismos de defesa atuam como “genes protetores”, como a
proteína heat shock 32 (HSP 32), também conhecida como heme oxigenase-1 (HO-1). A polimixina B
(PmxB) é um antimicrobiano nefrotóxico. O objetivo deste estudo foi caracterizar a participação da
enzima HO-1 na toxicidade da PmxB em células LLC-PK1. As células foram submetidas aos
seguintes tratamentos: Controle (CTL- 0µM); Hemin (indutor de HO-1, 25µM); Hemin II (250mM),
Protoporfirina de zinco (ZnPP - inibidor de HO-1, 10mM,); Nitro-L-arginina-metilester (L-NAME inibidor de iNOS, 0,1mM); PmxB (375µM); PmxB + Hemin (25µM de Hemin uma hora antes da
PmxB); PmxB + ZnPP (10mM de ZnPP uma hora antes da PmxB); PmxB + Hemin + L-NAME (25mM
de Hemin e 0,1mM de L-NAME uma hora antes da PmxB). Os grupos foram avaliados em 24 e 72
horas. Foram analisados os seguintes parâmetros: desidrogenase láctica (DHL), peroxidação lipídica
(MDA), expressão gênica da HO-1 por RT-PCR, síntese protéica da HO-1 por imunofluorescência,
óxido nítrico (NO) pelo método de Griess e expressão protéica da HO-1 e da iNOS por western
blotting. Os resultados mostraram que a PmxB elevou o DHL com aumento dos níveis de MDA. O
Hemin e a ZnPP elevaram as variáveis DHL, MDA e óxido nítrico (NO). O indutor de HO-1
incrementou a expressão protéica da HO-1 e da iNOS. A PmxB se confirmou como citotóxica e a HO1 intensificou a lesão por mecanismos oxidativos. O efeito da HO-1 na lesão celular parece ser
mediado pelo NO.

Acesso ao texto integral:
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ALVARENGA, Márcia Regina Martins. Avaliação da capacidade funcional, do estado de saúde e
da rede de suporte social do idoso atendido na Atenção Básica. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 235 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Maria Amélia de Campos
RESUMO: Este estudo tem como objeto as necessidades de saúde de idosos atendidos na Atenção
Básica. Objetivo geral: analisar a capacidade funcional, o estado de saúde e a rede de suporte social
de idosos assistidos por Equipes de Saúde da Família no município de Dourados,MS. Casuística e
método: estudo transversal, com amostra aleatória constituída por 503 idosos assistidos pela ESF. As
variáveis independentes foram sociodemográficas e condições de saúde e as dependentes: autoavaliação de saúde; risco nutricional através do Nutrition Screening Initiative, grau de dependência
pela Medida de Independência Funcional, déficit cognitivo pelo Mini-Exame do Estado Mental,
sintomas depressivos através da Escala de Depressão Geriátrica. A rede de suporte social foi
descrita pelo Mapa Mínimo de Relações do Idoso. A descrição dos dados foi apresentada em
freqüência absoluta, relativa, média, desvio-padrão. Calculou-se o coeficiente de Alpha de Cronbach
para as escalas; teste t-Student para analisar diferenças entre médias de variáveis contínuas; teste
Qui-quadrado de Mantel-Haenzsel para as categóricas; teste Qui-quadrado de Pearson para verificar
associações e modelo de regressão logística para abordagem multivariada. Todos os resultados
foram analisados considerando p<0,050 como diferença significativa. Resultados: Houve predomínio
do sexo feminino, faixa etária de 60 a 69 anos, viúvos, analfabetos com histórico laboral em atividade
agropecuária. Moram acompanhados, são inativos economicamente e 82,5% vivem com até um
salário mínimo de renda per capita. Quanto às condições de saúde, 74,4% não praticam atividade
física e 80,9% não participam de atividades sociais. No último ano, 33,4% relataram episódio de
queda. O número de diagnósticos médicos referidos foi 2,9, sendo que 76,1% relataram ser
hipertensos e 50,9% auto-avaliaram sua saúde como regular. As variáveis associadas
significativamente com auto-avaliação ruim de saúde foram: analfabetismo, não praticar atividade
física e portador de hipertensão, insuficiência cardíaca, osteoartrose, depressão e problemas de
coluna. Foram encontrados 33,2% dos idosos com alto risco nutricional, 7,6% com algum grau de
dependência, 42,7% com déficit cognitivo e 34,4% com sintomas depressivos. As variáveis que se
associaram com alto risco nutricional foram: analfabetismo, condições precárias de moradia, renda
per capita até 0,5 salário mínimo, não praticar atividade física, auto-avaliação ruim da saúde, ser
hipertenso, apresentar algum grau de dependência e sintomas depressivos. O modelo de regressão
logística identificou como determinantes para algum grau de dependência: sexo masculino, pertencer
a faixa etária de 80 anos e mais, condições precárias de moradia, baixa renda per capita, não
participar de atividades físicas e sociais; para déficit cognitivo: sexo feminino, 80 anos e mais,
condições precárias de moradia, não praticar atividade física; para sintomas depressivos: baixa renda
per capita, não participar de atividade física e social. A rede social é basicamente pequena e
constituída prioritariamente pela família em todas as áreas de assistência. Conclusões: Os
instrumentos usados permitiram fazer uma leitura das necessidades de saúde e sociais expressas
pelos idosos e constatar que estes se encontram em situação de vulnerabilidade. Implicações para
saúde e enfermagem: que os resultados possam estimular os profissionais da Atenção Básica a
utilizarem esses instrumentos como meio para captar as necessidades de saúde e sociais.

Acesso ao texto integral:
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DEZOTI, Cassiane. Enzima heme oxigenase-1 na lesão renal aguda oxidativa pela polimixina B
(A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2008. 64 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VATTIMO, Maria de Fátima Fernandes
RESUMO: A Lesão Renal Aguda (LRA) tóxica se caracteriza por insulto tubular direto liberando
espécies reativas de oxigênio (EROs) e estimulando processos pró-inflamatórios. Neste estudo foram
investigadas a toxicidade do Sulfato de Polimixina B (PmxB), antibiótico catiônico usado para o
tratamento de infecções por germes gram-negativos e a participação da enzima Heme Oxigenase-1
(HO-1), que tem efeito anti-apoptótico, antiinflamatório e outros. Foram utilizados ratos Wistar,
adultos, machos, pesando entre 250-300g. Os animais foram distribuídos nos grupos: Salina
(controle, animais que receberam 3ml/Kg de NaCl 0,9% intraperitoneal (i.p.), uma vez ao dia, 5 dias);
PmxB (animais que receberam PmxB 40.000U/kg/dia, i.p., uma vez ao dia, 5 dias); Hemin (indutor da
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HO-1, 1mg/100g, i.p., uma vez ao dia, 5 dias); Protoporfirina de Zinco (ZnPP) (inibidor da HO-1, 50
umol/Kg, i.p., uma vez ao dia, 5ºdia); PmxB+Hemin; PmxB+ZnPP; PmxB+Hemin+ZnPP. Foram
avaliados a função renal (FR) (clearance de creatinina, método de Jaffé), a excreção de peróxidos
urinários (PU, FOX-2); TBARS urinários; tióis no tecido renal, atividade da catalase (AC) e foi
realizada análise histológica no tecido renal. Os resultados mostraram que a PmxB induziu redução
da FR com elevação de PU e TBARS, acompanhados por redução de AC e tióis: O tratamento com
indutor da HO-1 reverteu a lesão pela PmxB, com melhora da FR e dos parâmetros de peroxidação.
A associação do PmxB com o inibidor ZnPP demonstrou aumento da área intersticial relativa (AIR) no
tecido renal com achatamento das células tubulares e pontos de necrose no córtex renal. Os
resultados diferenciados de FR e peroxidação lipídica, nas técnicas de mensuração utilizadas,
confirmaram a participação da heme oxigenase como antioxidante desse modelo de toxicidade renal.
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SOUZA, Jacqueline de. Intervenções de um serviço de saúde mental direcionadas aos usuários
sob tratamento pelo uso abusivo de substâncias psicoativas: das políticas e documentação à
prática cotidiana. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2008. 152 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KANTORSKI, Luciane Prado
RESUMO: Tendo em vista a iniciativa do Ministério da Saúde de instituir aos indivíduos com
problemas pelo uso abusivo de álcool e/ou outras drogas serviços de saúde mental de base
comunitária nos moldes do Sistema Único de Saúde e em conformidade com as preconizações das
atuais políticas de saúde mental; objetivou-se neste estudo conhecer as intervenções previstas pelos
documentos que embasam as práticas de Centro de Atenção Psicossocial do município de
Alegrete/RS, buscando, complementarmente, evidenciar tais ações no contexto prático dos
trabalhadores na atenção aos indivíduos sob tratamento pelo uso abusivo de substâncias psicoativas.
Estruturado nos moldes de uma pesquisa qualitativa, adotou-se como referencial teórico para
sustentação da análise dos dados, a Política Nacional sobre Drogas, a Política do Ministério da
Saúde para Atenção Integral dos Usuários de álcool e drogas e as preconizações da Organização
Mundial da Saúde com relação à prevenção e controle do uso abusivo de drogas. No tocante aos
aspectos metodológicos, adotou-se a técnica de análise documental e a observação-participante (682
horas). Para apresentação dos resultados foram organizados quatro capítulos: "Dados de
identificação e aspectos históricos do serviço de saúde mental de Alegrete"; "Apresentação dos
documentos utilizados na pesquisa"; "Descrição das intervenções: da documentação à prática
cotidiana" e "Intervenções comunitárias: reflexões sobre o processo de exclusão social e
possibilidades de construção da cidadania". O serviço apresentou uma boa articulação para atuação
em rede, flexibilidade para ações intersetoriais e constante preocupação e empenho para a
capacitação dos profissionais da equipe; no entanto, evidenciouse a dificuldade de consolidação das
ações na comunidade, falta de articulação com o Programa de Redução de Danos do município e
atuação incipiente nos problemas de ordem social (por exemplo, nenhuma iniciativa efetiva
relacionada à geração de trabalho e renda, exceto a venda de produtos da oficina de artesanato).
Enfim, este estudo reforça o desafio lançado aos serviços de saúde mental, sobretudo àqueles que
atendem indivíduos usuários de drogas, de "exteriorização" de suas práticas.
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DUARTE, Maria de Lourdes Custódio. Avaliação da atenção aos familiares num centro de
atenção psicossocial: uma abordagem qualitativa. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 173 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KANTORSKI, Luciane Prado
RESUMO: Este estudo trata de uma avaliação qualitativa da atenção oferecida aos familiares por um
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), serviço que funciona nos moldes preconizados pela
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Reforma Psiquiátrica. O estudo, realizado no município de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do
Sul, objetivou avaliar qualitativamente a atenção oferecida aos familiares pelo CAPS Nossa Casa. O
Círculo Hermenêutico Dialético foi utilizado como técnica de coleta de dados, método preconizado
pela Avaliação de Quarta Geração proposta por Guba e Lincoln. Os instrumentos de coleta foram as
observações e as entrevistas com equipe, usuários e familiares. As questões que emergiram do
processo avaliativo foram agrupadas em dois eixos temáticos: avaliando a estrutura física e recursos
humanos do CAPS Nossa Casa; e Atividades voltadas para a atenção à família. O acolhimento surge
como um espaço de escuta para os familiares e a equipe do serviço é percebida como de fácil acesso
pelos familiares, sendo caracterizada como humana. Esses profissionais utilizam bilhetes e o telefone
para se comunicarem com as famílias. As reuniões de familiares são importantes para a troca de
vivências e de informações, porém requerem melhor coordenação. As visitas domiciliares são
realizadas regularmente, aproximando profissionais e familiares. Evidenciou-se uma sobrecarga do
serviço social, que centraliza as tarefas relacionadas às famílias. A associação dos familiares surgiu
da necessidade de inserir a família no serviço, porém esta unidade de cuidado freqüenta pouco o
serviço, não se sentindo parte do tratamento. Uma nova abordagem em grupo é pensada, destinada
aos familiares para falarem dos seus sentimentos. Acredita-se que este estudo possa contribuir para
a equipe do CAPS Nossa Casa e outros serviços de saúde mental para visualizar e refletir sobre as
práticas direcionadas às famílias, práticas estas pautadas nos pressupostos da Reforma Psiquiátrica,
como forma de qualificar o trabalho dos serviços substitutivos de saúde mental e a atenção oferecida
às famílias. A forma como vem sendo consolidada a atenção às famílias nos serviços representa um
desafio para os profissionais de saúde, por implicar reestruturação na formação destes e um
processo de reflexão de todos os atores sociais envolvidos neste processo de mudança.
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SABINO, Ana Maria Neves Finochio. Enfermeira e a atenção pré-natal em São José do Rio PretoSP (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008.
126 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CLAPIS, Maria José
RESUMO: A assistência pré-natal pode não evitar as principais complicações do parto e puerpério,
causas importantes de mortalidade materna (MM). Mas a atenção qualificada neste período poderá
alterar e favorecer o prognóstico materno prevenindo tais causas. Este estudo buscou conhecer a
realidade da assistência a gestante, realizada pelas enfermeiras nas unidades básicas de saúde
(UBS) de São José do Rio Preto-SP. Objetivos: caracterizar o perfil profissional e descrever as
atividades da assistência pré-natal prestada pelas enfermeiras as gestantes subsidiadas pelo
Protocolo de Enfermagem na Atenção Básica à Saúde da Mulher. Metodologia: estudo descritivo com
abordagem quanti-qualitativa, realizado em unidades de atenção básica do município. A população
estudada foi composta por 21 enfermeiras, entrevistadas e acompanhadas através de observação
sistemática e dois gestores de saúde do município que tiveram suas entrevistas gravadas. Os dados
quantitativos foram submetidos à análise descritiva, sendo apresentados na forma de freqüência
absoluta e percentual. Os dados qualitativos foram utilizados para nos auxiliar na compreensão das
questões que envolvem a organização e a política municipal na assistência pré-natal, optamos pela
análise de conteúdo de Bardin. Resultados: a idade média das enfermeiras foi de 34 anos, 47,6% são
casadas ou vivem em parceria fixa, 57,2% tem filhos; 57% está formada há menos de 10 anos
apresentando em média de 74 meses de experiência na assistência pré-natal; com carga horária
média semanal de trabalho de 40 horas e três (14,3%) tem mais de um emprego; 97,0% concluíram
pós-graduação lato sensu, mas nenhuma cursou Enfermagem Obstétrica. As atividades realizadas
com maior freqüência na assistência pré-natal foram acolhimento 95,2%, solicitação de exames
laboratoriais; ações educativas, ora realizadas individualmente 61,9%, ora em grupo 81,0%. As
enfermeiras relataram ainda enfrentar dificuldades em uma série de atividades relacionadas à
assistência, as que exigem conhecimentos (saber), identificando fatores de risco 26,3%, bem como
as que necessitam de habilidades práticas (saber-fazer), exame físico obstétrico 36,8%. Referiram
ainda que a carga horária na graduação em enfermagem foi insuficiente para subsidiar a assistência
pré-natal, tanto no aspecto teórico como prático. Conclusões: de acordo com o preconizado pelas
políticas internacionais sobre o atendimento qualificado ao ciclo gravídico puerperal, a realidade
desvenda a insuficiência de enfermeiras qualificadas. O modelo de atenção é centrado apenas em
um profissional não privilegiando a equipe multiprofissional e a qualificação para o trabalho.
Apontando, portanto, para a necessidade de investimentos na formação profissional do enfermeiro e
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reorganização da assistência, para que se possa realmente modificar a realidade da atenção materna
em São José do Rio Preto.
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RUIZ, Mariana Torreglosa. Manejo do terceiro período do parto e suas repercussões no
purpério. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2008. 117 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MAMEDE, Marli Villela
RESUMO: O terceiro período do parto inicia-se após a expulsão do feto e termina com o
desprendimento da placenta. A perda sanguínea pós-parto está diretamente associada com o tempo
de desprendimento placentário e a contratilidade uterina. A recomendação do manejo ativo do
terceiro período do parto pela ICM/FIGO e OMS se pauta nas evidências científicas do seu potencial
em reduzir morbimortalidade materna. Este compreende as seguintes intervenções: administração
profilática de ocitócitos, após o nascimento do bebê, clampeamento e secção do cordão umbilical
precoces; tração controlada do cordão e massagem em fundo uterino, com a finalidade de reduzir a
perda sanguínea pós-parto. Objetivo: identificar como é realizado o manejo do terceiro período clínico
na condução de partos normais em uma maternidade-escola e analisar os resultados obstétricos no
puerpério imediato. Metodologia: A amostra constituiu-se de 142 parturientes. A coleta de dados foi
realizada por meio de observação não participante, respaldada por formulário testado previamente
em estudo piloto. Resultados: A dequitação foi espontânea em 98,6% dos partos, com duração média
de 8,79 ± 7,48 minutos. O clampeamento e secção precoces do cordão umbilical foram a intervenção
mais realizada (93,7%); seguidos pela tração controlada de cordão (87,3%); massagem em fundo
uterino (70,4%); contato precoce (52,8%); aleitamento precoce (34,5%); uso de ergotamina (3,5%). A
ocitocina foi utilizada apenas como terapêutica adicional após o parto (73,9%), dosagem média de
9,48 ± 9,47 UI. Foram identificadas as seguintes complicações: sangramento em média quantidade
(15,5%); curagem (4,2%) e sangramento em grande quantidade (3,5%). Não foi encontrado
associação estatisticamente significantes ( teste exato de Fisher ) entre os componentes do manejo
ativo e ocorrência de sangramento em média ou grande quantidade. Foi identificado associação
significante entre o peso fetal (p= 0,043), e quase significância para a cor branca (p= 0,074) e o
sangramento pós-parto. Não foi encontrada associação com outras variáveis independentes.
Considerações finais: Embora o manejo ativo do terceiro período do parto apresente evidências
científicas sobre sua eficácia, os resultados revelam que ainda persiste resistência em relação à sua
aplicação e que muitos dos seus componentes não foram aderidos na instituição estudada, sendo
realizado um manejo "misto" (componentes do manejo ativo e do manejo expectante). A presença de
complicação bem como sua seriedade foi de pequena freqüência. Destacamos a necessidade de
continuidade de estudos sobre a temática e especialmente quanto a avaliação objetiva da perda
sanguínea e repercussões clínicas no puerpério.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-12032008-101440/publico/MARIANATORREGLOSARUIZ.pdf
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PEDRO, Iara Cristina da Silva. Apoio social e rede social às famílias de crianças com câncer.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 154 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Lucila Castanheira
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi identificar, na perspectiva dos membros das famílias de
crianças com câncer, a rede e os tipos de apoio social dessa clientela, de acordo com as
experiências relacionadas à fase da doença que estavam vivendo: fase de crise, crônica e terminal.
Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, fundamentado no referencial teórico da
enfermagem familiar na promoção de saúde. Participaram da pesquisa todos os membros de três
famílias que possuíam uma criança com câncer, a qual fazia acompanhamento num hospital-escola
do interior do Estado de São Paulo, totalizando 15 participantes. Para a coleta de dados, utilizamos
entrevistas em profundidade, diário de campo e leitura de prontuários, além do uso do genograma e
ecomapa. A análise dos dados foi feita por meio da análise de conteúdo. Os resultados foram
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agrupados, para cada família estudada, nos apoios emocional, instrumental, informativo, de reforço e
espiritual/religioso, variando de intensidade, conforme a fase da doença. Na fase de crise, os
principais foram os apoios instrumental e emocional; na crônica, o emocional; na fase terminal,
tivemos: o instrumental, no período pré-terminal, e o espiritual e de reforço, no período de resolução
da perda. A rede social mais significativa foi constituída pelos familiares mais próximos, mas outros
componentes também contribuíram para a formação da teia de relações as quais compuseram essa
rede, tais como a família estendida, a comunidade e o hospital. Ao identificar a rede e o apoio social
dessa clientela, o pesquisador forneceu subsídios para a sistematização do conhecimento científico,
favorecendo a prática e a pesquisa da enfermagem familiar. Espera-se, com este estudo, contribuir
para uma avaliação mais ampla das necessidades de apoio social de crianças com câncer e seus
familiares, particularmente em seus ajustes à trajetória da doença, com ênfase na promoção da
saúde.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-12032008-100430/publico/Iaracristinadasilvapedro.pdf
Nº de Classificação: 5657
ARAÚJO, Andresa Mercedes. Teatro na enfermagem: ensinando e aprendendo. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sônia Maria Villela
RESUMO: O ensino das artes é concebido, por muitos, como supérfluo, caracterizado como lazer e
recreação. No entanto, o teatro, ao ser vivenciado pelas pessoas, resgata a individualidade ao
materializar a capacidade de expressão renovadora das relações entre as pessoas e os grupos
sociais. Basta o ser humano aparecer que entrará em cena o teatro, ou seja, o teatro é
essencialmente o ser humano. E este é antes de tudo um corpo contendo sensibilidade, emoção,
razão e sexualidade, registrando sensações e reações. Neste estudo optamos por uma pesquisa
qualitativa, mediatizada pela Pesquisa-Ação, com o objetivo de descrever e analisar o uso do teatro
como estratégia de ensino-aprendizagem na formação do enfermeiro. Os nove sujeitos integrantes do
estudo são alunos do Estágio Supervisionado II do curso de Graduação de Enfermagem, os quais
participam do grupo Saúde e Alegria, destinado à educação para a saúde. Os sujeitos reconhecem a
necessidade de conhecer e explorar o cotidiano da vida do público-alvo, buscar novos
conhecimentos, aprofundar o ensino teórico-prático da enfermagem, para trabalhar na educação para
a saúde, sendo um trabalho que exige muita criatividade e dedicação, apontando as barreiras e
gratificações do trabalho em equipe. A estratégia do teatro possibilitou aos alunos o autoconhecimento, aprender a ouvir, o momento correto de falar, a aproximação e a interação com as
pessoas e, acima de tudo, o respeito. Dessa forma, percebemos como o teatro favorece o
crescimento pessoal e desenvolvimento cultural dos alunos por meio do domínio da comunicação e
do uso interativo da linguagem teatral, numa perspectiva lúdica, facilitando o processo de ensinoaprendizagem na formação do enfermeiro.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-12032008-095807/publico/ANDRESAMERCEDESARAUJO.pdf

Nº de Classificação: 5658
GALDEANO, Luzia Elaine. Validação do diagnóstico de enfermagem Conhecimento deficiente
em relação à doença arterial coronariana e à revascularização do miocárdio. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 151 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ROSSI, Lídia Aparecida
RESUMO: Este estudo teve como principais objetivos realizar a validação de conteúdo e a validação
clínica das características definidoras do diagnóstico de enfermagem Conhecimento deficiente em
relação à doença arterial coronariana e à revascularização do miocárdio. Foram utilizados os modelos
de validação de conteúdo e de validação clínica focado no paciente, propostos por Fehring (1987).
Validação de conteúdo (1ªetapa do estudo) - foram convidados a participar dessa etapa 50
enfermeiros expertos em diagnósticos de enfermagem, em assistência a pacientes com problemas
cardiológicos e/ou na área da educação. Para essa etapa, foi utilizado instrumento, constituído das
características definidoras do Conhecimento deficiente e de suas respectivas definições operacionais.
As características definidoras, classificadas como principais pelos expertos foram: verbalização do
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problema (0,96), desempenho inadequado em teste (0,83) e expressar percepção incorreta acerca do
seu estado de saúde (0,83). As características classificadas como secundárias foram: seguimento
inadequado de instruções (0,71), memorização de informação deficiente (0,71), indicadores
nãoverbais de baixo entendimento (0,69), questionamento repetitivo (0,68), desvalorização das
informações (0,64), não seguir a terapêutica prescrita (0,56), indicadores não-verbais de falta de
atenção (0,56), falta de integração do plano de tratamento às atividades diárias (0,53) e expressar
alteração psicológica (ansiedade, depressão) (0,51). A característica comportamentos impróprios ou
exagerados (0,34) foi considerada insuficiente para caracterizar o conhecimento deficiente. Validação
clínica (2ªetapa do estudo) - participaram dessa etapa 80 pacientes adultos que se encontravam no
período pré-operatório de revascularização do miocárdio. Essa etapa foi realizada no Hospital
Beneficência Portuguesa do município de São Paulo. Foram utilizados seis instrumentos:
Questionário para avaliação geral, Mini-exame do estado mental, Escala hospitalar de ansiedade e
depressão, Questionário para avaliação do conhecimento em relação à doença e ao tratamento,
Questionário para avaliação da valorização de informações e Escala de autoavaliação. Todos os
instrumentos de coleta de dados, utilizados nessa etapa e preenchidos pela pesquisadora, foram
entregues a um enfermeiro especialista com o objetivo de verificar a concordância entre esses dois
profissionais na identificação das características definidoras. As características identificadas com
freqüência superior a 50%, tanto pela pesquisadora como pelo enfermeiro especialista, foram:
desempenho inadequado em teste e expressar alteração psicológica. Com exceção da característica
verbalização do problema, na qual se obteve 27,5% de concordância entre os dois profissionais, em
todas as outras foram obtidos índices de concordância superior a 68%. As características definidoras
nas quais foram obtidos maiores coeficientes de confiabilidade foram desempenho inadequado em
teste e expressar percepção incorreta acerca do seu estado de saúde (R = 0,91). As características
definidoras nas quais foram obtidos menores coeficientes de confiabilidade foram: indicadores nãoverbais de falta de atenção (R = 0,05) e indicadores nãoverbais de baixo entendimento (R = 0,06).
Apenas quatro (5%) pacientes apresentaram desempenho adequado no questionário para medir
conhecimento em relação à doença e ao tratamento. Pode-se concluir que as características
definidoras desempenho inadequado em teste e expressar percepção incorreta acerca do seu estado
de saúde constituem as melhores manifestações do Conhecimento deficiente visto que foram
classificadas, na 1ªetapa do estudo como características principais e foram identificadas, na 2ªetapa
do estudo, com grande freqüência.

Acesso ao texto integral:
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Nº de Classificação: 5659
FARIA, Heloisa Turcatto Gimenes. Fatores relacionados à adesão do paciente diabético à
terapêutica medicamentosa. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2008. 146 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZANETTI, Maria Lúcia
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo e transversal, realizado em um Centro de Pesquisa e
Extensão Universitária do interior paulista, em 2007. Objetivo geral: avaliar os fatores que interferem
na adesão do paciente à terapêutica medicamentosa relacionada ao diabetes mellitus. Objetivos
específicos: caracterizar os pacientes diabéticos segundo as variáveis sócio-demográficas e clínicas;
identificar a terapêutica medicamentosa utilizada pelo paciente diabético; determinar a adesão do
paciente diabético à terapêutica medicamentosa para o controle do diabetes; analisar as facilidades
e/ou dificuldades enfrentadas pelos pacientes diabéticos na utilização dos medicamentos prescritos; e
associar a adesão do paciente diabético à terapêutica medicamentosa com algumas variáveis
relacionadas: ao paciente; ao relacionamento profissional-paciente; ao esquema terapêutico; e à
doença propriamente dita. A população foi constituída por 46 pacientes diabéticos do tipo 1 e do tipo
2, que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão. Para a coleta de dados foram utilizados um
questionário e o teste de Medida de Adesão ao Tratamento - MAT. Na análise, utilizou-se o programa
estatístico SPSS - 11.5. Os resultados mostraram que a população do estudo caracterizou-se por
pacientes com predomínio do sexo feminino, com mediana de idade 57 anos, 8 anos de estudo e 4,5
salários mínimos. A maioria dos sujeitos possui diabetes do tipo 2, com mediana do tempo de
diagnóstico de 12,5 anos e as co-morbidades mais freqüentes foram a hipertensão arterial e a
dislipidemia. Quanto à terapêutica medicamentosa, 89,1% dos sujeitos utilizavam antidiabéticos orais,
sendo que 26,1% utilizavam Biguanidas e também Biguanidas associada à Sulfoniluréia; e 41,3%
deles faziam uso de insulina. Constatou-se, ainda, que 30,4% recebiam terapia combinada com
antidiabéticos orais e insulina. No que se refere à adesão do paciente diabético ao tratamento
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medicamentoso para o diabetes, obteve-se 78,3% de adesão. Quanto às facilidades e/ou dificuldades
para a adesão, 50% dos sujeitos adquiriam os medicamentos na Unidade de Saúde. A prevalência de
adesão foi maior nos homens (85,7%); nos idosos (82,4%); nos sujeitos com mais de 12 anos de
estudo (88,9%); com renda familiar superior a cinco salários mínimos (90%); e que receberam
informações acerca da doença (84,6%) e informações específicas em relação ao medicamento
prescrito (86,7%). Constatouse, também, que a adesão foi maior nos sujeitos com até cinco anos de
diagnóstico (80%); que não modificaram a rotina de vida diária (81,1%,); não referiram efeitos
colaterais (93,8%); não faziam uso de anti-hipertensivos (84,2%); e que apresentaram lacunas no
conhecimento (80,8%). Cabe ressaltar que a prevalência da não adesão foi maior em indivíduos com
hemoglobina maior que 7% (85,7%). Na realização dos testes estatísticos, para a maioria dos fatores
analisados, obteve-se uma fraca associação com a adesão e as diferenças na prevalência da adesão
não foram estatisticamente significativas. Conclui-se que ao considerar que a prevalência da adesão
obtida no presente estudo está abaixo do recomendado na literatura, torna-se urgente reconhecer a
importância da mensuração da adesão dos pacientes diabéticos em tratamento medicamentoso para
o controle do diabetes pelos profissionais de saúde, na vigência de um mau controle glicêmico e de
uma suposta falência no esquema terapêutico instituído.

Acesso ao texto integral:
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BRAGANHOLO, Larissa de Paula. Não-realização de cirurgia reconstrutiva de mama: fatores
associados, qualidade de vida e auto-estima (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 133 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Ana Maria de
RESUMO: A reconstrução mamária visa melhorar a qualidade de vida e auto-estima da mulher após
câncer de mama. Atualmente, existe uma baixa procura pela cirurgia, e poucos estudos apontam os
fatores relacionados à não-realização do procedimento. Objetivo: Descrever os fatores relacionados à
não-realização da reconstrução mamária e investigar a qualidade de vida e auto-estima de mulheres
submetidas à cirurgia por câncer de mama. Métodos: A amostra constituiu de 53 mulheres
submetidas à cirurgia por neoplasia mamária, freqüentando um núcleo de reabilitação durante o
período de agosto a dezembro de 2006, e que responderam a um formulário acerca da doença, do
tratamento e dos fatores relacionados à não-realização de reconstrução. Foi aplicado o instrumento
The Medical Outcomes Study 36-item Short Form Health Survey - MOS-SF36 - e a Escala de Autoestima de Rosemberg. Resultados: A maioria das mulheres tinha idade superior a 50 anos, era
casada, raça branca, baixa escolaridade e baixa classe econômica. Houve predomínio da cirurgia de
mastectomia, com tempo médio decorrido após a cirurgia de 5,8 anos. A maioria das mulheres
realizou radioterapia e quimioterapia e algumas evoluíram com limitação na amplitude de movimento
e nas tarefas domésticas, linfedema, dor, entre outras complicações. Em relação à cirurgia
reconstrutiva, todas as mulheres já tinham ouvido falar, mas nem todas foram orientadas pela equipe
médica sobre essa possibilidade no momento da retirada do tumor. Os profissionais de saúde
representaram a fonte de informação mais relatada pelas mulheres a respeito da cirurgia
reconstrutiva, e foram também os sujeitos com os quais elas menos discutiram sobre o assunto. A
maioria das mulheres conhecia o seu direito de realizar reconstrução pelo Sistema Único de Saúde e
relatou que a cirurgia é de longa duração, envolve muitas etapas e pode ocorrer rejeição da prótese.
A maior parte das entrevistadas relatou medo em realizar a cirurgia, por sofrimento e complicações
após a técnica, e acrescentou que não faria a reconstrução, apesar de achar que estava na idade
ideal e usar prótese externa. Houve predomínio de mulheres sem vida sexual ativa e satisfeitas com a
auto-imagem. A maioria afirmou ter liberdade em usar qualquer tipo de roupa e relatou que se sente
bem ao estar com roupa, com biquíni/maiô e sem roupa. Sobre a rede de suporte, houve mudanças
positivas no relacionamento familiar e com o companheiro após a cirurgia por câncer de mama. A
avaliação da qualidade de vida através do MOS-SF36 revelou menor escore para o domínio "dor",
"aspectos físicos", "vitalidade", "saúde mental" e "capacidade funcional". O questionário de Autoestima de Rosemberg obteve valor médio de 34,4 pontos. Conclusão: Os dados apontam adaptação
das mulheres em face das conseqüências do tratamento de câncer de mama, não priorizando a
realização de reconstrução mamária

Acesso ao texto integral:
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FERECINI, Geovana Magalhães. Aprendendo e ensinando sobre os cuidados com o filho
prematuro: a vivência de mães em um programa de educação em saúde. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 179 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SCOCHI, Carmen Gracinda Silvan
RESUMO: As práticas educativas dirigidas às mães de prematuros ainda ocorrem, em alguns
hospitais, de maneira tradicional, ministradas por profissionais sem a participação ativa da clientela
nesse processo. Num esforço para o preparo mais adequado de mães para a alta hospitalar de bebês
prematuros, vislumbrando a possibilidade de construir com mães conhecimentos acerca dos cuidados
com o filho, motivou-se realizar o presente estudo tendo como objetivos específicos: descrever o
processo de desenvolvimento de um Programa de Educação em Saúde mediado pelo uso de uma
cartilha educativa dirigida às mães de prematuros, utilizando a metodologia participativa; analisar a
percepção destas mães sobre a vivência no Programa e avaliar a aquisição de conhecimentos
cognitivos destas sobre os cuidados com seus filhos, proporcionados pela participação no Programa.
Trata-se de pesquisa de intervenção educacional fundamentado no referencial da problematização de
Paulo Freire e que utiliza as abordagens quantitativa e qualitativa. Participaram do estudo 38 mães de
prematuros internados na unidade de cuidados intermediários neonatal de um hospital público
universitário de Ribeirão Preto - SP. O Programa de Educação em Saúde consistiu em atividades
educativas grupais mediadas pelo uso da cartilha educativa "Cuidados com o bebê prematuro:
orientações para a família". As participantes receberam a cartilha educativa para leitura e,
posteriormente, participaram de grupos educativos coordenados pela pesquisadora, utilizando o
método da problematização. A atividade grupal era iniciada com uma apresentação, seguida por uma
técnica de relaxamento e, posteriormente, eram trabalhados participativamente os conteúdos
abordados na cartilha e outros levantados pelas participantes relacionados ao cuidado do filho
prematuro visando à alta hospitalar. As participantes também foram estimuladas a expressarem suas
percepções acerca da vivência no Pprograma. Os grupos educativos foram filmados e as falas e os
comportamentos não-verbais foram transcritos na íntegra a partir das filmagens. Outra técnica de
coleta de dados foi a entrevista estruturada, pré e pós intervenção, orientada por um roteiro contendo
46 afirmações sobre os cuidados com o bebê prematuro. O conhecimento de cada participante foi
classificado em insuficiente, regular, bom e ótimo ao apresentar quantidade total de respostas
corretas nos seguintes intervalos: até 11, de 12 a 23, 24 a 35, 36 a 46 questões, respectivamente. Na
análise qualitativa das falas das mães foi utilizada a análise temática. O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética do hospital. Cada mãe participou de uma a duas reuniões educativas, com duração
média de 1h a 2h, desenvolvidas utilizando a metodologia participativa auxiliada por técnicas da
comunicação terapêutica como a permanência em silêncio, a escuta reflexiva, a verbalização de
interesse e aceitação e a devolução de perguntas, promovendo assim o diálogo e a troca de
experiências. A cartilha, apesar de não ter sido amplamente lida pelas participantes do estudo,
mostrou ser um instrumento de grande importância para posterior consulta após a alta do prematuro
além de auxiliar na aquisição de conhecimentos de familiares. Com relação à percepção acerca da
vivência no Programa, verificou-se que todas as participantes consideraram-no importante,
apreendendo-se quatro núcleos temáticos: o aprendizado proporcionado pelo Programa de Educação
em Saúde; a criação de possibilidades de socializar o conhecimento com a família; o Programa de
Educação em Saúde como espaço para descontração e escuta e desenvolvendo o vínculo afetivo
com outras mães e enfermeira. Verificouse, no pré-teste, que 5 mães (13,2%) apresentaram
conhecimento regular, 29 (76,3%) bom e 4 (10,5%) ótimo, enquanto que, no pós-teste, todas (100%)
passaram a apresentar conhecimento ótimo, o que demonstra o impacto positivo da intervenção
educativa. Obteve-se ganho relativo estatisticamente significante na comparação do pré com o pósteste, entre as mães de menor escolaridade, do lar e que participaram de grupos educativos com
menor duração e menor número de participantes. A questão com menor número de acertos refere-se
à vestimenta adequada do prematuro. Concluiu-se que a participação destas mães nas atividades
educativas utilizando a metodologia participativa, mediada por uma cartilha educativa, possibilitou a
aquisição de conhecimentos cognitivos além de tornar os momentos de educação em saúde
prazerosos e possibilitar a troca de experiências e o estabelecimento de vínculos afetivos. Destaca-se
a importância de propostas de Educação em Saúde dirigida a essa clientela a fim de contribuir com a
construção de uma assistência integral mais criativa, inovadora e participativa
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LIMA, Rhanna Emanuela Fontenele. Interações medicamentosas potenciais em pacientes de
unidade de terapia intensiva de um hospital universitário do Ceará. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CASSIANI, Silvia Helena De Bortoli
RESUMO: Na prática clínica, é comum a associção de vários fármacos para o tratamento de
patologias crônicas. Entretanto, algumas associações podem ter respostas indesejáveis para o
paciente, cujos efeitos variaram desde a ineficácia do tratamento medicamentoso até eventos
adversos graves. As interações medicamentosas (IM) são exemplos de eventos adversos com
medicamentos e para sua ocorrência contam-se fatores relacionados ao paciente, ao medicamento e
à prescrição. Quanto aos fatores de risco relacionados ao paciente, algumas populações, são mais
vulneráveis às IM, tais como: idosos, pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos, em unidades
de terapia intensiva e imunodeprimidos. Dessa forma, esta invesitgação foi conduzida com o objetivo
de analisar as potenciais interações medicamentosas em pacientes de uma Unidade de Terapia
Intensiva do Hospital Universitário do Ceará. A análise dos prontuários ocorreu nos meses de julho e
agosto de 2007. A população do estudo foi composta por todos os pacientes hospitalizados na UTI
por mais de seis dias nos meses de junho de 2006 a junho de 2007. Após os critérios de inclusão,
foram selecionados 102 pacientes, destes, 74 (72,5%) apresentaram 311 potenciais interações
medicamentosas. Quanto às características sociodemográficas e clínicas dos pacientes, verificou-se
que as IM ocorreram com maior frequências nos pacientes do sexo feminino 47 (64%), na faixa etária
dos 63 a 72 anos, 17 (23%), com tempo de permanência na UTI por um periodo de seis a dez dias 42
(56,7%) e em portadores de doenças do aparelho circulatório 115 (25,2%). Quanto ao númemero de
medicamentos, os pacientes que apresentaram interações medicamentosas receberam mais do que
o dobro de medicamentos, comparados aos pacientes sem IM. A Classe medicamentosa mais
freqüente no estudo foi a dos medicamentos do Aparelho digestivo e metabolismo 474 (25,7%),
entretanto, as IM foram mais frequntes entre os medicamentos do Sistema Nervoso 124 (40%).
Dentre estes, destacam-se o midazolam 65 (20,8%) e o fentanil 21 (6,7%). Verificou-se que dos 1845
medicamentos analisados, 1140 (61,8%) foram aprazados para o mesmo horário, destes 844 (74%)
apresentaram potencial para interações medicamentosas, sendo o horário das 6 horas o que
concentrou maior número de medicamentos administrados. Dentre as vias de administração de
medicamento, a via intravenosa foi a mais freqüente no estudo 1151 (62,3%). Quanto às IM, verificouse que a associação do midazolam com o fentanil 45 (14,5%) e midazolam com o omeprazol 19
(6,1%), foram as IM mais freqüentes. Quanto à classificação das IM identificou-se que: 150 (48,2%)
apresentaram perfil farmacocinético; 173 (55,4%) de início demorado; 170 (54,7%) de moderada
gravidade; 189 (60,6%) apresentaram boa documentação científica. O manejo clínico mais freqüente
no estudo foi “observar sinais e sintomas”, com 221 (47,9%) das recomendações. Salienta-se que
80% das ações para minimizar ou até evitar os efeitos indesejáveis das IM podem ser realizados pelo
enfermeiro. No entanto, para que as intervenções ocorram de fato, é importante que o enfermeiro
tenha conhecimento dos mecanismos farmacológicos das interações medicamentosas, bem como
seus fatores precipitantes.

Acesso ao texto integral:
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TONANI, Karina Aparecida de Abreu. Identificação e quantificação de metais pesados, parasitas
e bactérias em esgoto bruto e tratado da Estação de Tratamento de Esgoto de Ribeirão PretoSP. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 174
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SEGURA-MUÑOZ, Susana Inés
RESUMO: Nos países em desenvolvimento, onde podemos encontrar áreas urbanas densamente
povoadas com precárias condições de saneamento básico, o esgoto sem tratamento é responsável
por um grande número de doenças de veiculação hídrica. Além da carga microbiológica (bactérias,
vírus, ovos/larvas de helmintos e protozoários), pode também conter diversos poluentes químicos que
afetam a saúde humana, dentre eles os metais pesados. Este estudo teve como objetivo avaliar os
níveis de metais pesados, bem como identificar e quantificar parasitas e coliformes totais e fecais em
efluentes urbanos, antes e após o tratamento de esgoto pelo sistema lodos ativados da Estação de
Tratamento de Esgoto de Ribeirão Preto (ETE-RP). A ETE-RP recebe e trata cerca de 57% do esgoto
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gerado no município de Ribeirão Preto, desde novembro de 2002. O presente estudo foi desenvolvido
no Laboratório de Saúde Ambiental da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP, com a
colaboração do Laboratório de Pediatria Setor de Metais do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto/FMRP/USP. As amostras foram coletadas durante um ano (de outubro de
2006 a outubro de 2007). No esgoto bruto e tratado foram analisados os seguintes metais: Cd, Cu,
Cr, Mn, Pb e Zn, utilizando técnicas de espectrofotometria, como: Espectrofotometria de Absorção
Atômica acoplado a Forno de Grafite (EAA-FG) e Espectrofotometria de Absorção Atômica de Chama
(EAA-Chama). A análise parasitológica foi realizada em câmara de Sedgwick-Rafter. Já as análises
bacteriológicas foram realizadas utilizando-se o método Colilert® (Tubos Múltiplos). Com os dados
obtidos verificou-se que os níveis de metais pesados presentes nas amostras de esgoto tratado estão
dentro dos valores estabelecidos pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) nº. 357/2005 que estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes e pelo
Decreto Estadual (SP) nº. 8468/76. Verifica-se que o processo promove a remoção parcial dos
parasitas considerados como possíveis indicadores nas diretrizes da OMS. Observou-se que houve
uma remoção de 90 % na concentração de coliformes totais e fecais, conforme estabelecido pelo
Decreto Estadual nº 8468 (SP), de 8 de setembro de 1976 e pela Resolução nº 357, de 17 de março
de 2005 do Conama (SÃO PAULO. CETESB, 1974; BRASIL. CONAMA, 2005). Este estudo
representa a primeira caracterização parasitária e bacteriológica do esgoto coletado na ETE-RP e
uma avaliação da remoção mediante o referido sistema de tratamento de esgoto, visando à geração
de informações que contribuam com a gestão ambiental não só no nível municipal, e sim, no âmbito
regional, nacional e internacional, sob a ótica da saúde pública.
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ZAGO, Karine Santana de Azevedo. Assistência em saúde mental: atuação dos trabalhadores de
enfermagem de nível médio em uma enfermaria de psiquiatria de um hospital geral. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SAEKI, Toyoko
RESUMO: As enfermarias de Psiquiatria em hospitais gerais articulam-se com a proposta da reforma
psiquiátrica, na tentativa de evitar internações longas e, conseqüentemente, o hospitalismo e a
cronificação gerada pelos hospitais psiquiátricos tradicionais. A internação deve ser indicada após
todos os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes e o tratamento deve oferecer
assistência integral e trabalhar em prol da reinserção social. Para tanto, é necessário que o paciente
seja atendido por uma equipe multidisciplinar, em que todos são igualmente responsáveis pela
assistência e pelo bem estar do paciente. Nessa perspectiva, os técnicos e auxiliares de enfermagem
desempenham papéis importantes, pois permanecem mais tempo em contato com os pacientes e
têm a oportunidade de observar, obter a confiança, interagir com eles e, conseqüentemente,
colaborar para a melhoria da assistência em Psiquiatria e em Saúde Mental. A presente pesquisa é
um estudo de caso de natureza qualitativo-descritivo e exploratório. Tem como objetivo investigar a
atuação dos trabalhadores de enfermagem de nível médio que trabalham na enfermaria do Setor de
Psiquiatria de um hospital público em Uberlândia, Minas Gerais. Os sujeitos foram os técnicos e
auxiliares de enfermagem que trabalham no local de estudo. Para coleta de dados, foi utilizada a
observação participante e a entrevista semi-estruturada gravada em fitas cassetes. A análise foi feita
a partir das transcrições das fitas, organização, classificação dos dados e a análise final, que se deu
a partir da discussão à luz dos conhecimentos produzidos na área. Os resultados envolvem a
caracterização dos sujeitos; descrição do setor e das atividades desenvolvidas pelos sujeitos e as
facilidades e dificuldades encontrados por eles para o desenvolvimento de suas atividades. A
pesquisa apontou que a maioria dos trabalhadores não escolheram trabalhar no local, foram
designados para o setor após aprovação em concurso e não têm preparo específico na área. Os
sujeitos definem o doente mental como uma pessoa que sofre por causa das particularidades da
doença e pelo preconceito social. Suas atividades são caracterizadas pela divisão de tarefas e por
um trabalho repetitivo e mecanizado e têm como objetivo atender as necessidades do setor e de
outros profissionais. A facilidade encontrada foi o bom relacionamento entre os membros da equipe
de enfermagem e as dificuldades estão relacionadas à "característica da instituição" e às dificuldades
estão relacionadas às "particularidades do trabalho da enfermagem psiquiátrica". Considera-se a
necessidade da valorização do técnico e auxiliar de enfermagem em todos os momentos do processo
de trabalho, para que haja, de fato, as transformações necessárias à assistência em Saúde Mental.

Acesso ao texto integral:
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SEGOVIA DÍAS DE LEÓN, Martha Graciela. Impacto de uma intervenção comunicativa na
capacidade funcional de idosos hospitalizados. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 119 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Isabel Amélia Costa
RESUMO: INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional é uma problemática para o setor saúde,
que pelas suas características são mais freqüentes os processos de hospitalização, que
conseqüentemente favorecem a presença de incapacidades funcionais temporais ou permanentes
nos idosos, fato que não é priorizado em pacientes hospitalizados e que requer estratégias de
solução visando a melhora da qualidade de vida. OBJETIVO: estudar o impacto de uma intervenção
comunicativa fundamentada na concepção de Paulo Freire na capacidade funcional dos idosos, por
meio de atividades básicas da vida diária (ABVD). METODOLOGIA: estudo quase-experimental em
184 pacientes, divididos em grupo controle (n=92), experimental (n=92), no hospital HGDIMP, San
Luis de Potosí, México. Prévia aprovação do comitê de ética, foi aplicado o índice de Barthel por meio
de entrevista para as ABVD: duas semanas antes da hospitalização, na admissão, após 48 horas da
hospitalização, na alta e duas semanas depois da alta hospitalar. O instrumento "índice de Bartel " foi
submetido a uma adaptação cultural e a uma prova piloto em 96 idosos. Foi aplicado o questionário
de Pfiffer (SPMSG), validado ao espanhol, para identificar o estado cognitivo e um questionário para
dados gerais e antecedentes de saúde. A intervenção comunicativa iniciou 48 horas após
hospitalização e terminou duas semanas depois da alta hospitalar. Aplicaram-se estatísticas
descritivas, análise multivariada de perfis, testes t de student e exato de Fisher; para tanto, foi
utilizado o programa SPSS versão 13.0. RESULTADOS: A idade média dos participantes foi 70 ± 7,7
anos, 60% casados, 41,9% com ensino fundamental completo e 40,2% analfabetos.As principais
causas de hospitalização foram por doenças cardiovasculares (40,2%) As co-morbidades mais
freqüentes foram hipertensão arterial (49,5%) e Diabetes Mellitus (33,2%) . Antes da hospitalização
37,0% consumiam um medicamento, 25,5% consumiam dois, sendo os mais utilizados os
antihipertensivos (39,1%) e hipoglicemiantes (30,4%). O nível de saúde percebido foi 50,5% para
"regular" e 38,6% para "bom". Antes da hospitalização as ABVD mais afetadas foram subir e descer
escadas (18,5%), tomar banho (17,4%) e todas as ABVD, de ambos os grupos apresentaram
p>0,050, não apresentando diferenças significantes. Na admissão ao hospital observou-se aumento
da dependência em todas as ABVD, principalmente tomar banho, vestir-se e caminhar; porém
analisando as ABVD, entre os grupos controle e experimental, encontrou-se p=0,015 para caminhar e
para transferência da cama para a cadeira p=0.030. Encontrou-se diferença significante entre os
grupos. Após 48 de hospitalização houve recuperação das ABVD no grupo controle (media 50,1) e no
grupo experimental 40,2 p=0,003; portanto, houve significância estatística. Após finalizar a
intervenção, a média do grupo experimental aumentou para 90,0 e o grupo controle apresentou 67,0,
p=0,001, observando-se diferenças significantes. Ao comparar os perfis médios encontrou-se
p<0.001, razão pela qual conclui-se que não houve paralelismo. A média das ABVD foi maior no
grupo experimental em relação ao controle. CONCLUSÕES: o presente estudo mostrou a efetividade
de uma intervenção comunicativa, na melhoria da capacidade funcional em pacientes idosos
hospitalizados, além de identificar fatores de risco que podem ser controlados. Considera-se que a
proposta contribui na recuperação e obtenção da melhora do grau de independência dos idosos por
médio de sua participação ativa.
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TIRADO OCHOA, Lourdes Rosario. Adolescentes e tabagismo: o que pensam sobre a família, a
escola, os pares, e si mesmos. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto, 2008. 97 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Ana Maria Pimenta
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo, transversal com comparações entre grupos,
desenvolvido em duas etapas. Na primeira etapa buscou-se identificar: padrão de consumo de
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tabaco, características da família, escola e pares. Na segunda etapa, com apoio de conceitos da
teoria da identidade social, buscou-se identificar as representações que adolescentes têm de pessoas
fumantes e não fumantes e suas identificações com as qualificações atribuídas a esses dois
conjuntos de indivíduos. Foram participantes 494 adolescentes, com idades entre 15 e 18 anos,
estudantes de ensino médio de duas escolas da cidade de Hermosillo, Sonora, México (62,5% do
sexo feminino). Na primeira etapa foram empregados os seguintes instrumentos para coleta de
dados: Questionário Mundial sobre Tabagismo em Jovens ", Global Youth Tobacco Survey (GYTS), e
Questionário de Tolerância de Fageström (QTF).Na segunda etapa, 26 adolescentes foram
entrevistados individualmente com apoio de um roteiro previamene elaborado. Os principais
resultados da primeira etapa mostram que 45,7% (n=226) experimentaram cigarros uma vez na vida;
88,7% não são fumantes atualmente e 11,3% são fumantes. A idade de início do tabagismo
compreende o período de 13 a 15 anos; 89,3% apresentam muito baixo nível de dependência de
nicotina. Os lugares preferidos para fumar são as reuniões sociais e a escola. Não foram encontradas
diferenças entre os grupos de fumantes e não fumantes quanto ao uso de cigarros por seus pais.
Com relação ao uso de cigarros por amigos identificaram-se diferenças entre os grupos (X² = 62,75;
p< 0,001); 49,1% dos adolescentes fumantes disseram que seus melhores amigos são também
fumantes e 11% dos não fumantes assim responderam. Encontrou-se diferença também quanto a
aceitar a oferta de cigarro dos melhores amigos (X² = 251,81; p< 0,001), 71.2% dos não fumantes
responderam que não aceitariam enquanto que 71,4% dos fumantes responderam que
provavelmente aceitariam. Quanto à crença que deixar de fumar é difícil, as diferenças entre os
grupos foi também significante (X² = 22,44; p< 0,001), 42,6% dos não fumantes respondeu que é
difícil deixar de fumar e 41,8% fumantes responderam que não é difícil deixar de fumar. As
representações que os adolescentes têm de mulheres e de homens que fumam são também
diferentes (X² = 37, 13, p< 0,001; X² = 39, 84, p< 0,001 respectivamente). Em geral são atribuídas
características negativas sendo que as mulheres são rotuladas negativamente em maior proporção.
Quanto aos resultados da segunda etapa do estudo, obteve-se que quando adolescentes fumantes e
não fumantes qualificam indivíduos não fumantes eles tendem a atribuir-lhes características positivas.
O contrário ocorre quando se trata de qualificar indivíduos que fumam. Há, ainda, uma porcentagem
de entrevistados para os quais não há características distintivas de indivíduos fumantes e não
fumantes. Ao avaliarem a si mesmos quanto a apresentarem as características que atribuíram a
indivíduos fumantes e não fumantes verifica-se que os fumantes tenderam a não se ver naquelas
representações. Por seu turno, os não fumantes tenderam a ver-se com as características de
indivíduos não fumantes. Tais resultados são relevantes para a compreensão do que pensam
adolescentes sobre o comportamento de fumar. E de fatores relacionados a esse comportamento.
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LEDESMA DELGADO, Ma. Elena. Significado atribuído ao processo de enfermagem por
enfermeiras de um hospital no México: entre o fazer rotineiro e o pensar idealizado. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 114 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Maria Manuela Rino
RESUMO: Este estudo de natureza qualitativa teve como objetivo compreender os significados
atribuídos ao processo de enfermagem por enfermeiras da unidade clínica num hospital do México. A
coleta dos dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com 16 enfermeiras,
complementada com observação de sua atuação num período de trabalho, nos diferentes turnos, e
consulta documental. Os dados foram analisados tendo como referenciais teórico e metodológico o
Interacionismo Simbólico e a Teoria Fundamentada nos Dados, que possibilitaram a construção de
categorias, subcategorias e suas inter-relações, utilizando o paradigma de codificação de Strauss e
Corbin (2002). A comparação constante dos dados resultou na categoria central "o processo de
enfermagem no contexto hospitalar: entre o fazer rotineiro e o pensar idealizado", que permitiu
compreender o significado atribuído pelas enfermeiras ao processo de enfermagem na sua prática
cotidiana assistencial, explicitado nas concepções, idealizações e ações de cuidado rotineiro,
despercebido, aplicado de forma diferente ao aprendido na escola, e seguindo protocolos de atenção
estabelecidos, como base de seu trabalho, uma maneira de fazer os cuidados e ajudar os pacientes a
solucionar seus desconfortos, instrumento e metodologia que lhes permite direcionar suas atividades
e assumir a prática profissional autônoma. O processo de enfermagem se mostra como dissociação
entre o pensar e fazer, indicando haver distanciamento entre a teoria e a prática. As ações de
cuidado das enfermeiras estão orientadas, principalmente, à realização de procedimentos, conforme
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rotinas e protocolos de atenção. Estas ações consistem em: recepção e entrega de turno,
administração de medicamentos, mensuração de sinais vitais, registros clínicos de enfermagem e
encaminhamento de pacientes, visando a dar conta da investigação de suas necessidades,
planejamento e realização das ações, na perspectiva do cuidado individualizado e uso do processo
de enfermagem. Nesse espaço de tomada de decisões, o enfermeiro estabelece relacionamento
humanizado refletido na sua satisfação pelo cuidado realizado, evidenciando sua capacidade de lidar
com as condições contextuais em que há delimitação de funções, sobrecarga de trabalho, bem como,
costumes, crenças e valores pessoais e profissionais, expressos como limitantes na utilização do
processo de enfermagem. Com este estudo foi possível compreender o processo social em que as
enfermeiras atribuem significados ao processo de enfermagem no contexto hospitalar, captando a
intersubjetividade de suas experiências e a participação ativa na construção de uma prática de
enfermagem diferente, firmando a proximidade humana nas múltiplas interações do cotidiano
hospitalar. Esta proximidade pode vir a ser resgatada e potencializada como objeto sensibilizador de
uma prática que questione o caráter instrumental da rotina, avançando na perspectiva do cuidado
humanizado.
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ROCHA RODRIGUEZ, Ma. Del Rocio. Fatores associados ao desenvolvimento de lesões
cervicais em mulheres mexicanas. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. [134] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Ana Paula Morais
RESUMO: A compilação mais recente dos dados mundiais indica que anualmente 466.000 novos
casos de câncer cervical são detectados em todo mundo. A infecção pelos tipos oncogênicos do
papilomavírus humano (HPV), constitui importante fator de risco para o desenvolvimento do câncer
do colo uterino. Em mulheres portadoras do vírus da imunodeficiência humana tipo 1 (HIV-1), tem
sido demonstrado o aumento na prevalência e persistência da infecção por HPV oncogênicos,
justificando o aumento da susceptibilidade destas mulheres para o desenvolvimento das lesões
cervicais, lesões precursoras do câncer do colo uterino. Citocinas são importantes na defesa contra a
infecção pelo HPV e o nível de sua produção é geneticamente determinado. A predominância de
citocinas do padrão do tipo Th1, como o TNF-alfa, está associada com a regressão das lesões
cervicais. Neste estudo foram analisados os fatores comportamentais, imunológicos e virais,
possivelmente, associados ao desenvolvimento das lesões cervicais em 66 mulheres mexicanas,
portadoras ou não da infecção pelo HIV-1, apresentando lesões cervicais. Assim, aspectos sóciodemográficos e hábitos sexuais, a identificação e a tipificação do HPV, e a detecção do polimorfismo
da região promotora do TNF foram analisados. Ao avaliar os aspectos sócio-comportamentais, a
maioria das mulheres estava casada legalmente ou em união consensual no momento da entrevista,
com nível educacional fundamental e nível sócio-econômico baixo. Associado a isso, a maior
porcentagem dos maridos eram migrantes dos Estados Unidos da América (EUA), em busca de
emprego e melhores condições financeiras. O grupo de pacientes com HIV-1 que referiram utilizar a
camisinha só algumas vezes ou nunca e que relataram possuir entre 2-3 parceiros sexuais foi maior
do que o grupo de mulheres sem o HIV- 1. Adicionalmente, os parceiros sexuais de mulheres com o
HIV-1 mantinham outras parcerias sexuais, sendo estas heterossexuais e/ou homossexuais. Todas
as pacientes arroladas no presente estudo apresentavam infecção ativa por HPV e lesões cervicais
de baixo grau. Os HPV oncogênicos, como os do tipo 16/18 e 35, foram significantemente mais
freqüentes entre as HIV positivas em comparação às não portadoras dessa infecção. Relativo às
comparações do polimorfismo do TNF, a freqüência do genótipo TNF-308 não mostrou diferenças
significantes entre os grupos de pacientes. O gene da região promotora do TNF na posição -238
também foi avaliado e observamos que o alelo TNF-238G, associado à alta produção dessa citocina,
apresentou significativo aumento de sua freqüência entre as pacientes com o HIV-1 em relação às
pacientes sem o HIV-1. Estes resultados sugerem que as condições sócio-culturais e hábitos sexuais
estão envolvidos com a vulnerabilidade para a aquisição do HIV e HPV em mulheres mexicanas.
Embora as portadoras do HIV apresentem infecção ativa por HPV oncogênicos, a presença do alelo 238G, relacionado com a alta produção do TNFalfa, pode estar associado com a não progressão das
lesões cervicais. Entretanto, esta interpretação deve ser realizada com cautela, pois algumas
mulheres que apresentavam resultados de lesões cervicais de baixo grau morreram de câncer
cérvico uterino. Este fato revela a fragilidade das análises e avaliações ginecológicas nos serviços de
saúde referidos neste estudo e sugere que a alternativa de utilizar técnicas de biologia molecular para
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a identificação e tipificação dos tipos oncogênicos do HPV seja uma estratégia importante para os
programas de prevenção do câncer do colo do útero.
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http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-28032008-082517/publico/Madelrociorocharodriguez.pdf
Nº de Classificação: 5669
MORETTI PIRES, Rodrigo Otávio. Pensamento crítico social de Paulo Freire sobre humanização
e o contexto da formação do enfermeiro, do médico e do odontólogo (O). Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. [323] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sônia Maria Villela
RESUMO: A partir do processo de implementação do Sistema Único de Saúde, diversos desafios
foram emergindo de um contexto histórico, pautado na exclusão. Diversas estratégias foram
utilizadas no sentido de superar os problemas e, entre estas, se destaca o Programa de Saúde da
Família, cujos princípios se norteiam pela proximidade do usuário, centralidade na família, trabalho
multiprofissional. No entanto, a questão da falta de formação e preparo dos profissionais se apresenta
principalmente que se refere ao tratamento humanizado. Neste sentido, o estudo foi construído sob o
universo conceitual originado dos trabalhos de Paulo Freire, em particular aos conceitos referentes e
articulados a temática da humanização. O presente trabalho objetivou investigar em que medida o
modelo pedagógico universitário tem influências na formação do enfermeiro, do médico e do
odontólogo com relação à humanização, que no marco teórico freireano significa o bem tratar do
paciente, mas também a inserção do profissional como ator social transformador. Para tanto, foram
investigados os cursos de Enfermagem, Medicina e Odontologia de uma Universidade Federal da
Região Norte do Brasil, pautando-se na perspectiva qualitativa. Como técnicas, foram realizados um
encontro de grupo focal para cada curso, com seis acadêmicos do último período. Na etapa seguinte,
realizou-se entrevista semiestruturada e individual, com os acadêmicos que participaram dos Grupos
focais. Utilizou-se, ainda, da análise documental das matrizes curriculares dos cursos. Os resultados
indicam que o ensino em Enfermagem, em Medicina e em Odontologia apresenta talhe tradicional,
narrativo e depositário, conforme Freire, direcionamento que implica na vivência desumanizadora do
acadêmico durante o curso universitário e que, segundo o referencial teórico, se refletirá na postura
futura dos educandos. Os resultados sugerem a premente necessidade de reorientação dos modelos
pedagógicos dos cursos estudados, com vistas a formação de enfermeiros, médicos e odontólogos
com prática pautada no pensamento histórico-político e crítico reflexivo.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-26032008-131633/publico/RODRIGOOTAVIOMORETTIPIRES.pdf

Nº de Classificação: 5670
CONDORIMAY TACSI, Yolanda Rufina. Assistência à criança e ao adolescente em unidades nãohospitalares de urgência e emergência em um município do interior do Estado de São Paulo:
um estudo de avaliação. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2008. 197 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LIMA, Regina Aparecida Garcia de
RESUMO: Atualmente, os índices de morbi-mortalidade na população pediátrica têm sido controlados
por meio de diversas estratégias nos diferentes níveis de atenção, mas esta clientela ainda é
vulnerável a diversas enfermidades de etiologia ambiental, social ou econômica. Os serviços de
saúde de urgência e emergência para pediatria, integrantes da rede de serviços da saúde, também
devem estar preparados, na sua organização estrutural e funcional, para responder as diferentes
necessidades da população infanto-juvenil. Quando uma criança ou adolescente necessita de
atendimento de urgência ou emergência as unidades não-hospitalares deverão estar preparados para
seu acolhimento com avaliação e classificação de risco. Este estudo tem por objetivo avaliar a
assistência à criança e ao adolescente nas unidades não-hospitalares de urgência e emergência, em
um município do interior do Estado de São Paulo, nos componentes de estrutura, processo e
resultados. A coleta de dados foi realizada em cinco unidades não-hospitalares de atenção a crianças
e adolescentes em urgência ou emergência. A coleta de dados foi realizada por meio da observação
e entrevista, complementadas com dados das fichas de atendimento. Os resultados do presente
estudo evidenciaram no que diz respeita a estrutura planta física inadequada e materiais e
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equipamentos em quantidade e qualidade insuficiente. Na avaliação do processo observou-se que o
atendimento prestado pela equipe de saúde é dirigido a queixa, não avaliando outros aspectos que
podem prevenir riscos nesta clientela. A avaliação de resultado foi realizada a partir da percepção de
satisfação dos acompanhantes e trabalhadores de saúde. Os acompanhantes assinalam aspectos de
satisfação como a escuta, a orientação e o fornecimento de medicamentos; como aspectos não
satisfatórios são declarados o atendimento por diferentes médicos e o gasto com medicamentos
quando não disponíveis na unidade. Os trabalhadores de saúde são predominantemente receptivos
para o trabalho com crianças, sendo que existe dificuldade no cuidado aos adolescentes, em
decorrência das particulares deste grupo. No que se refere à satisfação, aspectos assinalados foram
estímulos em decorrência do bom desempenho de seu trabalho e motivações intrínsecas
relacionadas a sua profissão. A insatisfação é manifestada pela baixa remuneração e falta da
capacitação na área da urgência e emergência.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-25032008-170321/publico/YolandaRufinaCondorimayTacsi.pdf

Nº de Classificação: 5671
SANCHES, Roberta Seron. Lipodistrofia em pacientes sob terapia anti-retroviral: subsídios para
o cuidado de enfermagem a portadores do HIV-1. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Ana Paula Morais
RESUMO: Efeitos colaterais têm sido associados à terapia anti-retroviral em portadores da infecção
pelo HIV. Entre esses, destaca-se a a síndrome da lipodistrofia, caracterizada por hiperlipidemia e
lipodistrofia. A lipodistrofia é manifestada por alterações na forma do corpo, com aumento progressivo
da circunferência abdominal e torácica, aparecimento de gordura dorsocervical com expansão da
circunferência do pescoço; e lipoatrofia, com perda de tecido adiposo na face, nas nádegas e nos
membros superiores e inferiores. O presente estudo, seccional e descritivo, realizado com 84
pacientes atendidos em um ambulatório de dislipidemias específico para os portadores do HIV,
abordou, através da técnica do auto-relato, a ocorrência da lipodistrofia e as principais repercussões
relacionadas ao seu aparecimento. Dos 84 pacientes, 40 (47,61%) apresentavam alterações
corporais. Para 65,00% deles, as alterações na sua aparência física constituem uma "marca
registrada", capaz de revelar a soropositividade para infecção pelo HIV, o que acarreta sérias
conseqüências para sua saúde afetivo-emocional. Além da lipodistrofia, as alterações metabólicas,
que incluem as dislipidemias estão associadas ao risco elevado para o surgimento de doenças
coronarianas. Do total de pacientes avaliados, 8 (9,52%) deles eram hipertensos, 1 (1,19%) relatou
infarto agudo do miocárdio e 1 (1,19%) acidente vascular cerebral após ter iniciado a terapia antiretroviral. Os achados deste estudo reforçam a relevância da temática, e ressaltam a necessidade de
novos estudos com uma abordagem não somente dos parâmetros biológicos da síndrome da
lipodistrofia, mas também do seu impacto psicossocial, fornecendo subsídios para a integralidade e
qualidade da assistência de enfermagem prestada a esses pacientes.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-25032008-165647/publico/robertaseronsanches.pdf
Nº de Classificação: 5672
LUCHESI, Luciana Barizon. Imagem do enfermeiro segundo a visão de estudantes do ensino
médio: desenvolvimento de Questionário Multidimensional. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 301 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Isabel Amélia Costa
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo desenvolver um Questionário Multidimensional para
Imagem Social do Enfermeiro (QMISE) a fim de estudar a imagem da profissão segundo a visão de
estudantes do ensino médio. O questionário foi submetido a validação de conteúdo, validação
aparente, análise semântica e foi aplicado em uma amostra de 269 estudantes dos 5 sub-setores do
município de Ribeirão Preto/SP. A taxa de alunos faltosos associada a taxa de alunos que
recusaram-se a participar do estudo não permite que a amostra possa ser utilizada como inferência
para a população. A amostra foi composta de 62,1% de mulheres, com uma média etária de 16,6
anos. A proporção de mulheres que almejam cursos universitários foi maior que a proporção de
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homens e o fator mais importante de escolha para as profissões foi salários altos, no entanto,
percebe-se um desconhecimento geral sobre as carreiras desejadas. A maioria dos pais tem no
máximo o primeiro grau completo e menos de 30% das mães estão fora do mercado de trabalho. A
Enfermagem obteve um bom posicionamento (6°lugar) no ranking de status social entre 15
profissões. Em relação à percepção salarial, a Enfermagem variou para a 83 posição geral. As
profissões de conotação social masculina obtiveram melhores posições tanto no ranking salarial
como de status, se comparadas com as profissões de conotação social feminina. A maioria dos
estudantes classificou positivamente contatos anteriores com o profissional de Enfermagem. Houve
uma tendência a neutralidade em relação à aceitação de estereótipos de gênero para as carreiras,
entretanto Engenharia, Psicologia e Nutrição receberam classificação dentro de estereótipos de
gênero da maioria dos estudantes da amostra. Não foi detectada a presença dos estereótipos
"enfermeira como símbolo sexual" nem do "enfermeiro afeminado", contudo os estereótipos
"Enfermagem como profissão feminina" e "submissão" foram encontrados. A maioria dos estudantes
relatou desconhecer a diferença entre os profissionais da equipe de Enfermagem e houve uma
confusão entre os papéis do Enfermeiro e Auxiliar de Enfermagem. Mais de 70% da amostra referiu
não ter interesse na escolha da Enfermagem como carreira. A maioria dos estudantes manifesta a
valorização do cuidado mostrando coerência com o bom posicionamento da Enfermagem no ranking
de status social, entretanto o fator autonomia não obteve consenso entre os estudantes e a maioria
classificou o médico como o coordenador do trabalho. As características integrantes do cuidado
humanizado foram classificadas como importantes, porém com uma avaliação feminina, podendo
sugerir uma interpretação de um "fazer menor". O índice de desinteresse pela profissão não obteve
diferenças entre homens e mulheres, o que pode sugerir uma futura crise também para o
recrutamento feminino caso estes dados fossem confirmados na população. Considerando-se a atual
crise de recrutamento e retenção de Enfermeiros enfrentada por países como Canadá e Estados
Unidos da América parece emergencial o desenvolvimento de estratégias de esclarecimento dos
estudantes a fim de atrair talentos para a Enfermagem em ambos os gêneros.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
Nº de Classificação: 5673
STEFANELLO, Juliana. Representação social de mulheres/mães sobre as práticas alimentares
de crianças menores de um ano. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 198 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): NAKANO, Ana Márcia Spanó
RESUMO: As práticas alimentares da criança menor de um ano trazem inúmeras particularidades que
transcendem o biológico e, portanto requerem ser analisadas nas dimensões culturais, psicológicas,
sociais e econômicas. Desta forma, buscou-se compreender quais as representações sociais das
mulheres/mães sobre as práticas alimentares das crianças menores de um ano. Tratase de uma
pesquisa qualitativa, desenvolvida com 15 mulheres/mães de crianças menores de um ano e usuárias
de um serviço da rede básica de saúde de Ribeirão Preto-SP. A coleta de dados foi através de
entrevistas semi-estruturadas gravadas e transcritas na íntegra e registros de imagens do contexto
social da alimentação da criança, fotografadas pelas mães. A coleta se deu após o consentimento
livre e esclarecido, no domicílio dos sujeitos. O conteúdo foi categorizado com base na técnica de
análise de conteúdo, modalidade temática, e as fotografias possibilitaram uma análise complementar.
À luz das representações sociais na perspectiva socioantropológica, analisou-se como as mulheres,
enquanto agentes do cuidado infantil, em especial da alimentação do filho, atuam nas diversas
dimensões do "espaço social alimentar". Depreenderam-se quatro categorias temáticas: 1) O
contexto de construção das práticas da alimentação infantil: a alimentação da família; 2) A
alimentação da criança no primeiro ano de vida; 3) Pessoas tidas como referência para as práticas
alimentares infantis e 4) A alimentação e a saúde da criança. A alimentação é a primeira socialização
dos indivíduos, e a família é tradicionalmente o lócus no qual a aprendizagem social se dá, tendo os
pais, particularmente as mães, a função de primeiros educadores alimentares. As mães fornecem os
sentidos e ideologias que sustentam e determinam as decisões alimentares, desde o primeiro
alimento recebido, o leite materno, até a introdução à comida da família. O comportamento alimentar
da criança está delimitado por condicionantes fisiológicos, como as alternâncias de sensação de fome
e saciedade, parâmetros esses manifestados pelas crianças, que guiam as condutas maternas na
oferta do peito ao filho e na avaliação de sua capacidade como nutriz, evidenciando a necessidade de
introduzir outro leite. Na alimentação complementar, o aspecto socioeconômico tem peso
determinante na seleção dos alimentos, assim como o valor do alimento que deve ter vitaminas e que
sustente a criança. A aceitação da comida, avaliada com base na quantidade ingerida, é entendida
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como uma preferência da criança, a qual guiará as condutas maternas futuras. Relacionam ainda a
aceitação da comida como um comportamento esperado de uma criança saudável. O preparo dos
alimentos infantis segue princípios que acreditam ser compatíveis com a fase de desenvolvimento da
criança, sendo a textura e consistência valorizadas para evitar engasgos, e ao mesmo tempo
encorpadas para garantir a sustância da criança. As práticas alimentares infantis se orientam por
saberes que perpassam pela legitimidade do discurso científico e alcançam as subjetividades do
conhecimento das mulheres do meio relacional, predominantemente de domínio feminino. A
introdução precoce da comida da família, "a mesma comida que a gente come, ele come", é uma
prática comum. Assim, as práticas alimentares demonstram estabelecer-se em um universo próprio
que vai além do acesso à informação e das condições socioeconômicas, mas perpassam pelos
desacordos existentes entre a prática declarada e a prática real, sendo guiadas pelas representações
da comida como fonte de saciedade, evitando a fome, dando sustância e deixando a criança com o
corpo forte e saudável.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-25032008-165955/publico/JULIANASTEFANELLO.pdf
Nº de Classificação: 5674
HINO, Paula. Padrões espaciais da tuberculose associados ao Indicador Adaptado de
Condição de Vida no Município de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 131 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Claudia Benedita dos
RESUMO: Considerada um problema social, a Tuberculose é uma doença que ultrapassa as
barreiras biológicas sendo fundamental compreender sua ocorrência no contexto das condições de
vida da população e do espaço que a envolve. O presente estudo com delineamento híbrido,
ecológico e de tendência temporal (retrospectivo e longitudinal), teve como objetivos estudar a
relação do Indicador Adaptado de Condição de Vida e a distribuição espacial da ocorrência da Tb no
ano de 2000 e obter a correlação espacial da ocorrência dos casos, segundo endereço de
notificação, ao longo dos anos 2000 a 2006, no município de Ribeirão Preto. Os dados referentes à
Tuberculose foram coletados no banco de dados Epi-Tb e as informações que compuseram o
Indicador Adaptado de Condição de Vida, do Censo Demográfico de 2000. A unidade de análise foi o
setor censitário. Os mapas temáticos foram realizados com auxílio do software MapInfo 7.5 e a
análise estatística espacial, por meio do Spring 4.3. Para os demais cálculos (Análise Fatorial, teste
Qui-quadrado, Razão de Chances), utilizou-se o SPSS 10.0. O perfil dos casos novos de Tuberculose
encontrado foi: caso novo (85%), forma pulmonar (74,5%), sexo masculino (71,7%), faixa etária de
20-49 anos, com ênfase no grupo de 30-39 anos, a média das idades oscilou entre 38,9 a 42 anos. A
cobertura do Tratamento Supervisionado atingiu 76% dos doentes no ano de 2006, a co-infecção
TB/Hiv foi de 27%, o teste anti-Hiv não foi realizado em 12,9% dos doentes. Em relação ao resultado
de tratamento, a média de cura foi de 72,3%, abandono (43%) e óbito por Tuberculose (3,9%). O
coeficiente de incidência variou de 26,8/100.000 habitantes (2006) a 38,9/100.000 habitantes (2001).
O percentual de geocodificação foi superior a 86% para todos os anos do estudo, mostrando uma
concentração de casos em 3 regiões do município, que se intercalaram durante os anos. Quanto aos
indicadores que compuseram o Indicador Sintético de Condição de Vida, os que apresentaram as
maiores cargas fatoriais foram chefes de família com renda menor ou igual a 2 salários mínimos e
menos de 3 anos de estudo, seguido de densidade intradormitório e população de 10-14 anos
analfabeta. O município foi classificado em 3 clusters: alta, intermediária e baixa condição de vida. A
comparação dos mapas de condições de vida e Tuberculose evidenciou relação entre a doença e
áreas mais carentes do município, visto que o coeficiente de incidência no cluster de baixa condição
de vida foi de 49,9/100.000 habitantes. A Razão de Chances bruto, considerando-se o cluster de alta
condição de vida como referência, comprovou a associação entre Tuberculose e condição de vida,
sendo, para o cluster de intermediária condição de vida igual a 2,27 (RC= 2,27; IC 95%: 1,46-3,45) e
para o de baixa condição de vida igual a 3,30 (RC= 3,30; IC 95%: 1,90-5,70). Por outro lado, seu
valor não foi significativo quando comparados os clusters de condição de vida intermediária e pobreza
(RC=1,45; IC 95%: 0,92-2,29). A estratificação do município segundo condições de vida e ocorrência
da Tuberculose permitiu a identificação de áreas de risco, fornecendo subsídios para o Programa de
Controle da Tuberculose local.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-28032008-082907/publico/PaulaHino.pdf
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Nº de Classificação: 5675
ROMERO BAQUEDANO, Irasema. Fatores relacionados ao autocuidado de pessoas com
diabetes tipo 2 no Serviço de Urgência do Hospital Regional Mérida, Yucatán, México. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 140 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ZANETTI, Maria Lúcia
RESUMO: Estudo correlacional que teve como objetivo analisar os fatores relacionados ao
autocuidado de pessoas com diabetes tipo 2. Participaram 252 pessoas que ingressaram no Serviço
de Urgência do Hospital Regional Mérida ISSSTE, em 2006. Utilizaram-se seis instrumentos de coleta
de dados: um formulário e um questionário contendo as variáveis sociodemográficas, clínicas e
laboratoriais; uma escala de medida de capacidade de autocuidado; três questionários, ou seja,
medida de adesão ao tratamento medicamentoso, dietético e de atividade física. Os dados foram
obtidos mediante consulta ao prontuário e no domicilio por meio de entrevista dirigida. Para a analise
utilizou-se o programa estatístico SPSS, versão 12.0, estatística descritiva univariada, bivariada e
correlação. Os resultados mostram predomínio de mulheres (51,8%), a idade média é de 62,88 ±
11,18 anos; casados (81,7%), do lar e aposentados (27,9 e 25,5%), respectivamente; escolaridade
média de 9,16 ± 3,94 anos; católicos (65,7%); família nuclear (59%), apoio familiar (84,8%). O peso
médio é de 71,39 ± 10,59Kg; altura de 1,51 ± 0,07m; IMC de 31,46 ± 5,41Kg/m2, circunferência
abdominal de 113 ± 17,59cm. Pressão arterial sistólica de 126,95 ± 14,26 mmHg e diastólica de 83,03
± 9,35 mmHg. O tempo médio de evolução da doença é de 17,53 ± 9,03 anos, com média de
internação de 2,30 ± 1,05 vezes. As principais causas de internação foram a hiperglicemia, o pé
diabético e a hipoglicemia; e as complicações mais freqüentes foram a hipoglicemia, neuropatia e pé
diabético. Os antecedentes familiares referidos foram o diabetes e a hipertensão arterial. Quanto ao
tratamento medicamentoso, a maioria utiliza antidiabéticos orais do grupo das sulfoniluréias. Em
relação ao seguimento da doença, de 78% das pessoas com diabetes tipo 2 que comparecem ao
serviço de saúde, 48% o faz a cada 2 meses. Os valores da glicemia capilar foram de 197,29 ± 52,35
mg/dl, glicemia plasmática de 209,35 ± 119,02 mg/dl; colesterol total de 333,19 ± 69,47 mg/dl, LDL de
110,82 ± 25,49 mg/dl, HDL de 37,55 ± 5,53 mg/dl e triglicerídeos de 184,81 ± 61,40 mg/dl. No que se
refere à capacidade de autocuidado obteve-se média de 35,72 ± 3,69 pontos, o que evidenciou
capacidade de autocuidado regular dos sujeitos estudados. Quanto à adesão ao tratamento
medicamentoso obteve-se a média de 30,08 ± 3,13 pontos, com taxa de adesão de 8,8%; adesão ao
tratamento dietético, média de 12,67 ± 1,32 pontos, com taxa de adesão de 8%; e atividade física,
média de 2,73 ± 1,53, com taxa de adesão de 5,2%. Houve correlação direta entre capacidade de
autocuidado e anos de estudo, controle do diabetes e adesão à atividade física; e correlação inversa
entre capacidade de autocuidado e IMC, colesterol total, LDL, religião, tratamento medicamentoso,
tempo de evolução da doença e fatores de risco. Conclui-se que face aos resultados obtidos torna-se
urgente a implementação das diretrizes propostas pelo Modelo Integrado de Atenção à Saúde
(MIDAS) e da Norma Oficial Mexicana 015-SSA2-1994 para a prevenção, tratamento e controle do
diabetes com vistas ao desenvolvimento de habilidades de autocuidado das pessoas com diabetes
tipo 2 para o manejo da doença.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-27052008-143605/publico/IrasemaRomeroBaquedano.pdf

Nº de Classificação: 5676
SILVA, Claudia Mara da. Gerenciamento de resíduos sólidos gerados em laboratório de análises
clínicas na cidade de Ribeirão Preto-SP, 2007: um estudo de caso. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAYANAGUI, Angela M. Magosso
RESUMO: O crescimento desordenado da população mundial, o aumento da industrialização, o
consumismo exagerado, e, conseqüentemente, o aumento na geração de resíduos, vêm gerando
impactos negativos na saúde humana e ambiental. No contexto dessa problemática ambiental,
destaca-se a produção de resíduos perigosos e, entre esses, os resíduos de serviços de saúde RSS. Por se caracterizarem como perigosos, várias recomendações, normas e legislações surgiram
no âmbito mundial, no sentido de se encontrar um melhor sistema para seu manejo e destinação
final. No Brasil, atualmente em vigor, as normas RDC ? 306/04 da Anvisa e Resolução ? 358/05 do
Conama, dão diretrizes para a elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de
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saúde - PGRSS. Entretanto, tais legislações tratam os RSS de forma mais geral, não abordando
especificamente a situação dos resíduos gerados em laboratórios de patologia e análises clínicas. O
presente trabalho teve por objetivo diagnosticar a situação do gerenciamento de resíduos gerados em
um laboratório de análises clínicas da rede privada, do município de Ribeirão Preto - SP, à luz da
atual legislação brasileira sobre RSS. Trata-se de um estudo de caso com abordagem qualiquantitativa. A coleta de dados foi realizada por meio de duas entrevistas, uma observação
sistematizada, e também pela caracterização dos resíduos gerados no serviço selecionado para o
estudo. Pelas entrevistas e observação sistematizada foi possível constatar que o laboratório não
possui um sistema de gerenciamento integralmente de acordo com as atuais legislações brasileiras,
em especial no que se refere à elaboração do PGRSS, à determinação de um gerente de resíduos e
à segregação, identificação e acondicionamento dos RSS. A caracterização dos 173,98 kg de
resíduos totais gerados em 15 dias, de um período de quatro semanas, pelo laboratório revelou a
produção dos cinco grupos de resíduos (A, B, C, D e E), segundo a legislação atual, sendo 92,88 kg
de resíduos comuns (53,40%) e 81,10 kg (46,60 %) de resíduos segregados como RSS. A média
diária de produção de resíduos comuns, de 15 dias das quatro semanas de estudo, foi de 6,19 kg/dia
de resíduos comuns e de 5,41 kg/dia de RSS. Os tipos de resíduos mais freqüentemente encontrados
foram: o plástico, que representou 31,22% da média diária segregada como RSS, seguido pelos
perfurocortantes, que representaram 30,00% da média diária segregada como RSS. Os setores com
maior produção de RSS foram os da Esterilização (35,43%), seguidos pelos setores de Coleta de
Material (21,20%) e de Microbiologia (20,61%). Pelo estudo concluímos a necessidade de adaptação
do laboratório pesquisado às atuais legislações, dando ênfase à imediata implantação de um PGRSS
e de um Gerente de Resíduos, além de um programa de educação continuada em serviço.
Ressaltamos, também, a importância do papel dos serviços de fiscalização sanitária e das agências
ambientais, no sentido de contribuir para maior conscientização dos geradores de RSS, em especial
dos serviços de saúde de pequeno porte, incluindo-se os laboratórios de análises clínicas.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-29042008-105738/publico/ClaudiaMaradaSilva.pdf
Nº de Classificação: 5677
DOMINGOS, Josélia Benedita Carneiro. Uso de álcool e as condições de saúde entre motoristas
nas estradas (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2008. 146 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PILLON, Sandra Cristina
RESUMO: O uso de álcool entre motoristas é tema preocupante devido às graves conseqüências e
aos altos índices de acidentes de trânsito que tem gerado. O presente estudo teve como objetivo
identificar o uso do álcool entre motoristas nas estradas, bem como avaliar as condições de saúde
entre os participantes da Campanha Saúde na Estrada em Ribeirão Preto, SP. A amostra foi
composta por 1014 participantes, a maioria homens, com idade de 30 a 45 anos, casados, com baixo
nível de escolaridade, procedente da Região Sudeste, religião católica. Entre os participantes, 81,5%
são caminhoneiros. Quanto ao uso do álcool, 738 (72,7%) bebem de 2 a 4 vezes por mês, de 3 a 4
doses numa única ocasião e se embriagam semanalmente, índices considerados altos quando se
trata de motoristas. Esses apresentam uso de bebidas alcoólicas em níveis de risco e de baixo risco.
Entre os 229 (31%) motoristas que sofreram acidentes de trânsito, 19 (2,5%) acidentes ocorreram
após o beber. Em relação às condições de saúde, 33% que apresentam hipertensão fazem uso de
risco, quase 30% apresentam diabetes e também fazem uso de risco, no entanto, aqueles que
expressaram ter pancreatite foram 74,5% e apresentaram colesterol acima de 200mg/dL 39,1%
fazem uso de baixo risco. Na análise dos dados, avaliados através da pontuação do AUDIT maior que
8, ter idade menos que 30 e entre 30 e 45 anos, ser do sexo masculino, não ter religião, sobrepeso e
obesidade foram considerados as características que contribuíram para os fatores de riscos entre os
participantes. Ao passo que, ser evangélico, praticar religião, estar casado/amasiado e possuir nível
superior foram os fatores de proteção para o uso abusivo de álcool. Esses dados nos fornecem
subsídios para o desenvolvimento de campanhas preventivas pontuais sobre o beber e dirigir, como
também ações educativas e informativas permanentes para essa clientela expostas aos riscos nas
estradas.
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CALIXTO OLALDE, Ma. Gloria. Escala SERVQUAL: validação para a cultura mexicana e a qualidade
de serviço de enfermagem, segundo a percepção de pacientes hospitalizados. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 105 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Isabel Amélia Costa
RESUMO: Pesquisa do tipo metodológico quando se procurou realizar a adaptação semântica e
cultural do instrumento SERVQUAL, com o objetivo de avaliar a qualidade do serviço de enfermagem,
a partir da percepção do paciente, com a aplicação do referido instrumento. Quanto aos aspectos
éticos, a pesquisa atendeu a Lei Geral da Saúde do México com a aplicação dos termos de
consentimento livre e esclarecido. Participaram 222 pacientes que ingressaram nos serviços de
urgências do Hospital Geral de Celaya, Guanajuato, México, para serem internados nos setores de
medicina interna, cirurgia e ginecologia. Para a coleta de dados, foram utilizados como instrumentos
um formulário de registro de identificação e aplicação dos questionários de expectativas e
percepções, na forma de entrevista, que compõem a escala SERVQUAL adaptada para enfermagem
e validada para a população mexicana. Para a análise dos dados utilizou-se do programa estatístico
SPSS, versão 15.0, com realização de estatística descritiva e inferencial. Na adaptação semântica e
cultural da escala SERVQUAL para população mexicana, foi realizada a avaliação por quatro juízes
peritos na área, que avaliaram a equivalência semântica e cultural do instrumento, tendo sido
acatadas todas as sugestões. Após essa fase foi feito um teste piloto e aplicado o teste alpha de
Cronbach com o resultado de µ=0,74, considerado satisfatório. Na amostra houve predomínio do
sexo feminino (72,1 %), na faixa etária de 20 a 39 anos (68,5%) e média de 34,02±9,25 anos, com
internação principalmente nos serviços de Ginecologia (51,8%) e Cirurgia (33,3%). Na análise das
diferenças entre percepções e expectativas (P - E) para cada um dos itens, os resultados foram
predominantemente negativos, o que significa que a qualidade percebida (Qp) do serviço de
enfermagem pelo paciente foi negativa, ou seja, as percepções foram menores em relação às
expectativas, em cada um dos itens, com exceção do item 9, com uma Qp=0,02. Não se encontrou
diferença significativa quando se relacionou a qualidade percebida do serviço de enfermagem com
idade, sexo e serviço de internação. Conclui-se, com base nos resultados obtidos, que a escala
SERVQUAL é um instrumento útil para a avaliação da qualidade do serviço de enfermagem em
população mexicana e que a qualidade do serviço de enfermagem percebida pelos pacientes é
satisfatória. Entretanto, os resultados negativos indicam que os profissionais de enfermagem
necessitam formular estratégias com vistas à melhoria do serviço de enfermagem e com isto
assegurar a oferta de um serviço de qualidade.
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SILVA, Mariana Machado da. Polimorfismo da região do Fator de Necrose Tumoral (TNF) na
síndrome da lipodistrofia associada à terapia anti-retroviral em portadores do HIV-1. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 154 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Ana Paula Morais
RESUMO: Apesar de causar um enorme impacto na história da evolução e prognóstico a partir da
infecção pelo HIV, a terapia anti-retroviral altamente potente prolongada apresenta vários efeitos
colaterais. Dentre esses, a síndrome da lipodistrofia (SL) caracterizada por alterações metabólicas e
morfológicas. Embora tenha sido descrito que a adesão à terapia esteja associada, sua patogenia
ainda permanece desconhecida. Um enfoque têm sido dado aos mediadores pró-inflamatórios, como
o Fator de Necrose Tumoral (TNF), sugerindo que o aumento nos níveis dessa citocina esteja
associado com o desenvolvimento da SL. Como os sítios polimórficos têm sido associados com a
magnitude da produção de citocinas, no presente estudo avaliamos a freqüência de alguns sítios
polimórficos na região do gene que codifica o TNF em portadores do HIV/aids apresentando ou não a
SL. Para avaliar o polimorfismo genético dos microssatélites TNFa-e e da região promotora do TNF
(TNF-308 e TNF-238) foram estudados 117 portadores do HIV-1 usando terapia anti-retroviral (67
com SL e 50 sem SL) e 131 controles saudáveis. Os microssatélites e região promotora do TNF
foram tipificados usando DNA genômico hibridizado com iniciadores específicos. Os pacientes foram
arrolados no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP). A analise
estatística foi realizada utilizando-se o teste exato de Fisher. Quando consideramos as comparações
das freqüências dos alelos dos microssatélites da região do TNF podemos inferir que a presença do
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alelo TNFa5 pode conferir proteção aos indivíduos portadores do HIV/aids no desenvolvimento da SL.
Já as comparações dos alelos da região promotora do TNF nos sugerem que a presença do alelo
TNF-308G, assim como seu homozigoto TNF-308GG, podem conferir susceptibilidade para o
desenvolvimento da SL. A presença do haplótipo TNFe3 d3 -238G -308A c1 a5 b7 sugere proteção
para o desenvolvimento dessa síndrome. Esse é o primeiro estudo associando o polimorfismo dos
microssatelites do TNF com a SL e aponta diversas associações entre alelos da região do gene que
codifica o TNF com a SL. Embora os mecanismos relacionados com a participação do TNF no
desenvolvimento da SL não estejam bem esclarecidos, este estudo sugere que fatores
imunogenéticos associados com a magnitude de expressão do TNF e, provavelmente da expressão
de outras citocinas pró-inflamatórias, estejam envolvidas no desenvolvimento da SL em portadores do
HIV/aids.
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SOUZA, Joseane de. Filhos de alcoolistas: afetividade e conflito nas relações familiares. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 147 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Ana Maria Pimenta
RESUMO: O presente estudo teve como objetivos: verificar os níveis de afetividade e de conflito nas
díades pai-mãe, pai-filho, (subsistema parental), identificar a ocorrência de sintomas depressivos,
problemas comportamentais e cognitivos nas crianças de 9 a 11 anos, identificar sintomas
depressivos nos pais e mães, buscar compreender a história de vida do pai e da mãe em suas
famílias de origem, descrever a percepção que pai/marido e mãe/esposa têm do alcoolismo e suas
conseqüências para as relações familiares. Participaram deste estudo quatorze famílias cujo pai era
alcoolistas e tinham filhos na faixa etária entre 9 e 11 anos. Os critérios de inclusão do grupo foram:
pai alcoolista com diagnóstico de dependência de álcool, isto de acordo com a décima versão da
Classificação Internacional de Doenças (CID-10) para transtornos mentais e comportamentais
devidos ao uso de álcool, intoxicação aguda (F.10.0), e com eventuais co-morbidades, por exemplo:
tabagismo, depressão e ansiedade. E tivesse no mínimo cinco anos de convivência com a esposa e
os filhos. Os pais deveriam ter vínculo conjugal (oficial ou consensual). As crianças não deveriam
apresentar déficits sensoriais e neurológicos evidente, históricos de ferimento na cabeça, ainda, não
estarem em atendimento psicológico e /ou psiquiátrico e não terem histórico de uso ou de
dependência química. A mãe não deveria apresentar dependência de álcool e drogas, podendo ser
incluído mãe tabagista. Os instrumentos utilizados foram: roteiro de identificação familiar,
Familiograma, Genograma e roteiro sobre o histórico de alcoolismo. Os instrumentos para avaliação
das variáveis pessoais da criança foram: Escala Comportamental Infantil A2 de Rutter (ECI),
Inventário de Depressão Infantil (IDI), Matrizes Progressivas Coloridas de Raven. Para avaliar sinais
de depressão nos pais e mães foi utilizado o Inventário de Beck de Depressão. A coleta de dados foi
realizada por meio de três visitas para as famílias, com horário e dia marcados com os pais. Os
resultados revelaram: a percepção de mais afetividade na relação mãe e filho e mais conflito na
relação conjugal, sugerindo que existe mais proximidade entre mãe-filho e distanciamento na relação
pai-filho. A história da família de origem dos pais revelou que os mesmos foram filhos de pais
alcoolistas e tiveram um relacionamento mais próximo com suas mães e distante com seus pais. Ao
correlacionar o nível de afetividade de mães com seus filhos e com a presença de sintomas de
depressão e problemas de comportamento observa-se que quanto mais afetividade o filho percebe
em sua relação com a mãe menos sinais de depressão ele apresenta e menos sinais de problemas
de comportamento. Pesquisar as relações de famílias alcoolistas pode contribuir para identificar as
variáveis familiares que estão interferindo nesse percurso, planejar projetos de intervenções que
incluam a família auxiliando o paciente alcoolista a restabelecer sua vida familiar e,
conseqüentemente, diminuir as chances desta criança de desenvolver uma dependência.
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SANTOS, Igor Pereira dos. Avaliação da presença de depressão entre usuários de plantão
noturno em unidade de emergência. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FUREGATO, Antônia Regina Ferreira
RESUMO: A depressão pode ser considerada um problema de saúde pública devido aos agravos e
perdas sociais conseqüentes. É um problema que por si já debilita a pessoa, levando a pior evolução,
se assim estiver associada a alguma doença clínica. Freqüentemente é negada pelo próprio indivíduo
por questões de preconceito social, visto provocar queda na produtividade pessoal, perda de iniciativa
e de interesse. Este estudo objetivou conhecer a presença de depressão entre usuários de plantão
noturno em unidade de emergência de uma instituição privada, relacionando esse fato aos
condicionantes clínicos e biopsicossociais. Metodologia: A pesquisa foi realizada com 62 pacientes
adultos que passaram por atendimento durante o período noturno, em casos que não envolviam
situação de risco iminente de vida, no Pronto Socorro do Hospital Irmãos Penteado, uma instituição
privada de assistência em saúde no município de Campinas-SP, nos meses de outubro e novembro
de 2007. Foram aplicados dois instrumentos durante a entrevista: a) Identificação, informações
clínicas e contextualização psicossocial; b) Inventário de Depressão de Beck. Os dados foram
analisados estatisticamente por análise bivariada e multivariada pelo teste de Fisher. Os resultados
mostraram que a amostra era composta por maioria de mulheres (75%), solteiras, brancas, com
predomínio de faixa etária entre 18 e 30 anos, bom nível educacional, com mais de 20% em nível
superior e nenhum analfabeto; todos declaravam alguma ocupação, sendo destaque para comércio e
administrativo, boa satisfação com moradia e salienta-se que todos os pacientes possuem convenio
de saúde, seja pela empresa em que trabalham, seja porque pagam paralelamente. Entre as queixas
clínicas mais comuns apareceram cefaléia como sintoma prevalente e problemas do sistema
digestivo. Mais de 12% já tiveram diagnóstico anterior de depressão. Maioria pratica atividade física.
Mais de 23% apresentavam hipertensão leve, moderada ou severa durante o atendimento. Mais de
77% relataram dormir entre 6 e 8 horas diárias, mas quase metade alega problemas de sono.
Estresse no trabalho e problemas relacionados a ele apareceram com certa freqüência. Álcool
também chamou atenção, pois 45,2% alegavam fazer uso, mesmo que socialmente, enquanto que
problemas com álcool ou drogas na família foram relatados para quase 20 %. A depressão apareceu
em 21% dos entrevistados, sendo 8,1% moderada, 12,9% leve e não houve depressão grave. O
Inventário de Beck mostrou-se eficaz e chamou a atenção negativamente nos itens prazer,
autocrítica, irritabilidade, sono, cansaço e preocupação com a saúde. Os dados mostraram
correlação negativa para os itens hábito de fumar (p=0,021), insônia (p=0,005) e problemas
econômicos (p<0,000). Conclui-se que sintomas depressivos estavam aumentados se comparados à
amostra não diagnosticada e insuspeita, mas em acordo com os dados de depressão associadas a
outras doenças clínicas em hospital geral, qualquer patologia pode aumentar a prevalência de
sintomas depressivos e vice versa. Essas informações permitem conhecer melhor o cliente atendido
neste serviço de saúde e demonstra que ações de enfermagem em Emergência e Pronto Socorro
podem e precisam ser pensadas a fim de garantir a integridade da pessoa que sofre psíquica e
fisicamente, tendo em vista que cabe ao hospital geral atender as descompensações antes
designadas exclusivamente aos serviços manicomiais. Sugerem-se estudos mais detalhados a fim de
elucidar melhor a relação entre “estresse no trabalho”, manifestação clínica e/ou somática e sintomas
depressivos, bem como o fator “problemas econômicos” e impacto econômico, a fim de despertar o
interesse das grandes empresas privadas de assistência a saúde para com a temática da saúde
mental e incentivar a melhoria da assistência de pacientes, sejam conveniados ou não.
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KOURROUSKI, Maria Fernanda Cabral. Adesão ao tratamento: vivências de adolescentes com
HIV/AIDS. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2008. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LIMA, Regina Aparecida Garcia de
RESUMO: A AIDS é uma manifestação clínica avançada da infecção pelo vírus da imunodeficiência
humana (HIV), tendo se tornado um dos maiores problemas de saúde pública do mundo devido ao
aumento do número de casos, alto custo da terapêutica, seqüelas físicas e emocionais e aos altos
índices de mortalidade. Com o advento da terapia antiretroviral, a sobrevida destas pessoas
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aumentou e, desta forma, esta doença tem sido considerada uma condição crônica. Crianças que
adquiriram o HIV na infância, seja por transmissão vertical ou outros meios, chegam à fase da
adolescência, enfrentando conflitos característicos deste momento, os quais se agravam quando
aliados a uma condição crônica incurável, como a AIDS, na qual é necessário acompanhamento
periódico de saúde, com consultas médicas e uso de medicamentos diários. O presente estudo é de
natureza descritivo-exploratória, com análise qualitativa dos dados. Tem por objetivo compreender o
processo de adesão dos adolescentes com HIV/AIDS ao tratamento e identificar as causas que
podem levar à não adesão. Foram selecionados nove adolescentes, com idades entre 12 a 18 anos,
em seguimento na Unidade Especializada de Tratamento de Doenças Infecciosas, de um hospital
escola do interior do estado de São Paulo, em uso de terapia antiretroviral, que adquiriram o HIV na
infância¸ bem como os responsáveis por estes adolescentes. A coleta de dados foi realizada
mediante entrevistas. Na análise, os dados foram organizados em torno de dois temas centrais - o
viver com HIV/AIDS e a adesão ao tratamento medicamentoso. Ao conhecermos a experiência
destes adolescentes e seus cuidadores, observamos as dificuldades por eles enfrentadas diante de
uma doença que traz estigma e discriminação e tais dificuldades podem influenciar na adesão
medicamentosa destas pessoas. Observamos que os adolescentes procuram viver e sentirem-se
normais, como seus pares, entretanto, na sociedade ainda existe preconceito em relação ao
HIV/AIDS, o que os levam a vivenciarem o dilema de revelar ou não o status sorológico e, muitas
vezes, quando o revelam ou este é descoberto, sofrem com o estigma e discriminação. Seus
cuidadores permanecem almejando a cura e relatam terem medo de perder os adolescentes, por já
terem vivenciado situações semelhantes com outros familiares. Os adolescentes sonham com um
futuro, incluindo casamento e filhos. Mencionam dificuldades com a terapêutica medicamentosa, seja
pelo sabor desagradável dos medicamentos ou pela lembrança da doença. Os adolescentes
mencionaram também a importância e os benefícios dos antiretrovirais, salientando que a finalidade
dos mesmos é evitar outras doenças e contribuir para a cura do HIV/AIDS. Os resultados do estudo
possibilitaram identificar aspectos que necessitam de intervenção por parte da equipe de saúde,
objetivando obter-se uma melhor adesão dos adolescentes ao tratamento.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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RESUMO: A palavra estresse tem sido muito utilizada, sendo associada a sensações de desconforto
em diversas situações, dependendo do ponto de vista de cada um. O estresse está relacionado à
enfermagem principalmente pelo fato do enfermeiro trabalhar com pessoas doentes, em sofrimento
físico e psíquico, que requerem grande demanda de atenção, compreensão e empatia. Lidando com
as referidas pessoas e com as diversas situações, os sentimentos que desenvolve podem levá-lo a
estados de irritação, desapontamento, e, até mesmo, à depressão. O trabalho na enfermagem, por si
só, constitui-se em fonte de estresse decorrente do sofrimento dos pacientes, principalmente dentro
de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde os mesmos necessitam de cuidados diretos e
intensivos e estão sujeitos a mudanças súbitas no estado geral. Devido à importância do tema, este
estudo, seguindo uma metodologia quanti - qualitativa, objetivou caracterizar os enfermeiros que
desenvolvem suas atividades em UTI, verificar como associam o estresse a suas atividades, e,
também, verificar a presença de estresse entre eles. Para tal, participaram do estudo 21 enfermeiros
de UTIs de 5 hospitais do interior do Estado de São Paulo, que responderam a um roteiro de
perguntas direcionadas a sua caracterização, um questionário com 2 perguntas sobre estresse e o
Inventário do Estresse em Enfermeiros. Os resultados mostraram que a maioria dos participantes é
do sexo feminino, na faixa etária dos 24 aos 50 anos, casados, com tempo de formação entre 1 e 16
anos e com curso de especialização. A falta de recursos humanos e materiais, o relacionamento
interpessoal entre a equipe, o excesso de atividades e a rotatividade de leitos, foram alguns dos
aspectos que os enfermeiros relataram relacionados à presença de estresse associados as suas
atividades e que se manifestaram através de sintomas físicos e psíquicos. Dos enfermeiros
pesquisados, 57,1% consideraram a UTI um local estressante e 23,8% deles apresentaram um
escore elevado indicando a presença de estresse, o que leva a consideração de que este estudo
evidenciou o fato de que o estresse, mesmo sendo discutido desde longa data, acomete, de certa
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forma, esses profissionais, e, as instituições, ainda não oferecem atenção especial aos seus
profissionais no sentido de promover sua saúde integral.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-27052008-143138/publico/VivianAlinePreto.pdf
Nº de Classificação: 5684
CASTRO, Vanilde de. Reprodutibilidade, validação e limites de acordo de medidas
antropométricas e de dosagens bioquímicas em estudo epidemiológico de base populacional:
Projeto OBENDIARP. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2008. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MORAES, Suzana Alves de
RESUMO: Introdução: A importância de medidas antropométricas e de dosagens bioquímicas como
indicadores do estado nutricional e de condições de saúde, estimula a avaliação de métodos
simplificados para obtenção destas medidas, em estudos epidemiológicos de base populacional.
Objetivo: estimar a reprodutibilidade e os limites de acordo intra-pares de medidas antropométricas e
de dosagens bioquímicas, bem como investigar a validação de dosagens bioquímicas obtidas por
método automatizado. Métodos: medidas antropométricas, aferidas e referidas, foram obtidas de 927
participantes do Projeto OBEDIARP, e, 150 pares de medidas bioquímicas (glicemias e colesterol
total) foram aferidos por método automatizado e enzimático (padrão-ouro). A reprodutibilidade foi
calculada por meio do Coeficiente de Correlação Intraclasse (CCI), e, os Limites de Acordo (LA) pela
técnica proposta por Bland e Altman. A validação das dosagens bioquímicas foi estimada por meio de
curvas ROC. Resultados: Os CCIs indicaram boa concordância para as medidas antropométricas e
para as dosagens bioquímicas. Os LA indicaram algumas divergências intra-pares de medidas. Os
indicadores de validação revelaram elevada acurácia para as dosagens bioquímicas automatizadas,
quando comparadas com o padrão-ouro. Conclusões: Diferenças entre as técnicas utilizadas para
mensuração do acordo podem ter sido decorrentes de limitações do CCI, cuja magnitude é
influenciada pela heterogeneidade das medidas. A técnica proposta por Bland e Altman mostrou-se
mais adequada, permitindo identificar a magnitude e a direção das diferenças médias intra-pares de
medidas. Os resultados da validação indicaram que o método automatizado pode ser utilizado para a
aferição de glicemias e de colesterol total, em estudos epidemiológicos de base populacional.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
Nº de Classificação: 5685
ANDRADE, Nájela Hassan Saloum de. Percepção visual de pacientes com retinopatia diabética
segundo o referencial de Merleau-Ponty (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto e Escola de Enfermagem. Programa Interunidades, 2008. 106 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ZANETTI, Maria Lúcia
RESUMO: A retinopatia diabética (RD) é uma das complicações crônicas do diabetes mellitus e
constitui a principal causa de cegueira no mundo. Este estudo tem como objetivo compreender a
percepção visual de pacientes diabéticos acometidos pela RD. Foram entrevistados 11 sujeitos
diabéticos em um Centro de Pesquisa e Extensão Universitária do interior paulista, em 2007. Utilizouse o referencial teórico-metodológico da fenomenologia e da percepção do corpo, à luz de MerleauPonty. A organização dos dados possibilitou a elaboração de quatro categorias de análise: a
percepção visual de pacientes com RD como “algo” não refletido, a percepção visual de pacientes
com retinopatia diabética como “algo” em movimento, a percepção da retinopatia diabética e a
experiência existencial do conviver com a retinopatia diabética. A diminuição da acuidade visual ou a
cegueira conduz o homem a uma nova existência traduzida por um redimensionar do corpo habitual
para um novo corpo atual, encontrando maneiras próprias de habitar o mundo. Compreender o
paciente em sua experiência vivida, buscando entender as mudanças existenciais decorrentes da RD,
é importante para o estabelecimento de estratégias educacionais com vista à atenção integral à
saúde. Os resultados reafirmam a necessidade de se repensar o cuidado para além da dimensão
biológica e do enfoque fragmentado do corpo centrado na doença, em direção a uma dimensão
humana em todas as suas vertentes.

Acesso ao texto integral:
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Nº de Classificação: 5686
CARDOSO, Lucilene. Egressos de internação psiquiátrica: um olhar sobre o paciente e seu
familiar cuidador. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2008. [114] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GALERA, Sueli Aparecida Frari
RESUMO: Com internações psiquiátricas criteriosas e marcadas por períodos mais curtos de
institucionalização, pacientes e familiares se tornaram cada vez mais os principais provedores de
cuidados em saúde mental. Nesse contexto a cronicidade dos transtornos mentais leva estas
pessoas a conviverem com o processo de internação-reinternação, e suas as atividades cotidianas se
organizam em torno das possibilidades de tratamento do transtorno mental. O objetivo deste trabalho
foi conhecer quem são os egressos de internação e seus cuidadores em relação à: características
sócio-demográficas; adesão do paciente ao tratamento psicofarmacológico, manifestação de
sintomas psicopatológicos, ocorrência de reinternação e sobrecarga dos cuidadores. Foram
entrevistados 48 pacientes e 21 cuidadores. Verificou-se que os egressos de internação psiquiátrica
nessa amostra são em sua maioria mulheres (62,5%), residem com familiares (93,8%), com casa
própria (70,8%), onde coabitam quatro pessoas (58,4). A renda individual não ultrapassou um salário
mínimo para 66,7% dos pacientes, observando que 54,2% possuem até o primeiro grau completo de
escolaridade e apenas 14,6% deles exercem algum tipo de trabalho regularmente. A manifestação de
sintomas psiquiátricos esteve presente entre os pacientes e mostrou correlação com reinternação e
grau de adesão ao tratamento psicofarmacológico. Entre os egressos 70,8% foram classificados com
baixo grau de adesão ao tratamento medicamentoso. O baixo grau de adesão ao tratamento
medicamentoso é fator relacionado à sobrecarga familiar, porém não é seu determinante. Sabe-se
que pacientes com boa adesão ao tratamento têm menos riscos à ocorrência de recaídas e
reinternações, mas não estão livres de suas doenças e de todo fardo que essa acarreta em suas
vidas. Todos os cuidadores dessa amostra possuíam parentesco com os pacientes e para esses o
cuidado sempre trouxe algum grau de sobrecarga. Intervenções de manutenção ao tratamento,
educação, ventilação e alívio de crises podem buscar atender à demanda de cuidado dessas
pessoas, não se restringindo a apenas garantir adesão ao tratamento psicofarmacológico, mas
também visando identificar e minimizar riscos, trabalhar carências e os conflitos sociais, emocionais e
financeiros gerados pela manifestação crônica da doença mental. Pesquisas e intervenções acerca
das necessidades dos pacientes egressos de internação e de seus cuidadores são importantes para
uma atuação sistematizada dos profissionais inseridos em serviços de saúde mental.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-27052008-142204/publico/LucileneCardoso.pdf
Nº de Classificação: 5687
PELEGRINO, Viviane Martinelli. Avaliação do estado geral de saúde e do impacto da
insuficiência cardíaca por pacientes em seguimento ambulatorial. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 107 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DANTAS, Rosana Aparecida Spadoti
RESUMO: A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma doença crônica e incapacitante de alta morbimortalidade que provoca mudanças na qualidade de vida relacionadas à saúde (QVRS). Foi realizado
um estudo descritivo, correlacional tipo corte transversal com 138 pacientes com IC em seguimento
ambulatorial com os objetivos de avaliar: o estado geral de saúde por meio do Medical Outcomes
Survey 36 - Item Short-Form (SF-36), o impacto da IC na vida diária utilizando o Minnesota Living with
Heart Failure Questionnaire (MLHFQ) e analisar as relações entre essas duas variáveis e do estado
de saúde percebido e do impacto da IC com variáveis sócio-demográficas e clínicas. Os dados foram
coletados por entrevistas e, posteriormente, processados e analisados por meio de estatística
descritiva, teste de correlação de Pearson, teste t e ANOVA para comparação entre os grupos e
análise da consistência interna dos instrumentos usados (? de Cronbach). O nível de significância foi
de 0,05. Como resultados constatamos que a maioria dos pacientes era do sexo masculino, com
idade média de 56 anos, casados, baixa escolaridade e aposentados com renda média mensal
individual de dois salários mínimos. Clinicamente, apresentaram IC secundária à miocardiopatia
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Dilatada Idiopática seguida da miocardiopatia Chagásica com classe funcional (CF-NYHA) II e III,
grave disfunção sistólica, ou seja, menor valor da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) e
com outras doenças associadas. Os instrumentos apresentaram, em sua maioria, consistência interna
satisfatória (0,44 a 0,88 para o SF-36 e 0,78 a 0,93 para o total do MLHFQ e suas dimensões). A
avaliação dos valores do SF-36 pode variar de zero a 100 com maiores valores indicando melhor
estado de saúde percebido enquanto a avaliação dos valores do MLHFQ varia de zero a 105 com
maiores valores indicando maior impacto da IC na vida diária dos pacientes. Os resultados foram
apresentados em média e desvio-padrão. Os componentes mais comprometidos do SF-36 foram os
Aspectos físicos (36,8+41,2) e Aspectos emocionais (47,6+43,9). O MLHFQ obteve valor de 35,8
(+24,9) para o total, 13,6 (+11,5) para dimensão física e 8,3 (+6,7) para a emocional. A correlação
entre os instrumentos foi de forte magnitude e todas estatisticamente significantes. O impacto da IC
na vida das mulheres (41,2+24,3) foi maior que os homens (32,2+24,9). A correlação entre o MLHFQ
e idade e tempo de seguimento ambulatorial apresentou-se negativa e fraca, mas estatisticamente
significante apenas para o tempo. As correlações do MLHFQ total e as variáveis clínicas foram
estatisticamente significantes. O impacto da IC tende a aumentar com menor FEVE e maior CFNYHA. O estado de saúde percebido e o impacto da IC na vida diária estavam moderadamente
comprometidos. Quanto pior a percepção sobre o estado geral de saúde mais os pacientes com IC
sentem o impacto dessa condição crônica de saúde sobre sua vida diária. Os pacientes com IC
apresentaram comprometimento no seu estado de saúde percebido e sofreram com o impacto dessa
doença em suas vidas diárias afetando a qualidade de vida. Mensurar a qualidade de vida
relacionada à saúde permite a identificação de aspectos relevantes percebido pelos pacientes. A
utilização dessas medidas, ou seja, o estado de saúde percebido e o impacto da IC na vida diária
tornam-se uma ferramenta na identificação desses aspectos. Os resultados advindos dessas medidas
poderão ser usados para subsidiar a assistência à saúde desses pacientes.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-27052008-144220/publico/VivianeMartinelliPelegrino.pdf
Nº de Classificação: 5688
FAUSTINO, Andréa Mathes. Úlcera por pressão e fatores de risco em pacientes hospitalizados
com fratura de quadril e fêmur. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto, 2008. 131 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CALIRI, Maria Helena Larcher
RESUMO: Fraturas de quadril e fêmur são um problema de saúde pública emergente, associado a
um elevado índice de mortalidade e morbidade em todo mundo, com alto impacto na qualidade de
vida dos pacientes. A Úlcera por Pressão (UP) é uma complicação que pode interferir para aumento
destes índices. O estudo teve como objetivos identificar e caracterizar os pacientes que sofreram
fratura de quadril e fêmur atendidos em um Hospital Universitário do interior Paulista; verificar a
incidência e prevalência da UP e descrever a evolução das lesões até a alta; relacionar a presença
de UP com as variáveis clinicas, incluindo o risco para UP por meio da Escala de Braden e o grau de
independência para as Atividades de Vida Diária (AVD) pelo Índice de Katz; e analisar o valor
preditivo dos escores da escala de Braden para esta população. Após aprovação pelo Comitê de
Ética, foram incluídos na amostra 30 pacientes que aceitaram participar. Os dados foram coletados
na admissão, no 1º dia pós-operatório ou no 5º dia de internação e na alta. Os participantes eram
predominantemente do sexo feminino (53,3%), brancos (76,7%), acima dos 60 anos de idade
(56,7%), alfabetizados (60%) e aposentados (33,3%). O local anatômico mais comum da fratura foi o
colo do fêmur. A comorbidade mais comum foi do Sistema Cardiocirculatório (53,3%). O tempo médio
entre a admissão e a cirurgia foi de 2,92 dias. O tempo total de cirurgia variou entre 2 a 4 horas. O
tempo médio de internação foi 14,20 dias. A complicação mais comum no pós-operatório foi a
confusão e agitação (66,7%). Em relação à independência funcional para as AVD, 50% eram
totalmente dependentes na primeira e segunda avaliação e 40% no momento da alta. Quanto ao risco
para UP, o escore médio da Escala de Braden na admissão foi 12,66 (DP: 2,52), no segundo
momento 13,73 (DP: 3,10) e na Alta 15,03 (DP: 3,83). Para os pacientes que tiveram UP durante a
internação os escores foram menores em todos os momentos (p²0,05). A prevalência de UP foi de
33,3% e a incidência 26,6%. No momento da Alta, dos 10 casos considerados no estudo de
prevalência, 9 ainda apresentavam UP. Na análise dos resultados pela regressão logística identificouse que das covariáveis sócio-demográficas e clínicas investigadas apenas o escore da escala de
Braden explicava a ocorrência da UP (p²0,05). A análise do valor preditivo dos escores da escala de
Braden pelo Teste de Fisher identificou que quanto menor a pontuação na escala, maior a quantidade
de pacientes com UP no segundo e terceiro momentos (p²0,05).
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Nº de Classificação: 5689
PARRO, Maria Cláudia. Desenvolvimento de software para a organização da informação de um
serviço de saúde ocupacional hospitalar. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 79 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINEZ ÉVORA, Yolanda Dora
RESUMO: O propósito deste estudo foi desenvolver um software que possibilite a organização dos
dados de acidente de trabalho com material biológico, caracterização epidemiológica e
monitoramento da evolução clínica da população, visando o planejamento da assistência de
enfermagem em Saúde Ocupacional. A equipe multiprofissional envolvida no desenvolvimento do
software foi formada pela pesquisadora, por um analista de sistemas e por um programador. A
metodologia empregada fundamentou-se no ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas. Dividiu-se
em duas fases: a fase de definição e a de desenvolvimento. A fase de definição teve início com a
etapa de planejamento, seguida pela etapa de definição e pela análise dos requisitos necessários à
construção, e foi concluída com a etapa de produção da especificação de requisitos do software. A
fase de desenvolvimento traduziu o conjunto de requisitos em um modelo informatizado, estruturado
em quatro módulos referentes à organização das informações, à caracterização epidemiológica e ao
monitoramento da evolução clínica da população com vistas ao planejamento da assistência de
enfermagem em Saúde Ocupacional. O módulo Cadastro de Funcionários armazena dados relativos
à identificação pessoal, endereço, escolaridade, ocupação e situação no mercado de trabalho, de
modo a organizar toda informação coletada. Os módulos Cadastro de Empresas Contratantes e
Cadastro de Município proporcionam o cadastramento específico de cada empresa e município
respectivamente, criando um banco de dados que facilita a caracterização epidemiológica. O módulo
de Sistema de Informação de Agravos de Notificação armazena os dados referentes aos acidentes de
trabalho com material biológico e, a partir destes, processa informações para auxiliar o enfermeiro na
tomada de decisão. Proporciona o planejamento da assistência e o acompanhamento de
enfermagem nos casos de acidente com material biológico até seu desfecho. Finalmente, a avaliação
desse recurso inovador na área de Saúde Ocupacional Hospitalar será objeto de um estudo posterior.

Acesso ao texto integral:
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Nº de Classificação: 5690
MUNIZ, Rosani Manfrin. Significados da experiência da radioterapia oncológica na visão de
pacientes e familiares cuidadores (Os). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 243 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGO, Márcia Maria Fontão
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo compreender os sentidos da experiência da
radioterapia oncológica para o paciente e o familiar cuidador, e integrá-los em significados
socialmente construídos, por meio da análise etnográfica interpretativa. Para isso tomou-se apoio no
referencial teórico da antropologia interpretativa de Clifford Geertz, da corrente da antropologia
médica e do método da etnografia em centros urbanos. Foi uma pesquisa com abordagem
metodológica qualitativa, realizada no Centro Regional de Oncologia em um município do sul do
Brasil. Participaram do estudo 20 informantes, sendo 10 pacientes e 10 familiares cuidadores, que
freqüentaram o serviço no período de março a agosto de 2007. Para a coleta de dados foram
realizadas observações participantes e entrevistas semi-estruturadas no domicílio dos informantes,
durante o período da radioterapia e trinta dias após o seu término; também foram elaborados os
genograma e ecomapa para a contextualização dos informantes. A análise dos dados apoiou-se nos
pressupostos analíticos de Hammersley e Atkinson, dentre outros autores. Foram identificados os
códigos que apontaram o sentido da experiência para os informantes e que, posteriormente, serviram
de guia para as unidades de sentidos e a construção dos núcleos de significados: “Do adoecer por
câncer à radioterapia - uma trajetória construída”; “A experiência da radioterapia: remédio e veneno” e
“As teias da sobrevivência oncológica”. No primeiro núcleo, abordo os sentidos atribuídos para a
trajetória do diagnóstico do câncer e o seu sentido impactante de morte, a via crucis pelo serviço de
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saúde público e as decisões terapêuticas, além da incorporação da identidade da pessoa como
paciente oncológico, com o apoio das redes sociais, como a família, os amigos e a religião. O
segundo tema versa sobre a entrada dos informantes no mundo da radioterapia, que se revelou como
um momento desgastante, angustiante e sofrido; porém, também teve o sentido de um combate, uma
vez que os pacientes submeteram-se à terapêutica com a visão de um remédio-veneno, poderoso e
capaz de aniquilar o câncer e possibilitar a cura. No terceiro tema, abordei o tecer da teia para os
informantes se ajustarem à nova vida e ao surgimento da nova identidade: a de sobrevivente do
câncer. Nessa nova identidade, eles retomaram as atividades diárias e planejaram o futuro com
esperança, apesar de uma sombra de incerteza em relação à cura. Finalizei com a consideração de
que o significado da experiência da radioterapia oncológica para esse grupo de pessoas, da classe
popular, significou a necessidade de submeter-se a uma terapêutica com uma característica de
remédio-veneno que causa temor, mas que é necessária, se a perspectiva de vida é a cura ou
mesmo a sobrevivência ao câncer.

Acesso ao texto integral:
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BERALDO, Carolina Contador. Prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica:
revisão integrativa. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2008. 160 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ANDRADE, Denise de
RESUMO: A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) é uma infecção freqüente nas
Unidades de Terapia Intensiva (UTI), acarretando aumento no período de hospitalização, nos índices
de morbimortalidade e com repercussão significativa nos custos. A implementação de medidas
específicas para a prevenção da PAVM é baseada em diretrizes para a prática clínica, elaboradas por
órgãos governamentais e associações de especialistas. Nesse sentido, é importante destacar a
necessidade de atualização permanente dos profissionais da saúde. Frente ao exposto, objetivou-se
avaliar e descrever as evidências científicas disponíveis sobre as práticas de prevenção da PAVM,
em pacientes adultos, hospitalizados em UTI. A prática baseada em evidências representou o
referencial teórico-metodológico. E, para a obtenção das evidências de Níveis I e II, publicadas
posteriormente à diretriz do CDC, realizou-se a revisão integrativa da literatura nas bases de dados
MEDLINE, LILACS, CINAHL e Biblioteca Cochrane. Totalizou-se 23 publicações, agrupadas nas
categorias temáticas: 5 (22%) higienização bucal, 7 (30%) aspiração de secreções, 5 (22%)
umidificação das vias aéreas, 3 (13%) posicionamento do paciente e 3 (13%) diretrizes para a prática
clínica. O uso da clorexidina na higienização bucal de pacientes sob ventilação mecânica diminuiu a
colonização da orofaringe, o que pode reduzir a incidência de PAVM. Em adição, a aspiração da
secreção subglótica e a terapia cinética mostraram-se medidas eficazes na prevenção da PAVM. Por
outro lado, o uso do sistema fechado para a aspiração endotraqueal, a umidificação das vias aéreas
com o dispositivo HME (heat and moisture exchanger), o controle da pressão do balonete do tubo
endotraqueal, bem como, o posicionamento semirecumbente do paciente não apresentaram impacto
na prevenção da PAVM e configuram como questões controversas. Assim, outras pesquisas são
necessárias, especialmente, para elucidar questionamentos e implementar novas tecnologias acerca
das medidas de prevenção da PAVM, o que sem dúvida repercutirá na qualidade da assistência de
pacientes submetidos à ventilação mecânica.

Acesso ao texto integral:
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QUEIROZ, Flávia Alline de. Adaptação cultural e validação do instrumento Diabetes-39 (D-39):
versão para brasileiros com diabetes mellitus tipo 2 - fase 1. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 182 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PACE, Ana Emilia
RESUMO: Diabetes mellitus é considerado um importante problema de saúde pública, que, pelas
conseqüências decorrentes de suas complicações e tratamento, poderá afetar a qualidade de vida
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das pessoas acometidas. Os conceitos trazidos pela literatura sobre Qualidade de Vida têm enfocado
a percepção das pessoas sobre suas experiências e satisfação em relação a determinadas áreas que
compõem a natureza humana. Nas últimas décadas tem crescido o interesse de obter indicadores
para avaliar os resultados de intervenções clínicas, de modo a garantir maior resolutividade dos
problemas de saúde. Neste contexto surgem os estudos de Qualidade de Vida Relacionada à Saúde,
que se constituem em um modelo multidimensional para incluir os vários aspectos da vida humana,
no qual a pessoa é fonte primária de informação, para expressar as conseqüências da enfermidade e
do tratamento, na sua vida diária. A literatura traz instrumentos gerais e específicos para avaliar a
qualidade de vida em relação à saúde. Entendemos que os instrumentos específicos poderão trazer
informações direcionadas a realidade que se pretende atuar. Entre os instrumentos específicos de
qualidade de vida das pessoas com diabetes, identificou-se o instrumento D-39 para avaliar a
qualidade de vida das pessoas com diabetes mellitus. Desta forma, o presente estudo teve como
objetivos adaptar o D-39 para a língua portuguesa e desenvolver uma primeira fase do processo de
validação, em um estudo piloto. Trata-se de um estudo transversal, de caráter metodológico, com
análise psicométrica na simulação do teste de campo para a validade (face, constructo) e a
confiabilidade da versão adaptada em uma amostra de brasileiros com diabetes mellitus tipo 2. Este
instrumento é composto por 39 itens divididos em cinco domínios (Controle do diabetes, Ansiedade e
preocupação, Sobrecarga social, Funcionamento sexual e Energia e mobilidade). O presente estudo
foi conduzido em Unidade Básica de Saúde em uma amostra de conveniência, composta por 52
pessoas com diabetes mellitus tipo 2. O processo de adaptação seguiu os seguintes passos
metodológicos: tradução do D-39 para a língua portuguesa; avaliação por um Comitê de Juízes;
“back-translation” da versão para o inglês, comparação das duas versões em inglês; análise
semântica dos itens; pré-teste da versão adaptada e aplicação da versão final em português entre os
participantes. Encontramos predomínio de pessoas do sexo feminino (65,4%), convivendo em
companhia conjugal ou com filhos (75%), idade entre 45 e 84 anos, média de 62,8 anos (DP=8,6) e
baixa escolaridade (71,1%). Em relação à doença, o tempo médio de duração foi de 9,15 anos
(DP=4,2); 23 participantes não faziam uso de insulina (23/52; 44,2%) e 29 faziam (29/52; 55,8%).
Quanto às comorbidades, identificamos que 84,6% das pessoas apresentavam sobrepeso e
obesidade; o valor médio da pressão arterial sistólica foi de 136,15 mmHg (DP=22) e da diastólica
80,57 mmHg (DP=13,34). Na versão adaptada do instrumento D-39, as respostas variaram de 1 a 7;
o intervalo possível, para a soma dos 39 itens variou de 49 a 217, e quanto maior o valor, pior a
avaliação da qualidade de vida. Obtivemos uma média total do instrumento de 152,5 (DP=38,6). Para
a validade de constructo, verificamos a convergência e a divergência entre os itens do D-39. O D-39
possibilitou discriminar entre as pessoas que faziam e as que não faziam uso de insulina. Houve
correlações moderadas entre os domínios Controle do diabetes e Ansiedade e Preocupação (0,52),
Controle do diabetes e Funcionamento Sexual (0,55), Ansiedade e Preocupação e Energia e
Mobilidade (0,46), Sobrecarga Social e Funcionamento Sexual (0,58), Sobrecarga Social e Energia e
Mobilidade (0,56), Funcionamento Sexual e Energia e Mobilidade (0,60), e correlação forte entre os
domínios Controle do diabetes e Energia e Mobilidade (0,64). A consistência interna, representada
pelo alfa de Cronbach, mostrou resultados significantes para o total do instrumento (0,91) e valores
variando de 0,58 a 0,85 entre os domínios. Diante dos resultados podemos concluir que a versão
adaptada para o português do D-39 mostrou atender aos critérios de validade e confiabilidade
exigidos para um instrumento de avaliação da QVRS, mantendo as propriedades da versão original.
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CUNHA, Margarida de Aquino. Assistência pré-natal por profissionais de enfermagem no
Município de Rio Branco-AC: contribuição para o estudo da atenção qualificada no ciclo grávidopuerperal. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e
Escola de Enfermagem . Programa Interunidades, 2008. 159 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MAMEDE, Marli Villela
RESUMO: No mundo, a cada ano, ocorrem 120 milhões de gravidezes, entre as quais, mais de meio
milhão de mulheres morre em conseqüência de complicações, durante a gravidez ou o parto, e mais
de 50 milhões sofrem enfermidades ou incapacidades sérias relacionadas à gravidez. Vários estudos
apontam que a atenção qualificada no pré-natal pode contribuir significativamente na redução dessas
taxas e promover uma maternidade sem risco. Objetivos: Identificar e descrever o perfil dos
profissionais de enfermagem que participam na atenção ao pré-natal e analisar as competências
essenciais desenvolvidas por eles na prática. Metodologia: estudo descritivo de abordagem
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quantitativa, realizado em 03 Centros de Saúde (CS) e 13 Unidades de Saúde da Família (USF) de
Rio Branco-Acre. A população estudada foi composta por 23 profissionais de enfermagem (15
enfermeiros, 02 enfermeiras obstétricas, 04 técnicas em enfermagem e 02 auxiliares de
enfermagem). A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas e observação não participante
e sistemática das competências essenciais em obstetrícia. Foram observadas 61 consultas de prénatal, 57 pré-consultas e 03 consultas puerperais. A estatística descritiva foi utilizada para a análise
das variáveis. Resultados: os profissionais entrevistados são predominantemente do sexo feminino
(91,30%), com uma idade média de 34,3 anos, 69,6% são casados, 60,87% com seis anos de
formação profissional, com uma média de 54,1 meses de experiência na assistência pré-natal, com
carga horária média semanal de trabalho de 53,26 horas e 52,17% trabalham em mais de uma
instituição. Nos CSs, a pré-consulta é de responsabilidade das técnicas e auxiliares de enfermagem,
já nas USFs, em sua grande maioria (84,62%), são os enfermeiros que realizam essa atividade. A
consulta pré-natal e puerperal é realizada pelos enfermeiros, nos dois modelos de atenção. Dos
enfermeiros que realizam a consulta pré-natal, apenas 02 (11,76%) cursaram especialização em
obstetrícia e os demais (88,24%) fizeram uma capacitação em assistência pré-natal com duração de
24 a 40 horas. A grande maioria das competências essenciais esperadas na assistência pré-natal,
neste estudo, foi desenvolvida, entretanto, algumas foram realizadas com baixa freqüência. As ações
e procedimentos mais freqüentemente realizados foram: aferição da PA, verificação do peso e altura,
realização da história inicial, ausculta do BCF, medida da altura uterina e solicitação de exames
laboratoriais, e os menos freqüentes: avaliação do estado nutricional, exame clínico de mamas,
palpação abdominal para verificação da posição e apresentação fetal. As atividades de educação em
saúde não foram realizadas. Conclusões: os resultados revelaram que, apesar do bom desempenho
dos enfermeiros, há que se avaliar a necessidade de investimentos na formação de pessoal
qualificado, para o atendimento à mulher no ciclo grávido-puerperal, assim como a incorporação de
protocolos que traduzam padrões baseados em evidências científicas, na prática obstétrica, deve ser
incentivada.
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POVEDA, Vanessa de Brito. Hipotermia no período intra-operatório. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 134 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GALVÃO, Cristina Maria
RESUMO: A hipotermia ocorre em mais de 70% dos pacientes no período perioperatório tornando-se
um evento adverso freqüente. O estudo teve como objetivo geral analisar a temperatura corporal do
paciente submetido à cirurgia eletiva no período intra-operatório e como específicos: identificar as
relações entre a temperatura corporal e as variáveis sócio-demográficas (idade e sexo) e clínicas
(índice de massa corporal, transfusão sanguínea e doenças crônicas); identificar as relações entre
temperatura corporal e as variáveis do procedimento anestésico-cirúrgico (duração da anestesia, tipo
de anestesia e duração da cirurgia); identificar a relação entre temperatura corporal e a temperatura
da sala de operação; analisar a variância da medida da temperatura corporal média dos pacientes
explicada pelas variáveis preditoras e identificar as medidas adotadas na sala de cirurgia para a
prevenção de hipotermia. Para tanto, realizou-se uma pesquisa com abordagem metodológica
quantitativa, delineamento não experimental, tipo de estudo correlacional, prospectivo em um hospital
filantrópico situado no interior do Estado de São Paulo. Na amostra estudada foram incluídos 70
sujeitos com idade igual ou superior a 18 anos; submetidos à cirurgia eletiva, com duração da
anestesia de, no mínimo, uma hora. Para a coleta de dados elaborou-se um instrumento que foi
submetido à validação aparente e de conteúdo. Na coleta de dados, a pesquisadora realizou a
mensuração da temperatura e umidade da sala de operação e da temperatura corporal do paciente
em diferentes momentos. Por meio do coeficiente de correlação de Pearson verificou-se correlação
estatisticamente significante e negativa entre a variável temperatura média corporal dos pacientes e a
duração da anestesia e a duração da cirurgia. De forma positiva, o índice de massa corporal e a
temperatura média da sala de operação apresentaram correlações estatisticamente significantes com
a temperatura corporal média dos pacientes. Segundo o teste t Student a variável transfusão
sanguínea apresentou diferença estatisticamente significante entre as temperaturas corporais médias
do grupo submetido à transfusão e do grupo não submetido à transfusão. Em relação ao tipo de
anestesia, a ANOVA mostrou diferença estatisticamente significante entre as temperaturas corporais
médias e os grupos (geral, regional e combinada), sendo que o grupo submetido à anestesia
combinada apresentou temperaturas médias corporais mais baixas. Na regressão linear multivariada,

173
as variáveis tipo de anestesia, duração da anestesia, o índice de massa corporal e a temperatura da
sala de operação estavam diretamente relacionadas à temperatura corporal média dos sujeitos
investigados. As medidas adotadas na sala de cirurgia para a prevenção de hipotermia foram o uso
de lençol de algodão e o enfaixamento dos membros inferiores que consistem em métodos passivos
de aquecimento cutâneo; a utilização do sistema de ar forçado aquecido (método ativo de
aquecimento cutâneo) ocorreu uma única vez. Conclui-se que apesar das limitações deste estudo,
pode-se inferir que a realidade aqui demonstrada, deva ser igual ou similar a de muitos hospitais
brasileiros. Compete ao enfermeiro perioperatório a adoção de postura crítica diante da realidade
vivenciada, bem como a busca e a implementação de evidências que assegurem a melhoria do
cuidado prestado ao paciente cirúrgico.
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CERQUEIRA, Danuza Firmino. Vínculo no processo de atenção à tuberculose no Município de
Ribeirão Preto-SP (2006-2007) (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 77 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PINTO, Ione Carvalho
RESUMO: Sabendo que as ações de tratamento e controle da tuberculose no Brasil estão inseridas
no contexto da atenção primária à saúde, uma vez que é uma doença priorizada pelo Ministério da
Saúde pelo considerável acometimento populacional e de fundamental relevância para a saúde
pública, propôs-se analisar o vínculo no processo de atenção à TB no município de Ribeirão Preto no
período de julho de 2006 a julho de 2007. Para o alcance do objetivo utilizou-se uma abordagem
quantitativa, fundamentada na dimensão vínculo. Para a avaliação utilizaram-se indicadores
construídos para o vínculo com base nos instrumentos de avaliação rápida da organização e
desempenho dos serviços da APS. A população do estudo foi constituída por doentes de TB
diagnosticados nos serviços públicos de saúde de Ribeirão Preto. Os dados foram armazenados em
uma planilha eletrônica do Microsoft Office Excel 2003 e posteriormente foram transferidos para a
tabela de entrada de dados do Software Statistica 7.0 da Statsoft. Foram construídas tabelas de
freqüências para quantificar os resultados observados e verificar possíveis inconsistências no banco
de dados, como erros na entrada de dados ou omissão de respostas. Para comparar as unidades
quanto às variáveis, foi aplicada à análise de variância com o uso do teste F; às variáveis que
satisfizeram as pressuposições de independência, homocedasticidade e normalidade foi realizado o
Teste de Bartlett. Para as variáveis que apresentaram diferenças entre as unidades de saúde, foi
realizado o teste de Tukey com correção para amostras de tamanhos diferentes. Para as análises
que indicaram violação dos critérios para o uso da ANOVA foi utilizado o teste não-paramétrico de
Kruskall-Wallis,e as variáveis que apresentaram diferenças entre as unidades de saúde, foi realizado
o teste de Dunn (z-prime), O nível de significância estatística adotado em todos os testes foi de 5%
de probabilidade (Callegari-Jacques, 2003). Os entrevistados referem que são sempre atendidos pelo
mesmo profissional durante as consultas (99%) e conseguem sanar dúvidas com o mesmo
profissional (98%). O fato de a equipe ser fixa nos PCT facilita muito a questão do estabelecimento do
vínculo, uma vez que o doente passa a ter um profissional como referência e procura este trabalhador
para sanar dúvidas e falar de suas preocupações; nos ambulatórios A e B, uma grande porcentagem
de entrevistados responderam que sempre/ quase sempre procuram o médico por outras
necessidades, tais como cesta básica e vale transporte, 35% e 23% de cada ambulatório,
respectivamente, Em três ambulatórios, A, B e C, mais de 60% dos doentes entrevistados de cada
ambulatório, referiram nunca/ quase nunca procurar o enfermeiro; mais de 50% relatarem nunca/
quase nunca procurar o profissional auxiliar de enfermagem para outras necessidade; apenas no
ambulatório D que 73% dos doentes procuram pelo auxiliar de enfermagem. Tais resultados já eram
esperados em virtude de vários fatores do PCT: demanda espontânea - o doente, na maioria das
vezes não depende da guia de referência de outra unidade para ser atendido; não há demora no
atendimento ou espera para consultas; os resultados de exames são rápidos e a equipe é fixa.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-07072008-113607/publico/DanuzaFirminoCerqueira.pdf
Nº de Classificação: 5696

174
SOLANO, Gloria Solano. Efeitos de utilização do protocolo Staged Diabetes Management no
controle metabólico das pessoas com diabetes mellitus tipo 2. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 200 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PACE, Ana Emilia
RESUMO: Ensaio clinico randomizado, constituído por 82 adultos com Diabetes Mellitus tipo 2,
desenvolvido em Pachuca, Hidalgo no México, cujo objetivo foi avaliar os efeitos da utilização do
protocolo Staged Diabetes Management no controle metabólico (pressão arterial sistólica e diastólica,
índice de massa corporal, glicemia de jejum e capilar, hemoglobina glicada, colesterol total, HDL,
LDL, triglicérides), conhecimento da doença e cuidados. A população constituiu-se pelas pessoas
atendidas no período de junho a dezembro de 2007. Formaram-se dois grupos, aleatoriamente, um
intervenção e outro controle. O grupo intervençao recebeu atenção de uma equipe multiprofissional,
de acordo com as diretrizes do protocolo MDE e intervenções educativas grupais durante oito
semanas, com carga horária de 16 horas e dois seguimentos trimestrais. O grupo controle mantevese conforme rotina do serviço. As avaliações foram realizadas no início do estudo e nos terceiro e
sexto meses seguintes. Para o processamento dos dados, utilizou-se o programa estatístico SPSS-15
e para as análises estatísticas, o teste t Student para as variáveis contínuas, qui-quadrado para as
variáveis categóricas e o teste Wilks' lambada para análise de associações inter grupos. A população
do estudo ficou constituída por 41 pessoas adultas com DM2, respectivamente nos grupos
intervenção e controle. No grupo intervenção houve predominância do sexo feminino (70,7%)
enquanto que, no controle, do sexo masculino (51,2%). Em ambos, a faixa etária predominante foi de
50 |- 60 anos; as maiores freqüências foram para escolaridade “primária”, ocupação “empregado” e
estado civil “casado”. Entre os parâmetros do controle metabólico alterados, destacam-se para os
grupos, a pressão arterial sistólica perfil glicêmico, colesterol e triglicérides. Antes das intervenções os
grupos apresentavam-se semelhanças, exceto para o sexo. Na análise de associações intra grupos,
observaram-se mudanças significantes (p<0,005), na seguintes variáveis: entre a primeira e segunda
medidas, houve diferenças nos valores da pressão arterial sistólica (t=2, 31, p=0,026); índice de
massa corporal (t=5, 21, p=0,001); glicemia capilar (t=7, 06, p=0,001; glicemia plasmática (t=2, 09,
p=0,043); hemoglobina glicada (t=4, 26, p=0,001); colesterol (t=3, 78, p=0,001); triglicérides (p=3, 38,
p=0,002). Na terceira medida observaram-se diferenças significantes para as variáveis da pressão
arterial sistólica (t=3, 61, p=.0001); pressão arterial diastólica (t=2, 42, p=0,002); Índice de Massa
Corporal (t=4, 56, p=0,001); glicemia capilar (t=7, 98, p=0,001; glicemia plasmática (t=2, 89, p=0,006);
hemoglobina glicada (t=9, 53, p=0,001); colesterol (t=6, 18, p=0,001); triglicérides (t=5, 52, p=0,001).
O grupo controle mostrou diferenças significativas após a intervenção, na glicemia capilar e
plasmática, porém, as médias são superiores às do grupo intervenção e fora dos parâmetros normais.
Observaram-se diferenças significantes nos índices de conhecimentos (t=11.42, p<. 001),
destacando-se que, aos três meses, no grupo intervenção houve aumento destes índices. Na análise
de associação entre os grupos, observou-se que a variável pressão arterial sistólica, índice de massa
corporal, glicemia capilar, hemoglobina glicada, colesterol, LDL e triglicérides, dos grupos intervenção
e controle, entre as três medidas estão interagindo, indicando que o comportamento dos grupos não
são os mesmos através das medidas. Os resultados do estudo apontaram para efeitos positivos das
intervenções propostas no controle metabólico, no entanto, sugerem-se estudos para investigar a
relação custo e benefício quando comparados a outros estudos de intervenções junto às pessoas
com diabetes mellitus.
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GOZZO, Thais de Oliveira. Toxicidade ao tratamento quimioterápico em mulheres com câncer
de mama. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e
Escola de Enfermagem. Programa Interunidades, 2008. 115 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Ana Maria de
RESUMO: Foi realizado um estudo retrospectivo, por meio da revisão de 72 prontuários de mulheres
com diagnóstico de câncer de mama, submetidas ao tratamento quimioterápico neoadjuvante com
epirrubicina e docetaxel e no adjuvante, epirrubicina e ciclofosfamida . Os prontuários revisados
foram de mulheres na faixa de 30 a 60, acompanhadas no Ambulatório de Mastologia do
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP) e que receberam o tratamento
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quimioterápico entre os anos de 2003 e 2006. Resultados: As participantes foram divididas em dois
grupos, sendo um das 31 mulheres que apresentaram neutropenia e o outro das 41 que não
apresentaram. A média de idade das participantes foi de 47,8 anos. Entre as toxicidades
gastrointestinais durante a neoadjuvância e a adjuvância observou-se a mucosite (8,4% e 2%),
náusea (18,6% e 18%) e vômito (3,3% e 18%). Outra intercorrência observada foi o extravasamento
durante o tratamento quimioterápico que ocorreu em 17 (23,6%) mulheres. Observou-se que 43% das
mulheres apresentaram neutropenia, que analisadas entre os ciclos de quimioterapia foram
estatisticamente significantes para os ciclos dois e três da neoadjuvância com valores de p de 0,0016
e 0,0009 respectivamente, para os ciclos dois e três da adjuvância com valores de p de 0.0014 e
0.0030 respectivamente, para o final do tratamento neoadjuvante, anterior ao tratamento cirúrgico
sendo o p-valor=<0.0001 e para o final do tratamento adjuvante, com p-valor=<0.0004. Quanto à
ocorrência de anemia, esta não esteve relacionada com a presença ou não de neutropenia,
entretanto observou-se que houve uma queda nos valores de HB durante a neoadjuvância, com
ligeira recuperação no período de adjuvância, porém, não houve recuperação aos valores médios
anteriores ao tratamento quimioterápico. A redução da dose foi utilizada para seis mulheres em
decorrência da toxicidade hematológica. Registrou-se 152 atrasos entre os ciclos de quimioterapia.
Realizado o teste do Log-Rank para o tempo de tratamento e de sobrevida, concluiu-se que esta foi
igual para os dois grupos de mulheres. Conclusão: Por meio dos resultados deste estudo demonstrase a necessidade de elaboração e implementação de protocolos de cuidados de enfermagem para
pacientes oncológicos com a finalidade de avaliação dos eventos adversos e manejo mais adequado
dos mesmos.
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BOLELA, Fabiana. Humanização em terapia intensiva na perspectiva da equipe de saúde (A).
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 125 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CORRÊA, Adriana Katia
RESUMO: Construir mudanças é imprescindível no sistema de saúde atual e, mais especificamente,
no contexto da terapia intensiva, na busca de contemplar a humanização do cuidado, envolvendo,
dentre outros aspectos, o reconhecimento dos usuários como cidadãos, em sua integralidade e
subjetividade. O objetivo deste estudo é apreender o que significa, para os profissionais da equipe de
saúde que atua na terapia intensiva, a humanização do cuidado, ou seja, compreender sua
percepção e experiências acerca do que seja, para cada um, no contexto do Centro de Terapia
Intensiva (CTI), ações humanizadoras. Aproximando-me de algumas idéias do referencial da
fenomenologia, foram realizadas entrevistas com profissionais das várias categorias que atuam no
CTI de um hospital escola da cidade de Ribeirão Preto, no período de setembro de 2007 a janeiro de
2008, partindo da seguinte questão norteadora: “considerando seu trabalho no dia a dia, conte-me
sobre as experiências que tem vivido neste CTI, em relação a situações que você considera
“humanizadoras” e aquelas que considera “desumanizantes”. Da análise das entrevistas, emergiram
as seguintes temáticas: “Humanização implica reconhecer o paciente em sua singularidade e
integralidade”, “Fazer técnico X humanização no cotidiano do CTI”, “As condições de trabalho e suas
implicações na humanização do cuidado em UTI”, “O preparo da equipe para construir um cuidado
humanizado”. Algumas situações que consideram o paciente em sua integralidade e singularidade no
CTI nem sempre são compreendidas e valorizadas pela equipe, havendo dificuldades em reconhecer
as diferenças entre as necessidades das pessoas internadas. Ainda se faz significativamente
presente no CTI, principalmente para a equipe de enfermagem, a dicotomia “fazer
técnico/humanização”, como pólos distintos e difíceis de serem conciliados no ato complexo de
cuidar. Quanto às condições de trabalho, a equipe de saúde aponta aspectos relacionados ao
número insuficiente de profissionais, sobrecarga de atividades, o lidar cotidiano com situações de
sofrimento humano, a estrutura física do CTI e a gestão tradicional do trabalho, principalmente no que
concerne ao serviço de enfermagem, como aspectos que dificultam a construção da humanização do
cuidado, uma vez que o profissional com desgaste físico e psicológico, em sofrimento, não tem
abertura para o acolhimento do outro. O preparo da equipe para o cuidado humanizado foi pouco
enfatizado, mas mostra-se com limites, sendo o processo formativo, seja na formação inicial como
continuada, estratégia significativa para a reflexão e recriação cotidianas do cuidar. Nesse contexto,
algumas sugestões são feitas para o cenário em foco, no sentido de promover a reflexão e a
construção de novos modos de conceber e agir no que se refere à humanização na terapia intensiva.

Acesso ao texto integral:
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Nº de Classificação: 5699
HADDAD, Dayana Ferrari. Vivências de perda e luto de idosos residentes em uma instituição
asilar de longa permanência em Ribeirão Preto-SP. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 64 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LABATE, Renana Curi
RESUMO: A institucionalização acarreta perdas ao idoso que devem ser elaboradas por um processo
de luto, de caráter patológico quando insatisfatório, sendo, certamente, a maior causa de depressão
na idade avançada. Idosos residentes em instituições de longa permanência apresentam uma
multiplicidade de perdas. O presente estudo objetivou investigar situações de perda e luto de idosos
institucionalizados. Trata-se de estudo qualitativo; descritivo e exploratório. Os critérios de inclusão
foram: idade igual ou superior a 60 anos, capacidade de entendimento e comunicação verbal e
concordância com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com seis idosos, que foram gravadas em fita cassete e submetidas à análise de
conteúdo. Foram elaboradas três categorias: perda por morte, perda por separação e outras perdas;
sendo a perda por separação dividida em três subcategorias: separação conjugal, separação da
família e separação de companheiros da instituição. A morte de pessoas queridas aproxima o idoso
de sua própria mortalidade dificultando o processo de luto; porém, a separação é muito mais difícil de
ser elaborada por ser uma perda entre vivos, com possibilidade de se perder o significado da vida
junto com o outro. Assim, a separação pode ser mais temida que a própria morte. Considera-se,
portanto, que é fundamental aos cuidadores asilares conhecer as diversas situações de perdas e luto
do idoso institucionalizado, a fim de auxiliá-lo em seu processo de enfrentamento, fornecendo
subsídios para que o asilamento não seja vivenciado como uma experiência desagradável.
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CARNIEL, Aline Cristina Dadalte. Acompanhamento terapêutico na assistência e reabilitação
psicossocial do portador de transtorno mental (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEDRÃO, Luiz Jorge
RESUMO: A reforma psiquiátrica possibilitou transformações na assistência à saúde mental e o
acompanhamento terapêutico (AT), como modalidade de assistência e reabilitação psicossocial do
portador de transtorno mental, faz parte dessas transformações. Desde então, o acompanhante
terapêutico vem ampliando seus conceitos e fundamentando suas bases teóricas, sendo sua prática
cada vez mais aceita por diferentes profissionais e valorizada por preencher as lacunas deixadas
pelos tratamentos psiquiátricos tradicionais, principalmente depois que as portas dos manicômios,
que enclausuravam o referido portador de transtorno mental e as maneiras adequadas de assisti-lo e
reabilitá-lo, foram definitivamente abertas. O objetivo do presente estudo foi investigar a contribuição
do AT no processo de assistência e reabilitação psicossocial de um portador de transtorno mental
assistido em um Centro de Atenção Psicossocial e escolhido com a ajuda de sua equipe
multiprofissional. Para isso, foram estabelecidos 16 encontros de AT, os quais foram desenvolvidos
em diferentes locais, observados, e seus conteúdos registrados após cada encontro, sintetizados e
analisados, segundo o método qualitativo. Os resultados mostraram contribuição muito positiva do AT
na assistência e reabilitação psicossocial do portador de transtorno mental, tais como: resgate de sua
auto-estima; retomada de realização de atividades que fazia anteriormente ao início dos sintomas de
seu transtorno mental; motivação para novamente buscar o lazer e conviver de forma mais saudável
no seu meio familiar e social; criação de momentos de confronto de seu estado mental com a
realidade, possibilitando modificações no comportamento e melhoria da qualidade de vida. Assim
sendo, foi possível considerar que o AT constitui-se em mais uma modalidade terapêutica
contribuindo para a assistência e reabilitação psicossocial do portador de transtorno mental e pode
ser incluído nos planos terapêuticos dos serviços de assistência à saúde mental, pois se trata de
modalidade terapêutica não tradicional, totalmente inserida no contexto da reforma psiquiátrica, que
tem como princípio básico a mudança no foco da assistência aos portadores de transtornos mentais.
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SANTOS, Marina Scarulis Mamede dos. Avaliação da sensibilidade no trajeto do nervo
intercostobraquial, em mulheres com linfadenectomia axilar, pós-cirurgia por câncer de mama.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 67 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PANOBIANCO, Marislei Sanches
RESUMO: A cirurgia da remoção da mama, associada à linfadenectomia axilar, tem sido o tratamento
tradicional do câncer de mama. Apesar dos seus benefícios, a cirurgia está associada a algumas
seqüelas e complicações, entre elas, as alterações de sensibilidade no trajeto do nervo
intercostobraquial. Objetivos: Analisar, através do estesiômetro de Semmes-Weinstein, as alterações
de sensibilidade no trajeto do nervo intercostobraquial, em mulheres que realizaram linfadenectomia
axilar, por câncer de mama; identificar os descritores de alteração de sensibilidade, segundo a
percepção dessas mulheres; comparar a sensibilidade entre mulheres com e sem linfadenectomia
axilar; comparar a percepção da sensibilidade de mulheres com linfadenectomia com a resposta
obtida com a utilização do estesiômetro. Métodos: Foi aplicado o estesiômetro de Semmes-Weinstein
para a avaliação da sensibilidade no trajeto do nervo intercostobraquial e um questionário com dados
pessoais e sociodemográficos, acerca do tratamento e sobre a percepção da sensibilidade no
membro superior. Participaram desse estudo, 94 mulheres, divididas em dois grupos: um grupo
composto por 47 mulheres que realizaram linfadenectomia axilar por câncer de mama e um grupo
composto por 47 mulheres não diagnosticadas por câncer de mama e sem qualquer tipo de cirurgia
nas axilas. Em cada participante foi realizado o teste com o estesiômetro, por duas vezes
consecutivas, e no grupo com cirurgia, também foi aplicado o questionário. Resultados: A prevalência
de alteração de sensibilidade, avaliada por meio do estesiômetro de Semmes-Weinstein foi alta,
mostrando que 85,1% das mulheres do grupo com linfadenectomia axilar tiveram respostas abaixo
dos valores considerados de normalidade, baseado nas respostas do grupo sem linfadenectomia
axilar. Foi confirmada a repetibilidade na aplicação do estesiômetro, no grupo com linfadenectomia,
através do teste de Kappa (p = 0,8696). O sintoma mais relatado foi adormecimento (70,2%).
Conclusões: Na população desse estudo, a queixa de alterações de sensibilidade teve alta
prevalência e consideramos o estesiômetro um aparelho de fácil aplicação na prática clínica, baixo
custo e confiável. Porém, enfatizamos a importância do treinamento do profissional que irá aplicá-lo e
a padronização do teste, de acordo com as orientações do fabricante.
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OLIVEIRA, Aline Furtado Carlos de. Fatores de risco e hipertensão arterial: estudo entre os
profissionais de enfermagem de uma instituição filantrópica. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 123 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): NOGUEIRA, Maria Suely
RESUMO: Diante da magnitude da hipertensão arterial enquanto doença crônica não transmissível,
com etiologia multifatorial e por constituir-se em um dos principais fatores de risco para as doenças
cardiovasculares, responsáveis pelos elevados índices de mortalidade, desenvolveu-se o presente
estudo tendo por objetivos identificar, entre os profissionais de enfermagem de uma instiuição de
saúde filantrópica, níveis de pressão arterial, tendo em vista a detecção precoce de possíveis
hipertensos e analisar a exposição destes profissionais aos principais fatores de risco para o
desenvolvimento da doença hipertensiva. A população estudada constituiu-se de 147 profissionais de
enfermagem (enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem), com idade entre 20
e 70 anos, que desenvolviam atividades no período da coleta de dados. Os dados foram obtidos
através de entrevista estruturada, individual, realizada pelo pesquisador no local de trabalho desses
profissionais. Primeiramente realizou-se a entrevista para identificar os fatores de risco para a doença
hipertensiva, em seguida foi determinado os valores da pressão arterial pelo método indireto,
utilizando aparelho oscilométrico (modo automático) da marca Dixtal 1710; posteriormente obteve-se
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os dados antropométricos que constituiu da medida do peso , altura, circunferência da cintura e
circunferência do quadril. Os níveis tensionais foram obtidos através de duas medidas, com intervalo
de 120 segundos cada, utilizando bolsa de borracha com largura compatível à circunferência do
braço do profissional, sendo obtidos todos os valores no membro superior direito com o indivíduo
sentado e tendo o braço apoiado e ao nível do coração, seguindo as recomendações das IV
Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2002) e Mion Jr; Pierin (2000). Para fins deste estudo
considerou-se os valores da pressão arterial, a média entre os valores obtidos nas duas medidas.
Quanto aos resultados, no que se refere à biologia humana, detectou-se que 91,8% eram do sexo
feminino; 34,7% estavam com idade entre 20 e 29 anos e 29,2% possuíam idade superior a 40 anos;
12,2% apresentaram obesidade de grau I e II, respectivamente; 2,1% dos homens apresentaram
RCQ ? 1,0 e 38,7% mulheres apresentaram RCQ ? 0,85; 11,6% apresentaram valores de PAS ? 140
mmHg e 6,8% PAD ? 90 mmHg; 72,8% referiram historia familiar positiva para doença hipertensiva,
48,0% de DM e 34,6% de AVC. Quanto ao meio ambiente, 41,5% possuíam o 2o grau completo;
43,5% eram casados e 53,7% possuíam um único emprego. Em relação ao estilo de vida, 27,9%
referiram realizar algum tipo de atividade física; 16,4% eram fumantes; 36,7% referiram consumir
bebida alcoólica; 26,6% sentiam-se estressados devido a problemas familiares e 26,5% indicaram
preferência por alimentos com alto teor de sódio. Quanto ao atendimento de saúde, 84,4% possuíam
convênio médico pela empresa e 63,3% indicaram procurar o serviço de saúde apenas para
tratamento médico específico. Estes achados indicam a necessidade de implementação de
programas educativos voltados para esta população específica, com vistas a prevenção e controle da
doença hipertensiva, como também a conscientização destes sobre os fatores de risco a que estão
expostos e que se constituem em elementos nocivos à sua saúde em geral.
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Nº de Classificação: 5703
GERIN, Larissa. Ocorrência de dispareunia entre mulheres: como fica a saúde sexual? (A).
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Ana Maria de
RESUMO: A dor é uma experiência desagradável associada a uma lesão tecidual, mas que se
diferencia para cada indivíduo, pois sofre diversas influências. Dentre estas queixas relacionadas ao
ato sexual, a dispareunia e o sofrimento decorrente dela me chamaram a atenção, fato que aliado a
uma lacuna acerca de intervenções para resolver ou minimizar este problema motivou a realização
deste estudo. Frente a essas considerações o objetivo deste estudo foi compreender, entre mulheres
usuárias do serviço de Saúde da Mulher do Centro de Saúde II de Cardoso, município do estado de
São Paulo, a concepção que elas têm sobre a dispareunia e as conseqüências dessa ocorrência na
sua saúde sexual. Além disso, objetivou-se identificar como a mulher descreve a dor relacionada ao
ato sexual; verificar, entre as mulheres, a presença de eventos psicológicos que podem desencadear
a dispareunia; compreender como a dispareunia interfere na sua prática sexual; e verificar se a
presença da dor interferiu no relacionamento com o parceiro e na satisfação sexual. Para o alcance
dos objetivos foi utilizado a metodologia qualitativa, com a análise de conteúdo das entrevistas de
dezesseis mulheres pesquisadas, que por meio da técnica de análise temática emergiram as
seguintes categorias: dispareunia - um problema para a mulher; a dispareunia e o desenvolvimento
da sexualidade; a dispareunia e a sexualidade: compreendendo os fatores psico-sócio-culturais e
busca por ajuda, que foram descritas em subcategorias. Observou-se que muitas ainda se submetem
à prática sexual sem vontade, na presença da dor, para satisfazer o parceiro e cumprir o seu dever
de esposa. As mulheres demonstraram desconhecer a etiologia da dor, algumas buscavam relacionála com algum problema físico que apresentavam no momento, e ao descrever a dor o fizeram de
forma amena, como uma dorzinha fraca que incomoda. Ao responder ao Questionário de Dor McGill
os termos escolhidos apontaram para uma dor de grande intensidade geradora de sofrimento intenso,
o que reforça a possibilidade de desqualificação da dor, como se sua presença fosse normal e
esperado à mulher. Os discursos também demonstraram que os fatores não orgânicos, como a
educação recebida e o relacionamento com o parceiro, apresentaram uma forte influência no
desenvolvimento e manutenção da dispareunia. Apesar de conviverem com a dispareunia por muitos
anos, as mulheres entrevistadas não encontraram formas de resolver o problema, pois quando
conseguiram exteriorizá-lo à profissionais de saúde receberam orientações desconexas e não foram
encaminhadas à profissionais habilitados à temática da sexualidade, o que demonstra o despreparo
dos profissionais de saúde e dos serviços para receber e auxiliar esta clientela.

Acesso ao texto integral:
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UICAB POOL, Gloria de los Ángeles. Representação da alimentação e do programa alimentar
para crianças menores de 5 anos, na ótica dos seus responsáveis. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 173 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Maria das Graças Bonfim
RESUMO: A alimentação da criança é uma necessidade e um direito que deve ser respeitado porque
dela depende, em parte, o nível de saúde e desenvolvimento que poderá ter em sua vida adulta, na
qual interferem fatores sociais e culturais que determinam a forma de alimentá-la. Portanto, torna-se
relevante identificar as representações sociais que as reponsáveis pelo cuidado do menor de 5 anos
têm em relação à alimentação e aos componentes alimentares do Programa Oportunidades,
considerando seu contexto social e cultural, desde o enfoque teórico das Representações, exposto
por Quieroz (2000). Para tal, foi realizada uma investigação qualitativa, com abordagem
antropológica, tipo etnográfica, baseada em observação participante e em entrevistas semiestruturadas dirigidas à responsáveis pelo cuidado do menor, as quais pertencem ao módulo No. 8,
da cidade de Tizimín, Yucatán, México. O trabalho de campo foi realizado durante os meses de
janeiro a abril de 2008, tendo sido solicitado, previamente, o consentimento livre e esclarecido das
responsáveis. As informações captadas foram transcritas e, posteriormente, foi realizada a análise de
conteúdo, segundo o recomendado por Gómes (1993), resultando em duas categorias empíricas: 1)
dar de comer e 2) uma ajuda. Em relação à primeira, trata da forma como as responsáveis
representam a alimentação da criança menor de 5 anos, sobre a qual influenciam os escassos
recursos econômicos que têm para adquirirem os alimentos, a falta de conhecimentos sobre aspectos
específicos desta alimentação, as sabedorias culturais que lhes são transmitidas por suas mães ou
sogras, a propaganda maciça a que são submetidas para o consumo de alimentos industrializados e
a informação proporcionada pelo pessoal de saúde, os quais, em seu conjunto, levam-nas a
realizarem determinadas práticas e a valorizarem os alimentos que favorecem ou limitam a
alimentação da criança. Em relação à cultura, sobressaem as práticas que não permitem uma
alimentação saudável por não promoverem quantidade, qualidade e consistência adequadas de
alimentos recomendados às crianças de acordo com suas idades. Tal situação, quando aliada às
condições precárias em que vivem, faz com que as crianças permaneçam vulneráveis a
apresentarem ou manterem-se em estado de desnutrição. Por outro lado, os componentes do
Programa Oportunidades representam uma ajuda para elas, ao promoverem benefícios que possam
ajudá-las a solucionar algumas necessidades apresentadas. No entanto, em relação à alimentação e
saúde não tem sido possível alcançar os resultados esperados, visto que estes apoios são
insuficientes para que a responsável possa promover uma alimentação saudável. Além disso, o
próprio Programa apresenta limitações internas e problemas em sua forma de inserção,
operacionalização e distribuição dos apoios. Finalmente, a metodologia utilizada permitiu alcançar os
objetivos propostos ao compreender as responsáveis nesta complexa tarefa que realizam de
alimentar as crianças menores de 5 anos.
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Nº de Classificação: 5705
IMADA, Teresa Cristina Martins Leite. Adaptação transcultural e validação da Family Dynamics
Measure II (FDM II) para familiares de mulheres portadoras de câncer de mama no Brasil.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 192 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MAMEDE, Marli Villela
RESUMO: O câncer de mama é uma doença que mobiliza o sistema familiar da mulher que o
apresenta, e a forma como os familiares ajustam-se à doença tem efeito sobre o processo de
enfrentamento da mulher. Conhecer a dinâmica familiar e identificar aspectos da interação entre os
membros da família que ficam comprometidos com o surgimento da doença e que prejudicam o
ajustamento e a qualidade de vida das mulheres e seus familiares é uma das etapas iniciais para se
desenvolver serviços adequados à população em foco. A utilização de instrumentos de avaliação do
funcionamento familiar, adequadamente construídos e validados, é uma estratégia que tem se
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mostrado como de grande relevância. No Brasil, não foram encontrados instrumentos que
atendessem a esse fim. Portanto, optou-se pela adaptação transcultural e validação de um
instrumento norte-americano de avaliação familiar, o que consistiu no objetivo desse estudo. O
instrumento escolhido foi a Family Dynamics Measure II (FDM II), uma escala composta por 66 itens
construída por um grupo de enfermeiras com base na teoria do sistema familiar saudável de Barnhill.
O processo de adaptação do instrumento envolveu a tradução, a retro-tradução, a verificação da
equivalência da versão retro-traduzida pela autora principal da escala, a análise semântica e duas
análises da validade de face e de conteúdo por juízes. Para o teste das propriedades psicométricas
do instrumento, foram realizadas análises de construto por meio da análise fatorial e por meio da
validade convergente com a Escala de Ansiedade e Depressão Hospitalar (HADS), e a análise da
fidedignidade por meio do cálculo da consistência interna dos itens (alfa de Cronbach). A versão
adaptada da FDM II, a HADS e uma ficha de identificação sócio-demográfica foram aplicadas a uma
amostra de 251 familiares de mulheres portadoras de câncer de mama, atendidas em dois serviços
de saúde do interior do estado de São Paulo. O produto da análise semântica e da validade de face e
de conteúdo por juízes resultou em uma versão da FDM II em português adaptada para uso no Brasil.
A análise fatorial mostrou que a versão adaptada não confirmou a dimensionalidade teórica do
instrumento. Porém, foi semelhante à obtida pelas autoras na análise fatorial do instrumento original.
Na análise da validade convergente da FDM II com a HADS, as correlações entre as medidas de
ansiedade e depressão e as medidas das dimensões da FDM II foram inversas de moderada a baixa
intensidade. E na análise da fidedignidade, a consistência interna dos itens foi muito boa (? = 0,90),
apesar dos coeficientes por dimensão serem mais baixos. Concluindo, a versão adaptada da FDM II
foi considerada válida, e sugerem-se novos estudos para fortalecer essa evidência.
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Nº de Classificação: 5706
NICOLUSSI, Adriana Cristina. Qualidade de vida de pacientes com câncer de cólom e reto:
revisão integrativa da literatura. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto, 2008. 209 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SAWADA, Namie Okino
RESUMO: O câncer de cólon e reto atinge pessoas no mundo todo e está entre os cinco tipos de
câncer mais incidentes no Brasil. O impacto da doença e seu tratamento na vida do paciente pode
causar alterações física, psicológica, social e conseqüentemente na qualidade de vida. O presente
estudo é uma revisão integrativa da literatura, cujo objetivo foi buscar e avaliar as evidências
disponíveis na literatura sobre o conhecimento científico produzido relacionado à qualidade de vida
do paciente adulto com câncer de cólon e reto. Para a seleção dos artigos, utilizamos as bases de
dados LILACS, CINAHL e MEDLINE e a amostra constituiu-se de 24 artigos, das quais apenas uma
publicação foi escrita em português e as demais em inglês. Os autores principais, em sua maioria,
foram médicos (62,5%), os enfermeiros contribuíram com 8,3% das publicações. De todos os artigos,
79,1% estiveram vinculados a universidades; a maioria foi sediada em países desenvolvidos; e entre
20 periódicos levantados, apenas 15% foram revistas de enfermagem. Em relação ao design dos
artigos analisados, 23 são estudos quantitativos e um é qualitativo; a maioria (70,8%) é de
delineamento não-experimental, estudos descritivos que juntamente com o qualitativo possuem um
fraco nível de evidência, 16,7% são estudos coortes e apenas 12,5% tem nível forte de evidências,
são ensaios clínicos randomizados controlados. Na análise de conteúdo, estabelecemos seis
categorias temáticas relacionadas à qualidade de vida: sobrevivência a curto-prazo, sobrevivência a
longo-prazo, influência da atividade física, do seguimento por exames, avaliação psicossocial e
aspectos inerentes ao paciente. O resultado da análise apontou que o diagnóstico e o tratamento do
câncer afeta as funções física, emocional, mental e social, desempenho de papel e estado de saúde
global e causa vários sintomas em diferentes graus; que a qualidade de vida também é influenciada
por fatores como presença de co-morbidades, estilo de vida, sedentarismo, idade, sexo, estado
nutricional, estágio do tumor ao diagnóstico, tipo de tratamento, remissão e recorrência da doença.
Encontramos que a prática de exercícios, o aumento da aptidão física, o estado de boa nutrição e a
presença de suporte psicossocial favorecem uma qualidade de vida melhor. Essa Revisão Integrativa
demonstrou o nível do conhecimento produzido nesta temática e apontou que são evidências fracas e
com pouca produção por parte do profissional enfermeiro. Portanto, sugerimos o preparo dos
enfermeiros, desde a graduação com a educação permanente depois de formado, na área da
pesquisa e o desenvolvimento de pesquisas de intervenção para que as evidências extraídas dos
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estudos clínicos possam auxiliar o enfermeiro no planejamento de ações que possibilitem a
reabilitação e melhoria na qualidade de vida do paciente com câncer de cólon e reto.

Acesso ao texto integral:
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DÁZIO, Eliza Maria Rezende. Significado do estoma intestinal entre homens: um estudo
etnográfico (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2008. 161 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGO, Márcia Maria Fontão
RESUMO: Este estudo teve como objetivo interpretar os significados que os homens inseridos na
classe popular atribuem à condição de serem portadores de estoma intestinal por câncer colorretal,
com base nos pressupostos sócio-antropológicos de masculinidade. Para tal compreensão foram
utilizados os referenciais teóricos da antropologia interpretativa de Clifford Geertz e de Arthur
Kleinman e o método etnográfico. Participaram do estudo dezesseis homens portadores de estomas
intestinais temporários e/ou definitivos por câncer colorretal, moradores de Ribeirão Preto e região. A
coleta de dados ocorreu no período de junho a dezembro de 2007 no Ambulatório de Proctologia do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e nas residências dos informantes.
Foram respeitadas as questões éticas e os informantes assinaram um Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido para participarem do estudo. Realizou-se entrevistas semi-estruturadas gravadas,
observações participantes e anotações em um diário de campo. A análise dos dados apoiou-se nos
pressupostos da sócio-antropologia de masculinidade de Connell e outros autores. Identificou-se os
códigos que apontaram o sentido da experiência para os informantes e que, posteriormente, serviram
de guia para as unidades de sentidos e a construção dos significados. Da análise surgiram dois
núcleos de significados: “A descoberta da doença e da necessidade do tratamento: a vida em jogo”;
“Ser homem com estoma intestinal: ajustando a vida com resignação à sua nova masculinidade”. No
primeiro tema, foi possível apreender que os sintomas do câncer colorretal surgem gradativamente,
integram-se ao cotidiano dos homens e a sua gravidade é percebida quando a doença já está
avançada. Influenciados por padrões sócio-culturais hegemônicos da masculinidade, os homens
demoram em procurar recursos profissionais. A precariedade dos serviços de saúde e a dificuldade
para a definição do diagnóstico os levam a idas e vindas aos ambulatórios e exames. O diagnóstico
de câncer, a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia mutiladora que resulta na construção do
estoma intestinal, rompem seus projetos de vida. O segundo tema aborda as dificuldades iniciais no
pós-operatório, as alterações da imagem corporal, o estoma, a bolsa coletora, a dieta, a sexualidade
e os laços sociais. Essas dificuldades foram interpretadas como dimensões de masculinidades de
subordinação, marginalização e cumplicidade. Influenciados por padrões de masculinidade(s), os
homens não se entregam, lutam pela sobrevivência e pela manutenção dos seus papéis sociais,
estipulados pela visão hegemônica da masculinidade. Sobreviver ao CCR exige um ajustamento à
nova condição, à nova identidade de homem; requer uma resignação com a situação para resignificar o viver. Nesse sentido, apreendemos a influência das dimensões da masculinidade nos
diversos momentos de desafio ao ajustamento ao câncer, em se ter um estoma e nas conseqüências
limitadoras em relação ao estilo de vida anterior. Os achados desse estudo oferecem subsídios para
o cuidar, levando-se em consideração a perspectiva cultural.

Acesso ao texto integral:
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FERREIRA, Francielle Silva. Qualidade de vida relacionada à saúde dos indivíduos com diabetes
mellitus atendidos por uma equipe de saúde da família do Município de Uberaba, 2007. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. [137] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Claudia Benedita dos
RESUMO: Introdução: Atualmente, observa-se um aumento na incidência e prevalência de condições
crônicas, como o diabetes mellitus (DM). Estudos mostram seu impacto negativo na Qualidade de
Vida (QV) dos indivíduos, visto que as alterações no estilo de vida, impostas pela condição, podem
comprometer alguns aspectos relevantes da vida tais como convívio familiar, capacidade funcional,
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aspectos físicos e emocionais, vitalidade, entre outros. Conhecer o impacto do DM, sobre cada um
destes aspectos, possibilita planejar e implementar ações de enfermagem voltadas às estratégias de
prevenção, promoção e recuperação da saúde, resultando na melhoria da QV. Objetivos: Descrever o
perfil dos indivíduos com diabetes mellitus atendidos por uma equipe da Estratégia Saúde da Família
(ESF) do município de Uberaba, no período de março a junho de 2007, segundo variáveis
sociodemográficas e clínicas, e avaliar a Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) destes
indivíduos. Metodologia: Estudo transversal realizado com 68 indivíduos adultos, portadores de DM,
tipo 1 e 2, de ambos os sexos em acompanhamento por uma equipe da ESF, no município de
Uberaba-MG, no período de março a junho de 2007. Os dados foram coletados por meio de um
instrumento contendo as variáveis sociodemográficas e clínicas e de outro para avaliação de QV,
denominado Medical Outcomes Study 36 - Item Short Form Health Survey (SF - 36), durante as
visitas domiciliares. Resultados: Dentre os 68 entrevistados, 48 (70,6%) são do sexo feminino com
igual porcentagem para indivíduos casados, 50% não exerciam atividade profissional e 25%
realizavam apenas atividades referentes ao lar. A idade apresentou média de 57,1 anos e desviopadrão de 10,9 anos. Em relação à escolaridade, 16 (23,5%) relataram não ter estudo e 23 (33,8%),
de 1 a 3 anos de estudo, 54 (79,4%) possuíam outro problema de saúde, sendo que, destes, 46
(43,8%) relataram hipertensão arterial e 22 (21,0%), problemas cardiovasculares. No que se refere à
glicemia, 38 (55,9%) apresentaram glicemia alterada. Em relação à consistência interna do SF-36,
medida pela estatística alfa de Cronbach, as dimensões que apresentaram maiores valores para ?
foram: Capacidade Funcional (? = 0,90), Aspectos Emocionais, Aspectos Físicos e Dor (? = 0,89) e
Saúde Mental (? = 0,77). Em três dimensões esta foi inferior a 0,70: Estado Geral de Saúde (? =
0,66), Vitalidade (? = 0,62) e Aspectos Sociais (? = 0,42). Em relação à avaliação da QVRS dos
indivíduos com DM, as dimensões que apresentaram maiores escores médios foram: Aspectos
Sociais (63,8), Dor (53,0) e Estado Geral de Saúde (51,1). Já as que obtiveram menores escores
médios foram: Saúde Mental (49,9), Vitalidade (48,6), Capacidade Funcional (48,2), Aspectos
Emocionais (46,6) e Aspectos Físicos (38,6). Discussão: Os resultados obtidos neste estudo
mostraram um impacto negativo do DM, na QVRS dos indivíduos que participaram das entrevistas,
perceptível pelos escores médios obtidos em cada dimensão do SF-36. Ressalta-se a importância
das ações de promoção da saúde voltadas a este grupo de indivíduos, de forma a capacitá-lo a
escolhas saudáveis em seu cotidiano, com vistas à melhoria das condições de saúde. Além da
necessidade de repensar as ações de saúde, direcionadas aos indivíduos com DM, há a necessidade
do levantamento das reais necessidades de saúde de tal grupo.
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GONÇALVES, Angélica Martins de Souza. Estudo dos nivéis motivacionais em relação ao uso de
substâncias psicoativas e a espiritualidade. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. [113] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PILLON, Sandra Cristina
RESUMO: Existem evidências da relação entre espiritualidade e saúde, e também de que o exercício
da dimensão espiritual tem potencial para estimular mudanças positivas entre usuários de álcool ou
de outras drogas em processo de reabilitação. Este estudo teve como objetivo avaliar a relação entre
espiritualidade e os níveis motivacionais (Modelo Transteórico) entre indivíduos que fazem uso nocivo
ou são dependentes de substâncias psicoativas, em tratamento ou membros do grupo de mútuaajuda e avaliar o desempenho da versão traduzida e adaptada da Spirituality Self Rating Scale
(SSRS). O desenho metodológico do estudo é do tipo transversal. Um questionário foi elaborado
contendo informações sociodemográficas e escalas de motivação e espiritualidade - URICA e SSRS,
respectivamente. A amostra foi constituída de 138 (69%) indivíduos do sexo masculino. Participaram
usuários vinculados a um grupo de AA, um serviço de CAPS-ad e três Comunidades Terapêuticas
(evangélica, católica e sem vinculação religiosa). Dentre os resultados, foi encontrado que os
entrevistados apresentaram idade média de 39 anos, católicos 71(51,4%), praticantes 83(60,1%). A
maioria respondeu que a substância psicoativa consumida pela última vez foi o álcool 65(47,1%) e
que 49(35,5%) usam ou usaram substâncias psicoativas por mais de 10 anos, todos ou quase todos
os dias 90(60,2%). A escala SSRS apresentou bom índice de confiabilidade, com alfa de chronbach
global de 0,8333, variando de 0,7028 a 0,8878. Não houve relação estatística significante entre
espiritualidade e aspectos da vida religiosa dos indivíduos. A maioria 84(60,8%) considera
espiritualidade diferente de religiosidade. Os estágios motivacionais que apresentaram relação com
espiritualidade foram a pré-contemplação, a ação e a manutenção, mediante a análise de regressão
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linear múltipla. Os resultados nos fazem refletir que o exercício da dimensão espiritual em cada um
dos estágios pode ser pensada no sentido de estimular o indivíduo a obter sucesso no processo de
mudança de comportamento em relação ao uso de substância e na reabilitação em diversos
contextos. A escala SSRS pode ser recomendada para uso, apesar de suas limitações. Concluímos
que existe a necessidade de sucessivas avaliações dos processos que envolvem os aspectos da
espiritualidade no contexto do tratamento e motivação na mudança de comportamentos em relação
ao abuso e dependência de substâncias psicoativas.

Acesso ao texto integral:
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PINESE, Carmen Sílvia Vilela. Identificação da depressão em mulheres no sistema prisional.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 61 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FUREGATO, Antonia Regina Ferreira
RESUMO: As mulheres que vivem em confinamento num sistema penitenciário necessitam de
condições para que cumpram suas penas com dignidade. No contexto da reclusão, os transtornos
mentais são freqüentes, especialmente a depressão, com fatores de risco associados à história
familiar, adversidade na infância, aspectos da personalidade, isolamento social e exposição a
experiências estressantes. O objetivo deste trabalho foi identificar o perfil da população de mulheres
detentas, suas características sócio-demográficas, clínicas, condição penal e os sinais indicativos de
depressão correlacionando estes indicadores. Metodologia: Da capacidade de detenção da
Penitenciária de Ribeirão Preto/ SP (310), foram entrevistadas 100 mulheres. Utilizou-se um
questionário com informações sociodemográficas, clínicas, situação penal e o Inventário de Beck.
Para a apreciação conjunta das possíveis influências das variáveis independentes com relação à
depressão optou-se por uma regressão logística multinomial, com a variável desfecho tendo
categorias 0,1, 2 e 3. As variáveis independentes foram transformadas em dicotômicas e o elemento
de comparação foi a Razão de Risco Relativa. Resultados: Das 100 mulheres entrevistadas no
sistema prisional, maioria branca (65%), idade entre 20 e 63 anos (52% até 30 anos), 70% solteiras,
45% vive com companheiro, 41% com nível fundamental completo (20 com médio completo ou mais),
45% com renda per capta maior que dois salários mínimos, 82 apresentaram sinais indicativos de
depressão (leve = 33; moderada = 29; grave = 20). A presença de comorbidades multiplica o risco de
ter depressão leve por um fator de 5,43 e grave por 8,81. Não praticar alguma religião multiplica o
risco de ter depressão moderada por 6,09. Distúrbios na alimentação e depressão moderada e grave
estão fortemente associados apresentando o risco para a depressão moderada multiplicado por 5,7 e
grave por 11,1. Ter mais idade é fator de proteção para a depressão grave, pois quem tem mais de
30 anos tem o risco de estar nesta categoria multiplicado pelo fator 0,12. Na forma grave também
evidenciou-se forte associação entre não receber visitas e ter depressão grave com o risco
multiplicado pelo fator 9,15. Conclusões: O índice de depressão entre as detentas é muito alto e
acima da média encontrada nos estudos da literatura. Relacionando a depressão com as demais
variáveis, alguns indicadores se destacam como mulheres jovens estão mais susceptíveis para
desenvolverem a depressão, apresentarem alterações alimentares bem como comorbidades e a rede
de relações agravando os sinais de depressão. Estas foram as maiores razões de risco relativas que
se observou no estudo, evidenciando a forte associação entre estas variáveis. As diferentes variáveis
deste estudo abordadas por pesquisadores desta área são compatíveis com os resultados
encontrados. É alto o índice de depressão entre as detentas, fato que merece atenção especial da
enfermagem no aspecto do cuidado e atenção do serviço para as políticas orientadas para esta
demanda.
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CANALLI, Rafaela Thaís Colombo. Acidentes com material biológico entre estudantes de
enfermagem de um município do interior paulista. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 124 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MORIYA, Tokico Murakawa
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RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com abordagem de análise quantitativa,
cujo objetivo foi verificar os acidentes com material biológico potencialmente contaminado, ocorridos
entre acadêmicos de enfermagem de três instituições de ensino de um município do interior paulista.
Para a coleta de dados aplicou-se um questionário com questões abertas e fechadas, após a
observação dos aspectos ético-legais. Participaram do estudo 355 alunos que estavam presentes em
sala de aula por ocasião da coleta de dados e que já realizavam atividades de ensino-aprendizagem.
Os dados foram analisados em Epi Info versão 3.4.3. Verificou-se que, 44 (12,4%) estudantes
referiram ter sofrido exposição acidental a material biológico. A maioria era do sexo feminino (93,1%),
tinha entre 22 a 25 anos (56,8%), cursava o quarto ano do curso de enfermagem (68,1%), em período
integral (75%). O número de acidentes mencionados pelos alunos totalizou 55. Quanto ao tipo de
exposição, a de pele íntegra foi a mais freqüente (70,9%), seguida de acidente percutâneo (25,5%),
exposição em mucosa (1,8%) e pele lesada (1,8%). As topografias mais afetadas nesses acidentes
foram os dedos e as mãos (74,6%). As agulhas foram citadas como o objeto causador de 64,3% dos
acidentes percutâneos e o sangue foi o material biológico envolvido em 72,7% do total de acidentes.
O maior número de acidentes ocorreu na retirada da punção venosa/soro (18,2%), ao puncionar ou
coletar sangue (16,4%) e ao aspirar paciente (12,7%). Os alunos não utilizavam Equipamento de
Proteção Individual em 49,1 % dos acidentes, embora em mais de 80% das atividades seria
recomendado ao menos o uso das luvas de procedimento. Os alunos lavaram o local do acidente em
92,7% dos casos e dois alunos espremeram a área lesada após acidente percutâneo. Em 40% dos
acidentes, os estudantes não notificaram a ocorrência aos docentes supervisores; em 38,2% das
exposições os alunos não tomaram nenhuma conduta, não notificaram e não procuraram
atendimento médico. A maioria dos docentes, quando notificados, orientou seus alunos quanto às
condutas corretas e os encaminharam para avaliação médica; um docente, apesar de notificado,
ignorou o fato. As situações mais apontadas pelos alunos como as que favoreceram a exposição
acidental foram não utilizar Equipamento de Proteção Individual (49,1%) e a desatenção (45,5%).
Como sugestões para prevenir e controlar acidentes com material biológico entre alunos, 21,4%
referiu a educação permanente/continuada e 19,7% a utilização de Equipamento de Proteção
Individual e a conscientização quanto ao uso. Para minimização de acidentes com material biológico
potencialmente contaminado, entre alunos de enfermagem, nota-se a necessidade de envolver não
apenas os alunos, mas também docentes e profissionais dos campos de ensino-aprendizagem, num
programa efetivo de prevenção e controle dos acidentes.
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BOSCO, Adriana Gonçalves. Perda e luta na equipe de enfermagem do centro cirúrgico de
urgência e emergência. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2008. 76 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LABATE, Renata Curi
RESUMO: A morte é um tema que sempre despertou a curiosidade do homem. O advento
datecnologia, acompanhado da modernização das técnicas médicas, possibilitam a cura de inúmeras
doenças. A vida moderna assumiu uma característica importante: o medo que o homem passou a ter
da morte. A morte saiu das casas e do convívio familiar e instalou-senos hospitais, passando a ser
vivenciada por pessoas que ali desenvolvem seu trabalho.São os profissionais de saúde que,
atualmente, sofrem o impacto da perda e têm de lidar com todos os sentimentos oriundos da morte. O
objetivo desta pesquisa é conhecer o significado da morte dos pacientes, para os profissionais de
enfermagem do Centro Cirúrgico de Urgência e Emergência do HCFMRP. A pesquisa foi
desenvolvida por meio do método clínico-qualitativo. Os participantes da pesquisa foram os
auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros do centro cirúrgico em questão. Os dados foram
coletados mediante a realização de entrevista semidirigida e organizados em quatro temas: morte
infantil, racionalização da morte, envolvimento emocional e apoio aos profissionais de saúde. A
equipe de enfermagem demonstrou uma capacidade emocional prejudicada para elaborar as perdas
vivenciadas em seu cotidiano de trabalho, principalmente quando a morte envolve crianças e jovens.
Tem-se enraizado o conceito de que somente na cura existe a gratificação de seu trabalho,
enxergando na morte, frustração e fracassoprofissional, o que lhes acarreta uma carga emocional
negativa e sofrimento psíquico, colocando-os sob o risco de desenvolverem a síndrome de Bournout
e inviabilizando o estabelecimento de vínculos afetivos na relação profissional e também pessoal.
Evidenciam se a necessidade da inclusão de disciplinas voltadas para o tema da morte, nos
currículos de formação desses profissionais, e o apoio das instituições para promoverem situações
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que auxiliem o profissional na elaboração do processo de luto, como os chamados Grupos Balint e
Grupos de Reflexão.
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CRUZ, Elaine Drehmer de Almeida. Staphylococcus aureus e Staphylococcus aureus resistente
à meticilina em trabalhadores de um hospital universitário: colonização e crenças em saúde.
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Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GIR, Elucir
RESUMO: Introdução: o estado de portador de Staphylococcus aureus resistente à meticilina é
apontado como preditor de infecção principalmente entre pacientes hospitalizados, bem como fator
para a disseminação ambiental e de pessoa a pessoa, incluindo trabalhadores de serviço de saúde,
quando colonizados são freqüentemente associados a surtos. A prevenção do risco da colonização
profissional está associada ao comportamento e dependente do conhecimento e crenças em saúde.
Objetivo: analisar a prevalência de Staphylococcus aureus na saliva de trabalhadores da equipe de
enfermagem, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e auxiliares de limpeza de hospital
universitário de grande porte. Metodologia: estudo epidemiológico longitudinal foi realizado com 486
trabalhadores no período de abril de 2006 a junho de 2008 e compreendeu a coleta de três amostras
de saliva e aplicação de instrumento de coleta de dados, com perguntas abertas e fechadas.
Staphylococcus aureus foram isolados do espécime clínico e caracterizados fenotipicamente; os
resistentes à meticilina foram submetidos à detecção do gene mecA e identificação do cassete
cromossômico SCCmec. Os dados quantitativos dos resultados laboratoriais e do instrumento foram
organizados e processados no Programa EPI-Info e analisados por meio de estatística descritiva. Os
dados relativos às perguntas abertas foram submetidos à análise quantitativa de discurso (BARDIN,
1977) e analisados de acordo com as categorias que emergiram a partir do conteúdo das respostas.
Resultados: entre os trabalhadores investigados, 60,9% estavam colonizados por Staphylococcus
aureus na saliva, sendo 67,9% carreadores transitórios e 32,1% carreadores persistentes; a
prevalência de Staphylococcus aureus resistente à meticilina entre os isolados foi de 15,7%. A
prevalência média de Staphylococcus aureus resistente à meticilina foi de 12,7% sendo maior entre
técnicos em enfermagem (21,4%) e auxiliares de limpeza (20,6%) e menor entre enfermeiros (4,5%) e
médicos (5,9%). O gene mecA foi detectado em 36,9% de Staphylococcus aureus resistentes à
meticilina; SCCmec tipo IV foi identificado em dois isolados e tipo II em um isolado. As medidas
preventivas da colonização mais valorizadas foram o uso de equipamentos de proteção individual e a
adoção de medidas básicas de higiene e isolamento. Os trabalhadores percebem sua suscetibilidade
à colonização e a referem como dependente de suas condições de saúde. As conseqüências da
colonização e os benefícios na adoção de atitude preventiva foram associados ao paciente, família e
ao próprio trabalhador; o conhecimento e as condições de trabalho foram referidos como os principais
intervenientes na adoção das medidas de prevenção e controle. Conclusões: os trabalhadores
apresentaram alta prevalência de Staphylococcus aureus na saliva, indicando a boca como
importante sítio corporal para a investigação da colonização por Staphylococcus aureus resistente à
meticilina e potencial fonte para sua disseminação. O perfil fenotípico revelou diferenças no perfil de
sensibilidade aos antimicrobianos entre isolados resistentes e sensíveis à meticilina; assim como a
multiresistência de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina aos demais antimicrobianos
testados. O estudo do conhecimento atrelado às crenças dos trabalhadores permitiu melhor
compreensão do comportamento profissional e contribui para o planejamento de ações educativas,
direcionadas à prevenção e controle de Staphylococcus aureus resistente à meticilina.
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RESUMO: O propósito desta investigação foi avaliar o desempenho funcional e a qualidade técnica
de um Software-protótipo desenvolvido para a sistematização da assistência de enfermagem. Foi
elaborada uma versão deste ambiente computacional específica para aplicação em dispositivo de
mão móvel com interface de rede sem fio integrada possibilitando aos enfermeiros acessar e
documentar dados acerca de sinais vitais, balanço hidroeletrolítrico, evolução e prescrição de
enfermagem a beira do leito com transmissão de dados em tempo real. Este estudo está alicerçado
no Modelo do Processo de Avaliação segundo a ISO/IEC 9126, Parte 1: Modelo de qualidade, que
versa sobre qualidade externa e interna de software e a especifica em seis características
denominadas: funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade,
as quais são subdivididas em subcaracterísticas. Foi utilizado subsídio da NBR ISO/IEC 14598 que
apresenta uma visão geral do processo de avaliação de software, suas orientações e requisitos. Este
estudo descritivo/exploratório foi realizado em uma instituição de ensino superior de enfermagem e
duas instituições hospitalares de ensino localizadas no interior do estado de São Paulo. Os
avaliadores totalizaram um número de vinte e sete e foram constituídos por oito especialistas em
informática; oito enfermeiros docentes e 11 enfermeiros, sendo sete do Hospital A e quatro do
Hospital B. Considerando-se a característica de modularidade e adotando o referencial proposto por
Pressman (2006), realizaram-se duas etapas de avaliação: teste de unidade modular e de validação.
Inicialmente, a verificação concentrou-se em cada uma das doze unidades modulares, em seguida
foram avaliados na forma integrada para se proceder ao teste de validação. O desenvolvimento
destas duas etapas contou com a participação individual de cada um dos especialistas e ocorreu na
presença da pesquisadora. Foi elaborado um instrumento de avaliação (Anexo I) a fim de documentar
os dados coletados no teste de unidade modular e com base nas características e subcaracterísticas
de qualidade foram desenvolvidos instrumentos específicos para aplicação do teste de validação
junto aos especialistas em informática (Anexo II a) e enfermeiros docentes e enfermeiros (Anexo II b).
Os resultados demonstraram que a incorporação da tecnologia da computação móvel advinda de
rede sem fio às atividades assistenciais de enfermagem proporcionou um ambiente com mobilidade
para as ações e facilitou a comunicação e a documentação da assistência prestada. A avaliação dos
atributos de qualidade do Software-protótipo em questão foi mensurada pelos especialistas em
informática, enfermeiros docentes e enfermeiros destacando-se duas características: usabilidade e
eficiência. A usabilidade foi avaliada com 100% de respostas positivas pelos docentes e enfermeiros
e com 80,4% de aprovação pelos especialistas em informática evidenciando que o Software-protótipo
para a sistematização da assistência de enfermagem (SAE) apresenta facilidade para inserir e obter
informações e apresenta-se como um sistema dinâmico para documentar a assistência prestada. A
eficiência foi aprovada com 92,3% e 87,5% de respostas positivas pelos enfermeiros docentes e
especialistas em informática, respectivamente, demonstrando que uma das vantagens desta
ferramenta é armazenar, processar e disponibilizar informações sobre a SAE de forma mais eficiente
que a realizada manualmente.
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RESUMO: Estudos dos fatores que geram incapacidade para o trabalho são prioritários para a
adoção de medidas preventivas, na melhoria das condições de trabalho e valorização dos recursos
humanos da área da saúde, segundo as recomendações da Organização Panamericana de Saúde
para o período 2006-2015. Dentre os fatores de incapacidade para o trabalho de profissionais que
atuam em hospitais estão as lesões ostemusculares, que podem estar relacionadas à sobrecarga na
manipulação de cargas, adoção de más posturas e a movimentos repetitivos. As lesões
osteomusculares por vezes, se associam aos fatores ergonômicos que requerem o estabelecimento
de programas preventivos. Nesse contexto foi proposta esta investigação, cujo objetivo foi analisar a
ocorrência de lesões osteomusculares e de absenteísmo-doença entre trabalhadores de um hospital
mexicano e as condições ergonômicas do ambiente de trabalho. Trata-se de um estudo descritivo
com abordagem quantitativa dos dados executado por meio de investigação epidemiológica censitária
com análise retrospectiva dos afastamentos no trabalho por licença-saúde no hospital de Morélia,
México e de um survey para identificação de indicadores de morbidade por lesões osteomusculares e
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das opiniões dos trabalhadores sobre o ambiente de trabalho. O estudo foi realizado com as licenças
- saúde, emitidas em 2005 e 2006 e com a amostra de 226 trabalhadores atuantes no hospital em
2007. Os procedimentos de execução foram: identificação do absenteísmo-doença, validação da
versão em espanhol do Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares, aplicação do
instrumento de coleta de dados composto pela identificação de aspectos pessoais e ocupacionais dos
trabalhadores, do Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares e de informações sobre o
ambiente de trabalho. Para apresentação dos resultados foi utilizado o método estatístico de análise
percentual, com distribuição de freqüências simples em tabelas e figuras. O projeto de pesquisa foi
aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do hospital estudado. Em 2005 foram registradas 107
licenças-saúde, 1.177 dias de faltas, índice de porcentagem de Tempo Perdido (TP) acumulado de
0,56%, as licenças-saúde ocasionadas por problemas osteomusculares foram responsáveis 232 dias
perdidos de trabalho, correspondente a 19,71% de faltas no ano. Em 2006 foram registradas 118
licenças-saúde, 1201 dias de faltas, TP acumulado = 0,57%, as licenças-saúde ocasionadas por
problemas osteomusculares foram responsáveis 303 dias perdidos de trabalho, correspondente a
25,22% das faltas no ano. Dentre os motivos de adoecimento dos trabalhadores, 59,68% dos sujeitos
atribuem a causa aos problemas osteomusculares. Os sintomas ostemusculares mais freqüentes
foram na região lombar (31,86% e 23,89%) e cervical (24,78% e 15,04%) respectivamente nos 12
meses e sete dias precedentes a coleta de dados. Houve concordância entre o relato dos sintomas
na região lombar com a distribuição da freqüência de afastamentos no trabalho nos 12 meses
precedentes. Grande parte dos profissionais não percebe os riscos ocupacionais. Os fatores
ergonômicos percebidos por 39,82% dos sujeitos foram: sobrecarga física, mobiliários e
equipamentos inadequados, danificados e obsoletos, movimentos repetitivos, espaços reduzidos,
iluminação inadequada. Conclusões: as lesões osteomusculares causam absenteísmo, existe um
grande número de trabalhadores com indicadores de morbidade osteomuscular que podem vir a faltar
do trabalho. Aspectos ergonômicos do ambiente precisam ser corrigidos visando a prevenção do
adoecimento dos trabalhadores e de prejuízos para o hospital.
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RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo analisar o trabalho dos agentes comunitários de saúde,
tendo em vista suas expectativas e as da comunidade em relação ao trabalho do ACS, na perspectiva
da atenção primária à saúde. Apoiamos-nos no referencial teórico do processo de trabalho, em
especial, o processo de trabalho em saúde, para posteriormente realizarmos a análise dos dados.
Trata-se de um estudo de natureza descritiva e de abordagem qualitativa. Foram sujeitos desta
pesquisa a comunidade e os agentes comunitários pertencentes a duas unidades de saúde da família
do município de Marília-SP. Selecionamos todos os ACS que exercem suas atividades profissionais
nas USF escolhidas e no caso dos membros da comunidade selecionamos e entrevistamos
aleatoriamente, por sorteio, membros da comunidade que fazem seguimento regularmente nestas
unidades de saúde. Para a coleta de dados, utilizamos à entrevista semi-estruturada, que foram
gravadas e aplicadas a 13 agentes comunitários de saúde e 39 membros da comunidade. A técnica
de análise de dados que utilizamos foi a análise de conteúdo, modalidade temática. Os dados foram
organizados conforme a ferramenta metodológica da análise de conteúdo, agrupando as falas dos
participantes. A partir dos conteúdos das falas elegemos quatro unidades temáticas: Tema 1: O ACS
e a comunidade: pensamentos e expectativas; Tema 2: O vínculo entre o ACS e a comunidade; Tema
3: Os instrumentos e as condições de trabalho dos ACS; Tema 4: Perspectivas de incremento da
qualidade do trabalho dos ACS. Foi possível, durante este trajeto, identificar que a maioria dos
agentes comunitários esperam que a demanda de atividades burocráticas sejam reduzidas no seu
dia-a-dia de trabalho, em especial a atividade de recepção. A maioria dos membros da comunidade
não apresentam expectativas em relação ao trabalho do ACS, estão contentes com o trabalho que
vem sendo realizado pelos ACS. Percebemos que o vínculo é bem expressivo pela proximidade entre
o ACS e a população. As condições de trabalho dos ACS são difíceis, faltam materiais de escritório,
uniformes e EPI. Como percepções foram levantadas: aumentar as capacitações e os treinamentos,
contratação de um recepcionista, criação de uma associação dos ACS. Considerando as estratégias
sugeridas, acreditamos que o processo de trabalho do ACS pode melhorar, levando em consideração
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as percepções dos profissionais e da comunidade. Dessa forma, percebemos que o trabalho dos
ACS é um dos pontos que na Estratégia Saúde da Família contribui para o fortalecimento da Atenção
Primária à Saúde.
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RESUMO: Pesquisa qualitativa que teve como objetivos descrever as características do trabalho de
enfermeiros de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), identificar os sentimentos de prazer e sofrimento
vivenciados por eles e verificar as estratégias defensivas que utilizam para enfrentar os sentimentos
de sofrimento advindos do trabalho nestas unidades. Contou com a participação de oito enfermeiros
de um hospital universitário localizado no Norte do Paraná. A coleta de dados ocorreu de dezembro
de 2006 a fevereiro de 2007, realizada por meio da técnica de entrevista semi-estruturada com
questões norteadoras, cujo conteúdo foi registrado mediante uso de gravador e transcritos
posteriormente. Para analisar os dados foi utilizado o método de análise de conteúdo com respaldo
teórico nas contribuições da Psicodinâmica do Trabalho. Das entrevistas foram desveladas quatro
categorias analíticas: a gerência do trabalho, o sofrimento no trabalho, as estratégias defensivas por
eles utilizadas e o prazer no trabalho. Estas categorias agregam às subcategorias temáticas. Ser
gerente da UTI para os sujeitos significa prestar cuidados aos pacientes, administrar a assistência, a
equipe de enfermagem e de saúde e os equipamentos e recursos materiais. As vivências de
sofrimento estão relacionadas com o cuidar do paciente em estado crítico, o envolvimento com os
familiares, o trabalho em equipe, as conseqüências das ações realizadas na UTI, a falta de
reconhecimento, a burocracia no trabalho, o uso de tecnologia e a necessidade do conhecimento
científico. As estratégias defensivas utilizadas pelos enfermeiros foram: buscar apoio em prática
religiosa, promover inter-relacionamento entre os membros da equipe de enfermagem, realizar
atividades físicas, afastar-se do paciente e seu familiar e fazer uso do tabagismo. Os sentimentos de
prazer foram identificados como: cuidar do paciente, envolver-se com os familiares dos pacientes,
trabalhar em equipe, constatar o resultado do trabalho desenvolvido, receber reconhecimento pelo
trabalho prestado e a identificação com a profissão. Observou-se a existência de ambigüidade de
sentimentos de prazer e sofrimento vivenciados pelos enfermeiros que variaram de um momento para
outro, sendo que, aquilo que causava dificuldades ou inviabilizava o atendimento da necessidade
para ajudar e sentir se útil implicou em sofrimento, e tudo que facilitou ou viabilizou as necessidades
constituíram-se em gênese do prazer no trabalho. Estratégias de defesa foram utilizadas pelos
sujeitos de modo mais individual que coletivo, mas todas foram fundamentais para protegê-los do
sofrimento. Entretanto, o hábito de fumar foi uma estratégia identificada como prejudicial à saúde. Os
resultados permitiram uma reflexão sobre as percepções do trabalho do enfermeiro de UTI, seu
sofrimento, prazer e estratégias defensivas. Estas reflexões possibilitaram ampliar o universo de
conhecimento da Psicodinâmica do Trabalho nesta área especifica, demonstrando os processos
psíquicos e sociais que permeiam os significados de trabalho para o ser humano.
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RESUMO: O curativo é uma intervenção de enfermagem que visa à prevenção de infecção no cateter
venoso central (CVC). Com o objetivo de fundamentar o uso do filme transparente de poliuretano no
CVC realizou-se uma revisão sistemática da literatura. A amostra constitui-se de seis ensaios clínicos
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randomizados controlados que testaram o curativo no CVC de longa permanência, tunelizado e semiimplantado (tipo Hickman) em pacientes submetidos ao transplante de células-tronco hematopoéticas
(TCTH). Em relação à infecção relacionada ao cateter mensurada em cinco estudos, quatro não
encontraram diferença estatisticamente significante na incidência de infecção tanto no uso do curativo
de poliuretano quanto na sua utilização com intervalo de tempo maior, sendo que em um estudo
houve redução estatisticamente significante na incidência de infecção com o curativo de poliuretano
impregnado por clorexidina. No que tange a toxicidade cutânea avaliada em dois estudos, um
demonstrou diferença estatisticamente significante na redução da lesão de pele quando o curativo de
poliuretano foi trocado com um intervalo de tempo maior, enquanto, que no outro não houve
diferença. Com base nestas evidências realizou-se uma série de casos com o objetivo de avaliar o
uso do filme transparente de poliuretano no cateter de Hickman em pacientes submetidos ao TCTH
alogênico e a freqüência de infecção relacionada ao cateter e de toxicidade cutânea. A série foi
constituída por 10 casos com as seguintes características: seis sujeitos eram do sexo feminino e
quatro do sexo masculino, a média de idade foi de 41,9 anos. A média de avaliação do CVC foi 28
dias e da presença de exsudato foi 12 dias. A média de utilização do curativo de gaze estéril foi 12,9
dias e do filme transparente de poliuretano foi 15,1 dias. A troca adicional foi necessária uma vez no
curativo de gaze estéril com fita adesiva e 15 vezes no de filme transparente de poliuretano. O grau
máximo de toxicidade cutânea ocorreu em um caso no curativo de gaze estéril com fita adesiva e em
três casos no de filme transparente de poliuretano. A média de permanência do eritema ?2cm no sítio
de saída foi de 13,5 dias. Dentre os quatro casos em que o CVC foi retirado precocemente, a média
de permanência foi 20,2 dias e o motivo da retirada foi a infecção relacionada ao cateter (duas
infecções do sítio de saída, uma infecção do túnel subcutâneo e uma da corrente sangüínea
relacionada ao cateter). Esses resultados possibilitaram algumas inferências sobre o uso do curativo
de poliuretano para os 10 casos. O implante cirúrgico do CVC seguido pelo início do regime de
condicionamento pareceu prolongar o período de cicatrização e a presença do exsudato,
inviabilizando o uso do curativo de poliuretano nos 12 primeiros dias, em média. O filme transparente
permitiu a visualização constante do sítio de saída permitindo a troca com intervalos maiores. O
aparecimento do eritema ?2cm, sinal de infecção do sítio de saída, pareceu ter relação com a
presença do curativo de poliuretano.
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RESUMO: Introdução: Em decorrência dos avanços científicos e tecnológicos da última década, a
aids passou a ser considerada como doença crônica. O grande benefício gerado pelo uso da terapia
anti-retroviral é o prolongamento da sobrevida e a redução da mortalidade; entretanto, o impacto
psicossocial da doença e dos efeitos adversos associados a esta terapia pode provocar alterações na
qualidade de vida. Objetivos: avaliar a qualidade de vida de portadores do HIV/aids e suas relações
com os fatores demográficos, clínicos e psicossociais, utilizando o WHOQOL HIV bref e o HATQoL.
Metodologia: Trata-se de um estudo analítico correlacional, de corte transversal, realizado em dois
serviços de atendimento especializado em aids, no município de Ribeirão Preto-SP. Cinco
instrumentos foram utilizados para a coleta de dados: Instrumento para caracterização
sociodemográfica, Inventário de Sintomas de Depressão de Beck, Escala de auto-estima de
Rosemberg, WHOQOL HIV bref e o HATQoL. Resultados: Dos 228 portadores do HIV/aids, 122
(53,5%) eram homens e 106 (46,5%), mulheres, com idade média de 39 anos. Com relação aos
domínios do WHOQOL HIV bref, não se observaram importantes diferenças, nas médias deste
instrumento, que variaram de 58,0 a 69,2. O domínio Espiritualidade apresentou os maiores escores
de qualidade de vida, seguido pelos domínios Físico, Psicológico, Relações Sociais, Nível de
Independência e Meio Ambiente. Quanto às dimensões da escala HATQoL, os valores médios
encontrados variaram de 31,6 a 95,7. Os domínios que apresentaram maiores escores foram:
Confiança no Médico, Questões Relativas à Medicação, Atividade Geral e Satisfação com a Vida.
Dentre os domínios mais comprometidos do HATQoL, destacam-se: Preocupação com o Sigilo,
seguido de Preocupação Financeira, Preocupação com a Saúde. Diferentes variáveis influenciaram
na qualidade de vida. Quanto às sociodemográficas, destaca-se que as mulheres apresentaram pior
qualidade de vida, quando comparadas com os homens em vários domínios. Os indivíduos
analfabetos e com menos de oito anos de escolaridade, aqueles sem renda e sem vínculo
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empregatício apresentaram qualidade de vida considerada prejudicada em diversos domínios. Sobre
as variáveis clínicas, identificou-se que os portadores de aids, com baixa contagem de CD4 e alta
carga viral, apresentaram pior qualidade de vida. Com referência às variáveis psicossociais,
identificaram-se menores escores entre os portadores que não têm parceria afetivo-sexual e que
apresentam sintomas depressivos. A depressão e o gênero constituíram-se nos preditores mais
associados com pior qualidade de vida, e, ao contrário, a auto-estima associou-se com melhor
qualidade de vida em vários domínios. Conclusão: O presente estudo constatou diversas variáveis
que influenciam na qualidade de vida de pessoas que vivem com o HIV/aids. Este estudo oferece
importante contribuição para a equipe de saúde, pois fornece subsídios para compreender melhor os
fatores que podem influenciar a qualidade de vida destes indivíduos. Aponta, ainda, os domínios mais
prejudicados, o que contribui para que sejam implementadas intervenções específicas pelos
profissionais de saúde, bem como pelos gestores de políticas públicas.
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BRAGHETO, Ana Cristina Magazoni. Crianças portadoras do HIV/aids: desenvolvimento emocional
e competência social. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2008. 83 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Ana Maria Pimenta
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo e transversal realizado em uma Unidade especializada
de tratamento de doenças infecciosas de um hospital escola do interior do estado de São Paulo e em
uma creche de interior do estado de São Paulo. Tem como objetivo geral identificar quais as
características pessoais que podem constituir-se em fatores de resiliência em crianças portadoras do
HIV/ Aids. Os objetivos específicos são: avaliar, por meio de crianças, pais e ou cuidadores de
crianças portadoras do HIV/ Aids, quais são as competências sociais, o desempenho escolar e o
desenvolvimento cognitivo e emocional destas crianças. A amostra foi constituída por crianças de 7 a
12 anos, sendo 15 crianças portadoras do HIV/ Aids e seus respectivos cuidadores e 15 crianças sem
doença crônica e seus respectivos cuidadores. Para a coleta de dados foi utilizado o Teste de
Desempenho Escolar (TDE), que avalia o desempenho escolar, o Questionário de Capacidades e
Dificuldades da Criança (SDQ) que avalia as competências sociais e o Desenho da Figura Humana
(DFH), que avalia desenvolvimento emocional e cognitivo. A análise dos dados foi feita mediante o
cômputo dos escores de cada criança nos domínios avaliados e segundo as instruções de uso de
cada instrumento. Os escores dos dois grupos, grupo pesquisa (crianças portadoras HIV/ Aids) e
grupo controle (crianças sem doença crônica) foram comparados utilizando-se o teste não
paramétrico de Mann-Whitney e o teste Exato de Fisher. Os resultados mostraram que não houve
diferença no desempenho escolar entre os grupos avaliados; há diferenças significativas quanto ao
desenvolvimento emocional e cognitivo entre as crianças dos dois grupos, sendo que aquelas
portadoras de HIV/ Aids apresentaram mais comprometidas nesses dois aspectos. Quanto à
avaliação comportamental, os dois grupos não diferiram entre si, com exceção do domínio
relacionamento com colegas. As crianças portadoras de HIV/Aids mostraram menos problemas com
colegas no grupo que as crianças sem doença crônica. Conclui-se que existe comprometimento
cognitivo e emocional nas crianças portadoras do HIV/ Aids. Quanto ao desempenho escolar
verificou-se nos dois grupos desempenhos aquém do esperado. Parece que, a despeito da condição
da criança, as condições das escolas não estão favorecendo esse desempenho. Com relação à
avaliação comportamental o resultado relativo à diferença entre os dois grupos quanto ao
relacionamento com colegas sugere que as crianças portadoras de HIV/Aids possam ter menos
problemas nesse domínio em função terem menos oportunidades de interação. É possível que esse
resultado se deva a dificuldades vividas em suas rotinas em decorrência de processos de
estigmatização. Os achados desta pesquisa fornecem subsídios para traçar estratégias de cuidados
e assistência a criança portadora de HIV/ Aids e, sobretudo, levantam aspectos a ser investigados em
outros estudos.
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PEDRAZZI, Elizandra Cristina. Arranjo domiciliar e apoio dos familiares aos idosos mais velhos.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 131 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Rosalina Aparecida Partezani
RESUMO: O contexto do envelhecimento dos idosos mais velhos necessita ser considerado em
decorrência dos fatores socioeconômicos, políticos e demográficos do país, além do processo de
redefinição da família como instituição social. Dessa forma, a pesquisa relacionada aos arranjos
domiciliares e a rede de suporte social, vem de encontro com as questões relacionadas ao cuidado
do idoso no domicilio, principalmente dos idosos mais velhos. Trata-se de um estudo epidemiológico,
transversal, que teve por objetivo caracterizar o arranjo domiciliar e a rede de suporte social dos
idosos mais velhos residentes na comunidade de Ribeirão Preto, SP, além da sua funcionalidade. A
amostra constituiu-se de 147 idosos. Os dados foram coletados em entrevistas domiciliares,
utilizando-se identificação e perfil social, o Mapa Mínimo de Relações do Idoso (MMRI) para
investigar a rede de suporte, a Medida de Independência Funcional (MIF) e questões sobre os
arranjos domiciliares. A idade média das idosas foi de 84,4 anos e dos idosos de 84,1 anos, sendo
63,3% na faixa etária de 80-84 anos, 27,2% na de 85-89 anos e 9,5% na de 90 anos ou mais. Há
maior número de idosas viúvas, 91,3% e analfabetas, 83,3%. Do total dos idosos, 41,5% recebem
aposentadoria, possuem de um a três salários mínimos (72,1%) e moram em casa própria quitada
(74,1%). Os idosos possuem em média 4,08 filhos e residem com 2,8 pessoas. Quanto à
funcionalidade, a variação dos escores observados foi igual à variação possível da MIF motora,
cognitiva social e total, assim como em seus domínios, com a média das pontuações próxima aos
valores máximos possíveis. A maioria dos idosos classificou-se na categoria independência
completa/modificada, 81,6% e 15% na dependência mínima. À medida que os idosos se tornam mais
velhos se tornam mais dependentes (p < 0, 001). Não foi encontrada significância estatística entre a
MIF total e arranjo domiciliar, apesar da tendência de morar sozinho aumentar conforme aumenta a
pontuação na MIF. A relação com o suporte social também não foi significativa. Grande parte dos
idosos vive com o cônjuge, 26,5% e 14,3% vivem sozinhos. Mais da metade dos domicílios são
chefiados pelo próprio idoso, 57,1%. Conforme aumenta a faixa etária diminui o número de idosos
que vivem com o cônjuge e aumenta os que vivem com os filhos. Quanto à configuração da rede de
suporte social dos idosos, houve predomínio de pessoas no primeiro círculo, isto é, freqüentemente,
com ênfase para os filhos e familiares, para todas as funções analisadas. A média do número de
amigos e pessoas da comunidade para todos os tipos de apoio foi menor que um, o que reforça a
família como protetora e cuidadora dos idosos.
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SILVEIRA, Renata Cristina da Penha. Repercussões do trabalho no aproveitamento escolar de
crianças e adolescentes: retrato de uma realidade. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e Escola de Enfermagem. Programa Interunidades, 2008.
[202] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ROBAZZI, Maria Lúcia do Carmo Cruz
RESUMO: No Brasil, há um importante número de crianças e adolescentes provenientes de famílias
carentes que estudam e trabalham para compor a renda familiar. O principal objetivo deste estudo foi
Identificar as repercussões do trabalho no aproveitamento escolar de crianças e adolescentes.
Método: Estudo não-experimental, correlacional e de delineamento transversal, realizado com 133
alunos do ensino fundamental matriculados na 5ª até a 8ª séries em escolas da rede municipal de
Ribeirão Preto (SP). Foi elaborado um questionário com perguntas que abordavam as características
sociodemográficas dos estudantes em relação ao sexo, idade, cor, procedência e naturalidade,
freqüência escolar, caracterização do trabalho desenvolvido dentro/fora de casa, remuneração,
período de tempo que desenvolve o trabalho, existência de trabalho anterior; conseqüências do
trabalho, afastamentos na escola, perda de dias de aula, reprovação e/ou progressão para a série
escolar seguinte, aproveitamento escolar das crianças e adolescentes que trabalhavam fora de casa
comparando-se com as que não trabalham. O questionário foi previamente testado e posteriormente
aplicado aos alunos. Para a análise dos dados foi utilizado Statistical Package of Social Sciences,
versão 14.0. Resultados: Dos 133 sujeitos investigados a maioria (63,2%) era do sexo feminino;
83,9% possuíam pais casados ou que moravam com companheiros; residiam em casa própria
(74,2%) e com seus irmãos (95,5%). Dos 36 (27,7%) que informaram estudar e trabalhar fora de

192
casa, a idade mínima de início no trabalho variou de seis anos de idade até 15 anos, porém, o maior
número de sujeitos (20,6%) iniciou as atividades aos onze e treze anos de idade (20,6%), o salário
recebido pelo seu trabalho foi, em média, U$ 61,2; os motivos alegados para trabalhar foram: compor
a renda familiar (33%), ganhar dinheiro (11,1%), gostar de trabalhar (5,5%) e 88,9% ajudavam os pais
em casa após o trabalho e 38,9% informaram já terem repetido o ano. Houve associação com o
trabalho fora realizado pela criança/adolescente, ou seja, a chance dele repetir o ano trabalhando fora
é de 260% maior do que a chance daqueles que não trabalhavam fora de casa (p=0,000).
Evidenciou-se que muitos fatores contribuem para a inserção precoce destes sujeitos no mercado de
trabalho, como o tamanho, a estrutura da família e a pobreza. Quanto mais a criança e o adolescente
são absorvidos pelo trabalho, maior é a possibilidade de terem um aproveitamento escolar
insatisfatório e abandonarem os estudos e, conseqüentemente, permanecerem com condições sócioeconômicas inferiores.
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MARQUES, Tatiane Cristina. Atividades de agentes comunitários de saúde e a promoção do uso
correto de medicamentos em unidades do Distrito de Saúde Oeste de Ribeirão Preto-SP (As).
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CASSIANI, Silvia Helena De Bortoli
RESUMO: O uso de medicamentos atualmente vem sendo considerado como fator de risco para
saúde, pois são empregados com freqüência de forma inadequada acarretando conseqüências
indesejáveis aos usuários. Diante disso, atualmente, o foco dos sistemas de saúde e órgãos
reguladores tem sido promover o uso racional dos medicamentos e garantir a segurança no consumo.
Nesse contexto, o agente comunitário de saúde (ACS) tem na sua rotineira visita domiciliar um
espaço importante a ser explorado para orientação sobre o uso correto da farmacoterapia. Desse
modo, o objetivo desse estudo foi analisar as atividades e os conhecimentos dos ACS referentes à
orientação da comunidade sobre o uso correto e racional de medicamentos. Foi realizado um estudo
do tipo survey exploratório junto a 95 ACS atuantes no Distrito de Saúde Oeste de Ribeirão Preto-SP
no período de novembro de 2007 a fevereiro de 2008. A coleta de dados envolveu a aplicação do
instrumento de coleta de dados aos 95 ACS para caracterização da população e avaliação dos
conhecimentos sobre a farmacoterapia. Além disso, foram feitas observações diretas nãoparticipantes das visitas domiciliares realizados por 8 ACS. A análise dos resultados revelou que a
média de idade dos ACS foi de 37,9 ± 8,3 anos, 96,8% deles são do gênero feminino, 71,6%
possuem ensino médio completo, 76,8% não participaram de curso de capacitação sobre
farmacoterapia e 83,2% utilizam as bulas dos medicamentos como fonte de informação. A maioria
dos ACS informaram que os idosos (80,0%) são os usuários que com mais frequência solicitam
informação sobre a terapia medicamentosa. O uso de medicamentos em horário inadequado,
automedicação e não adesão ao tratamentos foram citadas, respectivamente, por 64, 63 e 55 ACS
como as situações de risco já identificadas por eles durante as visitas domiciliares. A média de
acertos dos ACS no instrumento de avaliação dos conhecimentos sobre uso correto de
medicamentos foi de 8,2 ± 1,3 e não houve associação estatisticamente significante (p>0.05) entre o
índice de acerto e participação em cursos de capacitação sobre medicamentos, grau de escolaridade,
idade e tempo de trabalho na função de ACS. As principais atividades desenvolvidas pelos ACS nas
91 visitas domiciliares observadas foram relacionadas à verificação e/ou orientação sobre o
medicamento ou sobre a utilização de serviços de saúde. Entre as atividades de verificação e/ ou
orientação sobre a farmacoterapia houve destaque para as ações relacionadas ao levantamento/
avaliação do perfil de utilização dos medicamentos. Conclui-se que é preciso desenvolver
competências nos ACS por meio de programas de educação permanente que promovam uma
transformação nas práticas desses profissionais para que atuem, juntamente com a equipe de saúde
da família, na promoção do uso racional de medicamentos.
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BELEZA, Ana Carolina Sartorato. Dor perineal no pós-parto normal com episiotomia:
mensuração, caracterização e efeitos da crioterapia (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 155 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): NAKANO, Ana Márcia Spanó
RESUMO: O dor perineal no pós-parto é uma das morbidades mais comuns que acometem as
mulheres no período puerperal. Recursos farmacológicos e não farmacológicos têm sido investigados
para aliviar tal sintoma. A crioterapia é uma técnica frequentemente utilizada na clínica-obstétrica,
porém existem poucos estudos que fundamentam tal terapêutica. Diante disso, este estudo teve
como objetivo geral avaliar o efeito da crioterapia no alívio da dor da região perineal em primíparas
submetidas ao parto normal com episiotomia. Os objetivos específicos foram: mensurar a dor perineal
em primíparas submetidas ao parto normal com episiotomia por meio instrumento unidimensional de
dor, caracterizar a dor perineal por meio de instrumento de avaliação multidimensional de dor,
verificar quais atividades realizadas pelas puérperas dentro da maternidade estavam limitadas pela
presença da dor, verificar o efeito da crioterapia no alívio da dor imediatamente após a aplicação e
uma hora pós-tratamento, verificar a temperatura da região perineal antes, durante e depois da
crioterapia e a correlação com a intensidade da dor, verificar possíveis efeitos adversos provocados
pela crioterapia e verificar a opinião das puérperas sobre o tratamento. Trata-se de um estudo do tipo
ensaio clínico aleatório e controlado realizado em uma maternidade localizada no interior do estado
de São Paulo. Foram selecionadas aleatoriamente 50 mulheres primíparas que apresentavam dor
perineal após o parto vaginal com episiotomia, divididas em 26 mulheres no grupo controle e 24 no
grupo experimental. Foi utilizado um formulário para a coleta de dados sócio-demográficos, sobre a
assistência ao parto e os dados do recém-nascido; para avaliar a dor foi utilizada a escala numérica
compartimentada em 11 pontos e os descritores do questionário McGill; também foi utilizado um
formulário sobre as atividades funcionais desempenhadas pelas puérperas que estavam limitadas
pela dor; por fim, foi aplicado um questionário sobre a opinião das mulheres sobre a terapêutica. A
técnica de crioterapia utilizada consistiu de bolsa plástica no formato de um absorvente, contendo
gelo triturado, aplicada durante 20 minutos. Foram realizadas três avaliações em ambos os grupos:
avaliação inicial onde era questionada a intensidade da dor pela escala numérica e a aplicação do
questionário McGill; avaliação dois: realizada após 20 minutos da primeira avaliação, sendo que no
grupo experimental foi realizada após a crioterapia; avaliação três: realizada após uma hora da
segunda avaliação. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da EERP/USP. Verificou-se alívio
da dor para o grupo experimental comparado ao controle na segunda avaliação e na terceira
avaliação (p=0,000). As puérperas de ambos os grupos apresentavam limitadas as funções de sentar,
deitar e deambular. A dor perineal foi caracterizada pelas puérperas como latejante, que repuxa, que
esquenta, ardida, dolorida, chata, incômoda, que prende e que deixa tenso. A média da temperatura
perineal antes da crioterapia foi a 34,5o C, baixando para 23,4ºC após a técnica. Uma hora após o
tratamento a média passou para 33,7ºC. Foi encontrada correlação positiva entre a intensidade da
dor e as modificações da temperatura perineal. Sobre a satisfação das mulheres com a crioterapia
87,5% referiram estar satisfeitas com o recurso e 12,5% referiram estar muito satisfeitas. A crioterapia
mostrou-se eficaz no alívio da dor perineal, entretanto, são necessários demais estudos que possam
elucidar questões tais como tempo de alívio do sintoma, intervalo entre as aplicações e os efeitos
sobre demais sinais e sintomas do processo inflamatório.
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REZENDE, Marina Pereira. Impacto do trabalho precoce na adolescência: um estudo de
enfermagem (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2008. 113 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ROBAZZI, Maria Lúcia do Carmo Cruz
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo geral conhecer o impacto do trabalho precoce na
vida e na saúde de adolescentes que atuam como aprendizes no Programa do Bem Estar do Menor
(PROBEM) na cidade de Uberaba; especificamente visa-se identificar: os tipos de atividades
executadas nas empresas pelos adolescentes cadastrados no PROBEM; os problemas de saúde e
os acidentes apresentados pelos mesmos e os pontos positivos e negativos indicados pelos
adolescentes após a sua inserção no PROBEM. Trata-se de um estudo
de caráter
exploratório/descritivo, com análise quantitativa dos dados, coletados através de um questionário.
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Constituíram-se sujeitos do estudo 437 adolescentes. As alterações de saúde mencionadas por
esses trabalhadores foram codificadas de acordo com a Classificação Internacional das Doenças e
Problemas Relacionados à Saúde. As atividades executadas foram codificadas pela Classificação
Brasileira de Ocupações. Os resultados revelaram que a maioria dos sujeitos pertencia ao sexo
masculino (54%); a idade variou entre 14 e 18 anos; 86,07% cursavam o ensino fundamental. Em
relação às atividades realizadas 36,38% exerciam a função de contínuos. A maioria não relatou
alterações à saúde (88,55%), o que indica considerarem-se saudáveis. Mencionou ter sofrido
acidente de trabalho, apenas 1%. Quanto aos pontos positivos e negativos constatou-se que os
aspectos positivos foram mais facilmente ressaltados pelos sujeitos (29,29%) incluindo a experiência
profissional como um dos aspectos positivos. Também informaram a inexistência de aspectos
negativos (67,28%). Evidenciou-se que segundo a ótica dos próprios adolescentes, o trabalho que
realizam possui mais pontos/aspectos positivos que negativos, alterando relativamente pouco a sua
saúde e não tendo impacto negativo em suas vidas. Conclui-se que é necessário a realização de
outras investigações sobre a realidade laboral de adolescentes trabalhadores. Outro aspecto
importante é a necessidade de inserir a participação de profissionais de enfermagem, em estudos
sobre o trabalho infantil e dos adolescentes, para que entendam os seus riscos e benefícios e
auxiliem os trabalhadores no atendimento à sua saúde.
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BARICHELLO, Elizabeth. Distúrbios no padrão do sono em pacientes submetidos à cirurgia
oncológica. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2008. 114 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGO, Márcia Maria Fontão
RESUMO: Introdução: distúrbios no padrão do sono são sintomas comuns em pacientes com câncer
e a literatura pertinente é escassa. Sabe-se que suas conseqüências são fortemente relacionadas à
qualidade de vida dos sobreviventes do câncer. Objetivo: avaliar o padrão do sono em pacientes
cirúrgicos oncológicos após a alta hospitalar e relacioná-lo com as dimensões da qualidade de vida.
Método: estudo de pesquisa exploratória com delineamento observacional-transversal, realizado em
46 pacientes com diagnóstico de câncer, submetidos a procedimento cirúrgico nas especialidades de
cabeça e pescoço e de urologia, no período de um até o sexto mês de pós-operatório. As entrevistas
foram realizadas no ambulatório da Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central, localizada
na cidade de Uberaba - MG, após assinatura do termo de consentimento. Para obtenção dos dados
foram utilizados três questionários: instrumento A, para obter características sociais e clínicas dos
pacientes; Índice de Qualidade do Sono de Pittsburg - PSQI, utilizado na mensuração da qualidade
subjetiva do sono e para a ocorrência de seus distúrbios; European Organization for Research and
Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire “Core” 30 itens (EORTC-QLQ-C30), para abordar
os aspectos relacionados com a qualidade de vida no câncer. A consistência interna das escalas do
PSQI e do EORTC foi verificada por meio do Coeficiente Alfa de Cronbach. Para este estudo, adotouse p value inferior a 0,05 como estatisticamente significante. Resultados e Discussão: os
procedimentos cirúrgicos na área de Cabeça e Pescoço corresponderam a 30,4% (14) dos pacientes
e os da Urologia, a 69,6% (32). A confiabilidade alfa de Cronbach da escala do PSQI e do EORTC foi
0,794 e 0,8139, respectivamente. A correlação de Pearson entre o Estado Geral de Saúde (EGS) do
EORTC e o escore global do PSQI foi r=-0,339 e entre o escore global do PSQI e o domínio de
insônia do EORTC, de r= 0,710. Em relação às respostas fornecidas pelos entrevistados, observouse: 73,9% possuem comprometimento da qualidade subjetiva do sono; os itens estatisticamente
significantes para os dados sociodemográficos e clínicos, em relação ao escore global do PSQI,
foram a renda, a escolaridade e o local do câncer; para os domínios do EORTC, em relação ao
escore global do PSQI, foram o EGS, desempenho de papel, função social, dispnéia, fadiga, insônia e
dificuldade financeira. Considerações: distúrbios no padrão do sono são freqüentes em sobreviventes
do câncer e aceita-se que geralmente levam a problemas crônicos, que interferem diretamente na
qualidade de vida. Espera-se que este estudo sensibilize a equipe de enfermagem, quanto à
necessidade de investigar possíveis causas para distúrbios no padrão do sono em sobreviventes e
conseguir implementar cuidados necessários para garantir melhor qualidade de vida.
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PEREIRA, Gisela Amorim Marques. Evolução dos pacientes com síndrome de dependência de
álcool no CAPS-AD II. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2008. 165 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PILLON, Sandra Cristina
RESUMO: Objetivo: Esse estudo teve como objetivo avaliar a evolução dos pacientes com síndrome
de dependência de álcool nas dimensões sociais e de saúde. Metodologia: O desenho metodológico
do estudo é do tipo longitudinal e a mensuração da evolução do tratamento ocorreu por meio da
abordagem quantitativa. A amostra foi composta por 35 pacientes de ambos os sexos com
diagnóstico de síndrome de dependência alcoólica em tratamento no CAPS - AD II de Ribeirão PretoSP. A evolução do tratamento foi realizada por meio de duas avaliações, sendo uma a primeira
consulta no primeiro mês e a segunda agendada para três meses posteriormente ao início do
tratamento. Para a coleta de dados utilizou-se o The Addiction Severity Index - ASI, um questionário
que possibilita mensurar a evolução do tratamento considerando seis áreas de maior importância da
vida da pessoa. Resultados: identificou-se que os usuários em tratamento no CAPS - AD II são
adultos, a maioria do sexo masculino, de cor branca, solteiros/separados, católicos, possui baixo nível
de escolaridade, quase a metade está desempregado e os que trabalham recebem uma renda
mensal entre R$380 a R$1000. Para a análise estatística das áreas do ASI, dos dados
sociodemográficos e do padrão de uso utilizaram-se o modelo estatístico da análise linear de efeitos
mistos. Desse modo, a idade, a escolaridade, o estado civil, a religião, o emprego, a renda, os anos
de consumo de álcool, a freqüência de uso e o valor em dinheiro gasto com o uso foram as variáveis
que influenciaram na evolução do tratamento em cada área. Os resultados indicaram que a evolução
do tratamento foi positiva ao longo dos três meses nas Áreas Uso de Álcool, Legal, Relação
Família/Social e nas Condições Psiquiátricas. Conclusão: A relação entre o consumo do álcool e as
conseqüências sociais e de saúde são complexas e multidimensionais. Avaliar a evolução do
tratamento de pacientes alcoolistas de um CAPS - AD possibilitou identificar as características sociais
e de saúde que podem contribuir de maneira mais apropriada no norteamento e planejamento da
assistência a essa população.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-06102008-144911/publico/GiselaAmorimMarquesPereira.pdf

Nº de Classificação: 5728
ZBOROWSKI, Ilza dos Passos. Estratégias utilizadas por enfermeiros responsáveis técnicos na
prevenção e enfrentamento de ocorrências éticas de enfermagem em hospitais de ensino do
Estado de São Paulo. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2008. 105 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MELO, Márcia Regina Antonietto da Costa
RESUMO: As ocorrências éticas, na assistência de enfermagem, são uma realidade com a qual não
devemos nos acostumar, mas que, por outro lado, não podemos negar. O enfrentamento e
especialmente a prevenção de tais ocorrências representam um constante desafio para o enfermeiro.
Este estudo foi realizado com 25 Enfermeiros Responsáveis Técnicos (RTs) de Hospitais de Ensino
que, em maio de 2007, compunham a lista de hospitais participantes do Sistema de Avaliação dos
Hospitais de Ensino da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo (SAHE). Trata-se de um estudo
quantiqualitativo que teve como objetivos: identificar e discorrer sobre as estratégias usadas pelos
Enfermeiros Responsáveis Técnicos das referidas instituições para prevenir e/ou enfrentar as
ocorrências éticas que envolvem a equipe de enfermagem; identificar a existência das Comissões de
Ética de Enfermagem nestes Hospitais de Ensino e descrever as atividades que elas desenvolvem
nestes locais; discorrer acerca da existência e finalidade dos registros estatísticos das ocorrências
éticas de enfermagem. Além da aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição
vinculada, por exigência de nove das instituições participantes do estudo, foi necessário submeter o
projeto à aprovação dos Comitês locais. Os dados foram coletados no período entre julho de 2007 e
março de 2008, após o estudo ter sido autorizado pelas instituições participantes e ter aquiescência
dos RTs. Os resultados quantitativos foram dispostos em tabelas e discutidos com base na literatura
acerca do tema, os qualitativos foram tratados segundo a Análise de Conteúdo de Bardin (2007),
dispostos em categorias e unidades temáticas e posteriormente discutidos, também, com base em
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referências bibliográficas sobre o assunto. Os resultados mostraram que, dos 25 Hospitais de Ensino
(HE), oito estão situados na cidade de São Paulo e 17 no interior do Estado; 16 são públicos e nove
privados. Quanto ao porte, 14 são considerados de grande porte, cinco de porte especial, três de
médio porte e três não possuem leitos de internação.Quanto ao número de profissionais, dos 17.442
profissionais dos 25 HEs, 3.349(19,20%) são enfermeiros, 3.242(18,58%), técnicos de enfermagem e
10.851(62,21%) são auxiliares de enfermagem. No que se refere às estratégias preventivas, os RTs
utilizam o treinamento como primeira escolha, enquanto para o enfrentamento das ocorrências éticas,
predominam as ações gerenciais, seguidas das ações da CEE. Das 25 instituições, três não tinham
CEE. Dos 22 HEs que possuem CEE, 13 referem que estas foram constituídas em cumprimento às
exigências legais e nove para atender às necessidades do Serviço de Enfermagem. Em relação às
atividades desenvolvidas pelas CEEs, nove RTs referem a de fiscalização e 13 as educativas e de
orientação. Os registros das ocorrências acontecem em 21 HEs e, na sua maioria, são feitos através
de livro-ata ou relatórios. Apenas 13 RTs responderam sobre a finalidade dos registros, sendo que
quatro os utilizam para direcionar a educação continuada ou ações gerenciais, e os demais procedem
o arquivamento, abertura de sindicância ou encaminhamento ao Conselho Regional de Enfermagem,
quando necessário.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-06102008-143707/publico/IlzadosPassosZborowski.pdf
Nº de Classificação: 5729
FERNANDES, Ângela Cristina Puzzi. Trabalho do adolescente como aprendiz na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 141 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ROBAZZI, Maria Lúcia do Carmo da Cruz
RESUMO: Trata-se de um estudo de caso, com abordagens qualitativas, descritivas e de diagnóstico,
que objetivou analisar a inserção precoce de jovens trabalhadores ao mercado de trabalho, no setor
industrial de Campinas, São Paulo, Brasil, baseando-se em 57 entrevistas em uma empresa do setor
de tecnologia da informação, norteadas pela pergunta “como foi começar a trabalhar?” Os resultados
mostraram que influência dos familiares é fator determinante na precocidade do trabalho, objetivando
a manutenção do orçamento financeiro familiar e o afastamento das influências do mundo
marginalizado. Conclui-se que a inserção precoce dos adolescentes no trabalho tem que uma
representação social muito importante da vida destes trabalhadores jovens com significados positivos
sobre os fatores quanto aos benefícios financeiros, acesso ao ensino superior, o desenvolvimento de
conhecimentos de: comunicação, postura e relacionamento como habilidades e de cidadania, e os
negativos são os efeitos sobre saúde.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-06102008-143351/publico/AngelaCristinaPuzziFernandes.pdf

Nº de Classificação: 5730
TELLES, Stela Heloisa. Síndrome de Burnout em agentes comunitários de saúde e estratégias
de enfrentamento. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2008. 147 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Ana Maria Pimenta
RESUMO: A Síndrome de Burnout é caracterizada por sentimentos de esgotamento físico e
emocional, despersonalização e baixa realização pessoal. Constitui-se em uma reação à tensão
emocional crônica por lidar excessivamente com outros seres humanos. Acomete principalmente
trabalhadores que mantêm uma estreita relação de ajuda, fortalecendo a associação com as
responsabilidades inerentes às profissões de cuidados humanitários. Esta investigação se propõe a
verificar a provável ocorrência da Síndrome de Burnout em Agentes Comunitários de Saúde, visto
que estes profissionais trabalham diretamente no cuidado a outras pessoas, sendo esta característica
prevalente em tal Síndrome, bem como as estratégias de enfrentamento utilizadas por estes
profissionais. Optou-se pelo método descritivo, transversal e quantitativo. Foram aplicados
questionário, Maslach Burnout Inventory (MBI) e Escala Modos de Enfrentamento de Problemas
(EMEP). A amostra foi constituída por 80 ACS escolhidos aleatoriamente, entre aqueles admitidos há
pelo menos dois anos no serviço público municipal. Quanto aos resultados obtidos, verifica-se que se
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trata de uma amostra predominantemente do sexo feminino (93,75%), com filhos (68,75%), na faixa
etária de 20 a 30 anos (35%) e com companheiro fixo (60%). Antes de atuar como ACS, 18,75%
desta amostra trabalharam como auxiliar de serviços gerais, principalmente o âmbito do trabalho
doméstico. A renda per capita de 38,75% é de menos de um salário mínimo e 53,04% estão neste
trabalho há mais de seis anos. Têm vida sedentária, pois 66,25% não praticam uma atividade física
com freqüência. O MBI revela um sentimento de deterioração da percepção da própria competência e
falta de satisfação destes profissionais com o próprio trabalho, não podem dar mais de si
emocionalmente, demonstram estarem emocionalmente esgotados e, ainda, verifica-se o
desenvolvimento incipiente de sentimentos e atitudes negativas e cinismo para com as pessoas por
eles atendidas. O Modo de Enfrentamento mais utilizado são as estratégias focalizadas no problema,
seguida pela busca de práticas religiosas/pensamento fantástico. Verifica-se indícios de sofrimento
relacionado ao trabalho característico da Síndrome de Burnout com o esforço de buscar mecanismos
que auxiliem no enfrentamento de problemas relacionados ao exercício profissional. Sugere-se
estratégias de acolhimento a esses profissionais de forma a auxiliá-los a lidar com o sofrimento no
trabalho.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-06102008-141150/publico/StelaHeloisaTelles.pdf
Nº de Classificação: 5731
RIBEIRO, Daniele Favaro. Cuidador do idoso com insuficiência renal crônica em diálise
peritoneal ambulatorial contínua (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARQUES, Sueli
RESUMO: O idoso com insuficiência renal crônica terminal (IRCT) em tratamento de Diálise
peritoneal ambulatorial contínua (DPAC) requer maior atenção da família frente às dificuldades
decorrentes. Assim, este estudo tem como objetivos: caracterizar os idosos com diagnóstico de IRCT
em tratamento de DPAC, atendidos em uma Unidade Nefrológica de um Hospital Escola do interior
paulista, bem como seus respectivos cuidadores familiares, e descrever o processo de cuidar desses
idosos. Trata-se de um estudo de caráter qualitativo em que se utilizou como técnica de coleta de
dados a história oral temática. Foi adotada a análise temática dos dados segundo Minayo.
Participaram do estudo nove cuidadores familiares de idosos com IRCT em tratamento de DPAC. A
coleta de dados foi realizada no domicílio dos cuidadores, no período de agosto de 2007 a janeiro de
2008. Quanto à caracterização dos idosos, 55,6% eram homens; média de idade de 70 anos; 88,9%
eram casados; 88,9% aposentados e 55,6% recebiam 1 salário mínimo (SM); o tempo em que
permaneceram recebendo cuidados foi em média 2,4 anos e todos eram dependentes de outra
pessoa para realizar a troca de bolsa de diálise. Em relação aos cuidadores, 88,9% eram mulheres,
77,8% casados, com média de idade de 41,5 anos. Em relação à renda, 66,7% recebiam entre 2 a 4
SM e 22,2% 1 SM e o tempo dedicado ao cuidado representou 8horas/dia. A análise dos dados
revelou quatro categorias: O impacto da IRCT e do tratamento para o idoso e o cuidador; O processo
de cuidar do idoso com IRCT em DPAC no domicílio; Reações do cuidador frente à experiência de
cuidar do idoso com IRCT no domicílio e Sistemas de suportes e recursos para o cuidado do idoso no
domicílio. O estudo revelou a necessidade de atuar junto à família, na tentativa de auxiliar o cuidador
a desenvolver conhecimentos e habilidades para lidar com a demanda de cuidados que o idoso com
IRCT exige, principalmente em relação à DPAC.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-09102008-145553/publico/DanieleFavaroRibeiro.pdf
Nº de Classificação: 5732
FIGUEIREDO, Tânia Maria Ribeiro Monteiro. Acesso ao tratamento de tuberculose: avaliação das
características organizacionais e de desempenho dos serviços de saúde - Campina Grande/PB,
Brasil (2007). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e
Escola de Enfermagem. Programa Interunidades, 2008. 120 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VILLA, Tereza Cristina Scatena
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RESUMO: O estudo objetivou avaliar as características organizacionais e de desempenho dos
serviços de saúde no acesso dos doentes para o tratamento da tuberculose no município de Campina
Grande - PB. Método: pesquisa avaliativa, de abordagem quantitativa que utilizou o desenho de
estudo seccional ou transversal, tendo como quadro teórico as dimensões da Atenção Primária em
Saúde, proposta por Starfield (2002). Para coleta de dados foi utilizado um instrumento Primary Care
Assessment Tool (PCAT), elaborado por Starfield (2000). Adaptado e validado para o Brasil por
Almeida e Macinko (2006). Adaptado para a atenção à tuberculose por Villa e Ruffino-Netto (2006).
Participaram do estudo 106 doentes que receberam tratamento da TB no período de julho/2006 a
agosto/2007. A análise de dados foi realizada em quatro etapas: caracterização dos sujeitos do
estudo, análise de freqüência, construção de indicadores e análise de variância, análise de
confiabilidade do questionário. Resultados: dos 106 doentes, 83,96% realizaram tratamento autoadministrado e 16,03%, tratamento supervisionado (TS); 42,45% são do sexo feminino e 57,54% do
sexo masculino, com 20,75% sem escolaridade e 57,54% com baixa escolaridade. Quanto à variável
“durante o tratamento faltou medicamento para a TB”, os valores médios para os indicadores do
PSF/PACS foi de 4,71 e desvio-padrão, dp = 0,58 e para AMBRF média de 4,95 e dp de 0,25
configurando que as médias de respostas se encontram muito próximas ao escore 5 que corresponde
à categoria nunca. Não foram observados diferenças entre os indicadores das diferentes unidades
PSF/PACS e AMBRF. Para a variável “conseguiram consulta no prazo de 24 horas” as médias
obtidas pelos indicadores das unidades PSF/PACS (4,34) e AMBRF (3,86) não foram consideradas
significativamente diferentes. Com relação a “perder o turno de trabalho ou compromisso para
consultar” os dados mostram que as médias obtidas pelos indicadores das unidades PSF/PACS
(3,12) e AMBRF (2,59) não foram considerados estatisticamente significantes. Para a variável
“aguardar mais que 60 minutos para o atendimento”, os indicadores das unidades PSF/PACS (3,34) e
AMBRF (2,97), não foram considerados estatisticamente significantes. Quanto às variáveis “doentes
de TB necessitam utilizar transporte motorizado para consultar”, “pagar pelo transporte” e “fazer
tratamento perto da sua casa”, os indicadores utilizar transporte motorizado PSF/PACS (4,68) e
AMBRF (1,31), pagar pelo transporte para consultar PSF/PACS (4,68) e AMBRF (1,73), fazer
tratamento perto de casa PSF/PACS (4,43) e AMBRF (1,13) foram considerados estatisticamente
significantes. Para a variável “visita domiciliar”, os indicadores visita domiciliar PSF/PACS (2,53) e
AMBRF (1,19) foram considerados estatisticamente significantes. Os coeficientes do Alpha de
Cronbach não padronizados e padronizados foram, respectivamente, 0,7275 e 0,7075, com base nos
8 (oito) itens do questionário. Conclusão: Apesar do município ter 85 equipes de PSF, o TS foi
incorporado ou assumido apenas por uma pequena fração dos profissionais das equipes do PSF
como uma estratégia de tratamento. Embora o tratamento da TB seja disponibilizado pelo serviço
público de saúde, ainda representa um custo econômico para o doente de TB em função da
necessidade de deslocamento até o serviço de saúde, bem como a perda do turno de trabalho para
ser consultado.

Acesso ao texto integral:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-31102008-145716/publico/TaniaMariaRibeiroMonteiroDeFigueiredo.pdf

Nº de Classificação: 5733
PIZZIGNACCO, Tainá Maués Pelúcio. Vivendo com fibrose cística: a experiência da doença no
contexto familiar. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2008. 145 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LIMA, Regina Aparecida Garcia de
RESUMO: A Fibrose Cística, também conhecida como Mucoviscidose, é uma doença crônica de
origem autossômica recessiva e até o momento incurável. O presente estudo tem como objetivo
compreender a experiência da Fibrose Cística no contexto familiar de crianças portadoras. Os
participantes do estudo são crianças com Fibrose Cística em acompanhamento em um hospitalescola do interior do estado de São Paulo e suas famílias. Utilizou-se o método etnográfico, com
coleta de dados realizada a partir da observação participante e entrevistas abertas, realizadas em
visitas programadas no domicílio e locais significativos para a vida familiar. Como resultados
obtivemos que a experiência da doença, como processo subjetivo, interpessoal e contínuo pode ser
aproximada à história de vida das crianças, bem como daqueles que compartilham situações de vida
e cuidado a esses pacientes. A busca por significados da doença, por suporte social e pela redução
do estigma permearam esta experiência nas três dimensões temporais da vida dos participantes. O
estudo revela dimensões significativas do viver com FC as quais influenciam a adesão à terapêutica e
os processos de socialização. Concluindo, observou-se que a experiência da doença pode se
apresentar como abordagem relevante na busca por um cuidado integral.
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Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-03112008-095732/publico/TainaMauesPelucioPizzignacco.pdf

Nº de Classificação: 5734
VORPAGEL, Márcia Gomes Barcellos. Participação dos profissionais de enfermagem no
processo de nascimento no Município de Porto Ferreira-SP: contribuição para o estudo da
atenção qualificada ao parto (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto, 2008. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CLAPIS, Maria José
RESUMO: A atenção qualificada é o processo pelo qual uma mulher grávida e seu filho recebem os
cuidados adequados, durante a gravidez, trabalho de parto, puerpério e período neonatal; sendo uma
intervenção fundamental no sentido de que as gestações e partos sejam mais seguros, observando
que apenas 53% das mulheres em países em desenvolvimento são atendidas no parto por pessoal
qualificado. As evidências epidemiológicas mostram que existe uma relação entre a atenção
qualificada ao parto e o declínio da mortalidade materna. Objetivos: Descrever a participação dos
profissionais de enfermagem no processo de nascimento, identificando quais são os profissionais que
atuam na assistência ao parto, qual a sua formação profissional e que ações são desenvolvidas pela
equipe de enfermagem. Metodologia: Estudo descritivo com abordagem quantitativa, realizado em
uma maternidade de um município de pequeno porte. A população estudada foi composta por 6
enfermeiros, 12 técnicos e 2 auxiliares de enfermagem. A coleta de dados ocorreu através de
entrevistas semi-estruturadas aos profissionais no próprio local de trabalho e observação não
participante onde foram observados 10 admissões, 15 parturientes em trabalho de parto, 21 partos,
destes 7 foram partos normais e 14 partos cesárea, e 21 pós parto imediato. Resultados: Perfil dos
profissionais: maioria do sexo feminino (85%), idade média é de 33,2 anos, sendo que 45% casados,
35% solteiros. Os enfermeiros possuem no máximo 5 anos de formação profissional. As técnicas de
enfermagem 8 (67%) são formadas a menos de 4 anos e as auxiliares de enfermagem, uma está
formada há 1 ano e outra está formada há 7 anos. Trabalham na instituição em plantões de 12 horas,
em torno de 48 horas semanais. Somente cinco (25%) dos profissionais entrevistados possuem outro
emprego. Observou-se 60% (12) dos profissionais com menos de quatro anos na assistência.
Nenhum recebeu treinamento ou capacitação específica para a assistência obstétrica. Os 20
profissionais afirmam não realizar parto nesta instituição. Os enfermeiros não assumem a realização
do parto a não ser em situações emergenciais na ausência do médico. Conclusões: O processo de
trabalho sobrecarrega o enfermeiro que deve se organizar para atuar na assistência obstétrica e
também nas demais clínicas de internação hospitalar. Os partos são realizados pelos médicos
obstetras e o parto cesárea ainda é predominante. As práticas baseadas em evidências científicas
atualizadas precisam ser incentivadas. A educação continuada e a criação de protocolos assistenciais
com padronização de um nível mínimo e essencial de competências em obstetrícia poderão ser
estratégias para melhorar o desempenho dos profissionais que assistem no trabalho de parto e parto.
Os administradores hospitalares precisam ser conscientizados de que a atenção obstétrica por
pessoal qualificado é um investimento certo na qualidade da assistência da instituição e refletirá em
inúmeros benefícios, contribuindo também com a redução das altas taxas de cesárea e com certeza
prevenindo a mortalidade materna e perinatal.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-31102008-144624/publico/MarciaGomesBarcellosVorpagel.pdf

Nº de Classificação: 5735
CAGNIN, Elaise Regina Gonçalves. Assistência de enfermagem à mulher no ciclo gravídicopuerperal: a realidade de Araraquara/SP. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 158 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MAMEDE, Fabiana Villela
RESUMO: A atenção ao pré-natal e ao parto por pessoal qualificado é fundamental para a redução
da mortalidade materna e neonatal. A Confederação Internacional de Parteiras (ICM) preconiza quais
os conhecimentos e as habilidades que o profissional qualificado deve possuir para proporcionar à
mulher uma atenção de qualidade, em todas as fases do ciclo reprodutivo. Este estudo buscou
conhecer a realidade do atendimento realizado pelo profissional de enfermagem na atenção ao pré-
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natal e ao parto, no município de Araraquara/SP. Objetivos: Caracterizar os profissionais de
enfermagem que atuam na atenção ao pré-natal e ao parto e analisar as competências essenciais
desenvolvidas por eles nesta prática. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem
qualitativa cujos dados foram coletados através da entrevista estruturada com os profissionais de
enfermagem e da observação sistemática não participativa das competências essenciais em
obstetrícia. A população estudada foi composta por 42 profissionais de enfermagem, sendo 32
atuantes na atenção ao pré-natal e 10 na atenção ao parto. Foram observadas na atenção ao prénatal 44 recepções na unidade, 28 pré-consultas e 44 pós-consultas, além de 44 gestantes em sala
de espera e 44 gestantes em sala de consulta médica. Na atenção ao parto foram observados 15
avaliações obstétricas admissionais, 18 trabalhos de parto, 11 partos vaginais, 9 pós-partos imediatos
e 11 recepções neonatais. Resultados: Na atenção ao prénatal, o perfil dos profissionais revela uma
equipe feminina (96,9%), maior que 41 anos (65,6%), convivendo em relação conjugal estável (50%),
tendo experiência de ter tido filhos (68,7%), com cor da pele declarada branca (71,9%) e tempo de
atuação na área de saúde maior de 10 anos (59,4%) e menos de 10 anos de formação profissional no
maior nível de qualificação (62,5%). A carga horária média de trabalho foi de 39,4 horas semanais,
85% atuam em apenas um emprego, a média de salários dos profissionais de nível médio da Unidade
Básica de Saúde (UBS) corresponde a 43,9% da remuneração média das enfermeiras, enquanto o
Programa de Saúde da Família (PSF) corresponde a 58,5%; 66,7% das enfermeiras possuem pósgraduação lato sensu na área de saúde pública; não encontramos enfermeira especialista em
obstetrícia. Quanto às competências essenciais, as enfermeiras não realizam o acompanhamento de
pré-natal na UBS e no PSF tal prática ocorre eventualmente. O atendimento é centrado na figura do
médico, há discreta participação das enfermeiras e as habilidades essenciais em obstetrícia,
preconizadas pela ICM, deixaram de ser desenvolvidas. Na atenção ao parto, o perfil dos
profissionais revela uma equipe feminina (100%), com idade média de 36,6 anos, convivendo com
relação conjugal estável (60%), tendo experiência de ter tido filhos (70%) e com cor da pele declarada
branca (70%). A carga horária média de trabalho foi de 46,8 semanal, 80% das enfermeiras
trabalham em dois empregos e a média de salários dos profissionais de nível médio corresponde a
39,3% da remuneração média das enfermeiras. Todas as enfermeiras são especialistas em
obstetrícia e 80% têm de 1 a 4 anos de formação após a especialização. O tempo médio de
experiência na atenção ao parto das enfermeiras foi de 14 anos e 6 meses e dos profissionais de
nível médio de 3 anos e 1 mês. Quanto às competências essenciais, compete à enfermeira obstetra a
avaliação obstétrica admissional, o acompanhamento ao trabalho de parto e a realização do parto.
Muitas das habilidades essenciais em obstetrícia, preconizadas pela ICM, deixaram de ser
desenvolvidas ou o foram de maneira incompleta. Conclusões: Na atenção ao pré-natal há carência
de pessoal qualificado, enquanto o modelo de atenção ao parto prioriza a qualificação profissional.
Muitas das competências essenciais na atenção ao pré-natal e ao parto, preconizadas pela ICM, não
estão sendo desempenhadas ou quando realizadas, ocorrem de maneira incompleta. O estudo revela
a necessidade de reorganização da assistência ao pré-natal e ao parto para a redução da
mortalidade materna e neonatal e da incidência de parto cesárea desnecessário no município.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-06032009-085135/publico/ElaiseRerginaGoncalvesCagnin.pdf

Nº de Classificação: 5736
SOARES, Marisley Vilas Bôas. Maternidade de mulheres portadoras de transtornos mentais (A).
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 132 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Ana Maria Pimenta
RESUMO: Com o advento da Reforma Psiquiátrica, a saúde mental tem expandido sua atuação
reconhecendo os papéis sociais para além da doença mental. Entretanto, estudos brasileiros que
abordam a maternidade entre mulheres portadoras de transtornos mentais são escassos,
considerando-se também restrita a produção acadêmica acerca da saúde mental da mulher.
Correntes da psicologia consideram que a capacidade materna em oferecer boas condições de
cuidado e ser acolhedora às necessidades do filho gera um ambiente adequado para o bom
desenvolvimento psicológico da criança, colocando como pano-de-fundo a importância da saúde
mental materna nesse aspecto. Este estudo tem como objetivo descrever como se apresenta o
fenômeno da maternidade para mulheres usuárias de um ambulatório de saúde mental da cidade de
Ribeirão Preto-SP, tendo como referencial teórico o Interacionismo Simbólico. Foram entrevistadas 20
mulheres, com ao menos um ano de tratamento ambulatorial, mães de ao menos uma criança de 7 à
12 anos. Para a análise dos dados foi utilizada a Teoria Fundamentada em Dados, a qual proporciona
que se atinja uma teoria explicativa para o fenômeno através dos próprios dados coletados. Essas
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mulheres apresentam predominantemente o quadro de depressão. Foi identificado para o fenômeno
como categoria central “tentando se enxergar para permanecer lutando”, que ocorre em meio ao
contexto de falta de esclarecimentos sobre a doença, o reconhecimento do tipo de vínculo com o
serviço e com profissionais saúde, a percepção do apoio familiar e o tipo de ajuda prestada pelo
marido. Para que este fenômeno ocorra são condições que o causam a vivência do adoecimento, da
maternidade e de conflitos no relacionamento conjugal, além do desejo de querer dar conta de tudo.
As repercussões da doença no cotidiano interferem na tomada de ações que demonstram como
essas mães lidam com o fenômeno. Para tanto, lançam mão de estratégias como o enfrentamento da
doença e a maneira como lidam com o trabalho no contexto da doença. Tais ações geram como
conseqüências a doença refletindo nos filhos e, por fim, a tentativa de ir levando a vida. Em meio a
esses fatores, essas mulheres vivem a maternidade como uma realização normalizadora para sua
vivência adulta, colocando-as em igualdade com as demais mães. Este é um papel social com o qual
necessitam lidar e requer reconhecerem-se e enxergarem-se para que permaneçam lutando com as
limitações impostas pela doença, bem como com as vicissitudes da vida. O reconhecimento da
vivência dessas mulheres constitui-se em mais um passo em direção a melhor adequação dos
serviços de saúde mental frente essa demanda. Ademais, evidencia a necessidade de investigar as
dificuldades vivenciadas por mães portadoras de transtorno mental no cuidado de seus filhos, devido
a seu propósito preventivo e de adequação dos serviços a essa demanda. Além disso, reforça-se a
importância de que é preciso que os serviços as vejam para além de seu lugar de portadoras de uma
doença.

Acesso ao texto integral:
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Nº de Classificação: 5737
BERNARDES, Karina Aparecida Garcia. Qualidade de vida de agentes comunitários de saúde de
um município da região oeste do Estado de São Paulo. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. [91] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Claudia Benedita dos
RESUMO: A implantação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) no Brasil representou a
modificação do modelo de atenção à saúde, pautado no conhecimento do território e do perfil
epidemiológico, com foco no indivíduo, na família e comunidade. Neste processo, o Agente
Comunitário de Saúde (ACS) torna-se um profissional de fundamental importância para a
consolidação das novas práticas em saúde e, pertencendo à comunidade, proporciona para a equipe
de saúde da família uma melhor visão desta, facilitando o planejamento das ações. Assim,
considerando-se as perspectivas realizadas em torno da ESF, os desafios da equipe para a
consolidação do SUS e a importância que os estudos em torno da avaliação da Qualidade de vida
(QV) exercem sobre a melhor compreensão do tema e na remodelação de políticas e práticas,
principalmente na área da saúde, definiu-se serem os ACS e sua QV, focos desta pesquisa. O
objetivo do presente estudo é descrever a qualidade de vida dos agentes comunitários de saúde,
segundo o referencial do WHOQOL-bref (GRUPO WHOQOL, 1998), em uma cidade no interior do
estado de São Paulo, no ano de 2007. Trata-se de um estudo descritivo - exploratório e transversal.
Participaram do estudo 198 ACS pertencentes a 21 unidades de saúde do município. Houve
predominância de indivíduos do sexo feminino (86,1%), com média de idade de 34,3 anos, ensino
médio completo (66,7%) e casados ou vivendo como casados (54,3%). A maioria dos ACS
considerou a própria saúde como boa ou muito boa (79,7%) e 45,4% responderam ter nenhum
problema de saúde. O tempo médio de trabalho dos ACS foi de 3 anos e 2 meses. Para testar a
consistência interna do WHOQOL-bref foi calculado o Coeficiente Alfa de Cronbach, o qual
apresentou valores satisfatórios para as 26 facetas (a = 0,91) e para os domínios físico, psicológico e
meio-ambiente (a = 0,78; a = 0,75 e a = 0,76, respectivamente). Os escores médios para QV Geral
foram 69,8 e 66,9, respectivamente, para Q1 e Q2. Para os domínios os escores médios foram 73,8
para o domínio físico; 71,7 para o domínio psicológico; 70,4 o domínio relações sociais e 55,8 para o
domínio meio-ambiente. As facetas que apresentaram os maiores escores médios em cada domínio
foram “mobilidade” (80,7) (domínio físico), “espiritualidade / religiões / crenças pessoais” (81,9)
(domínio psicológico), “relações pessoais” (73,7) (domínio relações sociais), “ambiente no lar” (66,8)
(domínio meio-ambiente). As facetas que apresentaram os menores escores médios de cada domínio
foram “sono e repouso” (68,3) (domínio físico), “sentimentos positivos” (65,8) (domínio psicológico),
“suporte, apoio social” (67,5) (domínio relações sociais), “recursos financeiros” (37,00) (domínio meioambiente). A hipótese inicial de que os ACS apresentariam escores baixos na avaliação da QV
somente se confirmou para o domínio Meio-Ambiente, constituído de facetas inerentes à vida no lar e
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na comunidade, revelando necessidades não apenas do sujeito como profissional, mas como
integrante e participante de uma comunidade. Os resultados contribuem positivamente no sentido das
práticas de saúde sustentáveis que se constroem com profissionais comprometidos e satisfeitos
quanto aos aspectos do trabalho e da vida.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-31102008-150058/publico/KarinaAparecidaGarciaBernardes.pdf

Nº de Classificação: 5738
CHAYAMITI, Emília Maria Paulina Campos. Prevalência de úlcera por pressão em pacientes em
assistência domiciliária em um distrito de saúde de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CALIRI, Maria Helena Larcher
RESUMO: A ocorrência de úlcera por pressão (UPP) nos pacientes atendidos nos serviços de saúde
é um problema significante tanto para os indivíduos como para os familiares e instituições do mundo
todo. Os pacientes com restrição de mobilidade são os que têm maior risco. A assistência domiciliária
pode contribuir com o atendimento humanizado na promoção da saúde e prevenção da doença assim
como para orientar e acompanhar os cuidadores domiciliares no atendimento das necessidades dos
pacientes com condições crônicas que estão sujeitos a complicações como a UPP. Este estudo é do
tipo descritivo e quantitativo e teve como objetivos identificar nos pacientes em assistência
domiciliária em um Distrito de Saúde, as características sóciodemográficas e clínicas, o escore de
risco para a UPP pela escala de Braden; a prevalência de pacientes com UPP; as características da
lesão e as medidas utilizadas para prevenção e tratamento. A população foi 47 pacientes, com 76,7%
na faixa etária de 60 a 80 anos, 51% do sexo feminino, 42,5% casados, 85% de cor branca;
predominância de escolaridade no nível fundamental 1 incompleto; 48,9% recebiam entre 3 a 5
salários mínimos; 91,5% pacientes eram dependentes de cuidadores. As morbidades mais freqüentes
foram as doenças do sistema circulatório (63,8%) e do sistema nervoso (48,9%). Para 48,9% dos
pacientes a restrição da mobilidade ocorreu em decorrência da própria doença. O escore médio da
Escala de Braden foi 17, mínimo 10 e máximo 23 e os idosos tinham escores mais baixos. Nove
pacientes tinham UPP (prevalência 19,1%). A localização anatômica de maior freqüência foi a região
do trocânter do fêmur (29,4%) e a região dos calcâneos (23,5%). Quanto a classificação das UPP, o
maior percentual (35,3%) encontrado foi no estágio I e 29,4% no estágio IV. Quanto ao tempo da
lesão, 58,8% das UPP haviam surgido há 4 meses. Quanto a dimensão, mais de 40% das lesões
tinham mais de 8 cm2 . Em referência às características do leito das feridas, 11 apresentavam
mostravam sinais de cicatrização e 6 apresentavam esfacelo ou necrose. Embora 70% da população
tivesse risco para UPP a grande maioria não utilizava as medidas básicas para prevenção da UPP.
Em relação ao tratamento 29,4% citaram o uso de pomadas com antibióticos, medida desnecessária
e contra-indicada; 35,3% citaram o uso de coberturas industrializadas e em 4 úlceras, foram utilizados
produtos sem qualquer evidência como hipoglós, óleo de amendoim e talco. Considerando as
características de cada paciente que apresentou a UPP como a idade, morbidade referida e escore
da Escala de Braden é possível compreender que os fatores agiram sinergisticamente para o
desenvolvimento da lesão e que as medidas que poderiam diminuir o impacto do excesso de pressão
como a redução do tempo em uma mesma posição e o uso de colchão adequado não foram
utilizadas com freqüência. A articulação entre os níveis de atenção à saúde é fundamental para esta
população para possibilitar o atendimento integral e contínuo. A construção de redes de apoio entre a
família, comunidade e serviços poderá facilitar a resolução dos problemas encontrados.

Acesso ao texto integral:
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Nº de Classificação: 5739
SILVA, Cláudia Aparecida Arcari. Tipo de aleitamento materno em crianças de 3 a 11 meses e 29
dias de idade: crescimento e morbidade infantil. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 156 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEREIRA, Maria José Bistafa
RESUMO: Este estudo é um recorte de uma pesquisa multicêntrica, financiado pela FAPESP,
intitulado “Deficiência de ferro em crianças de três a doze meses: determinantes biológicos, sociais, e
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suas implicações para o incentivo ao Aleitamento Materno Exclusivo”(AME). A temática deste recorte
focalizou o crescimento, morbidade infantil e Aleitamento Materno (AM) e teve como objetivo geral
analisar o crescimento, segundo os índices antropométricos e o estado de saúde, a partir da
morbidade referida pela mãe, das crianças de 3 a 11 meses e 29 dias de idade, e suas relações com
o tipo de AM, atendidas em dois serviços de saúde de cidades do Estado de São Paulo, no período
de julho de 2005 a julho de 2006. Trata-se de um estudo transversal. Participaram do estudo 254
crianças de 3 a 11 meses e 29 dias de idade, atendidas em consulta de puericultura previamente
agendada, nos serviços de saúde selecionados. Para coleta de dados, elaborou-se um formulário
específico a partir do utilizado no estudo multicêntrico. As análises foram realizadas com auxílio do
programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS, versão 11,5 for Windows). O valor dos
índices peso/altura, altura/idade e peso/idade, para cada uma das referências utilizadas, foi calculado
em programas disponibilizados nos sites do CDC e OMS, respectivamente. Foram estabelecidas
comparações entre o tipo de aleitamento materno e os índices antropométricos (peso/comprimento e
comprimento/idade), segundo os referenciais CDC e OMS. Para identificação da associação ou não
entre doença, uso de medicamentos antiinfecciosos e causa de internação referida pelas mães e o
tipo de AM, foram utilizados os Testes Qui-Quadrado e Exato de Fisher. Os resultados revelaram uma
prevalência maior de mães adolescentes na amostra, comparando-se com índices dos dois
municípios. A prevalência de AM, no total da amostra, foi de 71,7% e AME de 11,8%. Tanto pelo
referencial CDC como pela OMS, as crianças apresentaram maior freqüência de peso elevado para
altura, consideradas obesas, dentre as crianças desmamadas, comparando-se com as que estavam
em AM. A comparação entre os dois referenciais de crescimento foi realizada pelo teste de
concordância estatística Kappa, mostrando maiores discordâncias nas crianças de 3 a 6 meses,
principalmente no que se refere ao índice peso por comprimento. Nas crianças de 3 a 6 meses,
encontramos resultados estatisticamente significantes, com valor de p=0,048, para associação entre
AME e doenças respiratórias, sugerindo efeito protetor do AME para essas doenças. Os resultados
encontrados neste estudo revelam achados motivadores para futuras investigações.

Acesso ao texto integral:
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Nº de Classificação: 5740
FURLAN, Marcela Martins. Sentido de ser internado em hospital psiquiátrico à luz da
fenomenologia de Heidegger (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 142 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RIBEIRO, Cléa Regina de Oliveira
RESUMO: O campo da Saúde Mental no Brasil tem se voltado para a construção de serviços
comunitários de atenção psiquiátrica, pautados nos preceitos da Reforma Psiquiátrica, como
possibilidade de substituir a lógica asilar pelo resgate das habilidades sócio-relacionais do doente
mental, a partir da reabilitação psicossocial, sob a abordagem interdisciplinar. Entretanto, a
experiência em psiquiatria mostra que o doente mental mantém-se transitando entre o serviço
comunitário e o hospital psiquiátrico, sendo alvo, ainda hoje, da disciplinarização, violência e privação
impostas pela instituição hospitalar. Neste sentido, constituiu objetivo deste estudo apreender o
sentido de ser internado em hospital psiquiátrico, a partir do sujeito que vivenciou a experiência da
internação. Para alcançar o objetivo proposto, o estudo recorreu ao referencial teórico-filosófico da
ontologia fundamental de Martin Heidegger. Participaram da pesquisa quatro sujeitos portadores de
transtornos mentais regularmente matriculados em um centro de atenção psicossocial no interior do
estado de São Paulo, que aceitaram discorrer sobre a vivência da internação psiquiátrica, como se
mostrou a eles, por meio de entrevista semi-dirigida gravada. Para tal, os sujeitos foram convidados a
rememorar a experiência de ser internado em hospital psiquiátrico e tecer significações a respeito. A
partir da apropriação de elementos do referencial heideggeriano, foi empreendida a Analítica
Existencial, que gerou a construção dos Núcleos do Sentido: (a) A mostração do ser-aí no serdoente-mental; (b) O modo de ser-no-mundo do ser-doente-mental e (c) Ser-no-mundo-cuidado na
impessoalidade. Estes núcleos permitiram que a verdade do ser-doente-mental fosse desvelada a
partir dele próprio, mediante o entendimento da estrutura do ser-aí (Dasein) proposta por Heidegger,
mostrada pelo modo de ocupar-se da internação psiquiátrica. Ao emergir o ser-cuidado-no-mundocom-o-outro, foi possível delinear o sentido de ser internado em hospital psiquiátrico, cerne da
compreensão ontológica da vivência da internação psiquiátrica.

Acesso ao texto integral:
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Nº de Classificação: 5741
CORRAL MULATO, Sabrina. Docente universitário em enfermagem e a síndrome de Burnout:
uma questão de educação para a saúde (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 149 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sônia Maria Villela
RESUMO: Sabendo das complexas cobranças que assolam os docentes universitários, tendo em
vista as exigências do cumprimento de tarefas relacionadas ao ensino, pesquisa,
extensão/assistência, bem como atividades administrativas, isto acaba levando o professorado ao
adoecimento em função de suas excessivas atribuições. Objetivos: 1) Levantar com os docentes de
uma faculdade de enfermagem estadual, o significado que eles atribuem à sua profissão,
relacionando os elementos facilitadores e dificultadores da sua atuação profissional, considerando a
sua visão da enfermagem: tradicional, atual e do futuro; 2) Destacar suas atividades ocupacionais e
de lazer realizadas no seu tempo livre, identificando-as como meio de promoção da sua saúde física
e mental; 3) Verificar no projeto político-pedagógico da sua escola, como ocorreu a sua inserção,
identificando os desafios do currículo novo, averiguando o significado da Síndrome de Burnout e
propondo sugestões para leituras sobre essa síndrome, enquanto programa educativo. Metodologia:
Realizou-se uma pesquisa qualitativa, mediatizada pela pesquisa-ação. Nesse estudo exploratório,
utilizou-se de questionário (dados pessoais e de formação, além da visão dos docentes de
enfermagem sobre o tema central). Pesquisamos 13 docentes, de ambos os sexos, dos três
departamentos existentes na instituição, que aceitaram participar da pesquisa, após assinatura do
termo de consentimento, e aprovação do comitê de ética. A coleta foi realizada por correspondência,
na casela do professor, alocado em seu próprio departamento, devolvendo-o em tempo prédeterminado. Usou também a observação participante para registro de dados do local. Resultados:
Ca amostra constituiu-se de 13 docentes do curso de graduação, maioria mulher, casada e católica,
com mais de 40 anos e com filhos; todos com título de doutor atuando, na graduação pós-graduação.
Em relação à escolha da profissão, a maioria respondeu por vocação e afinidade. Sobre a carreira, a
maioria a percebe como importante, porém exigente, desgastante e estressora, trazendo satisfação
profissional, como: honrarias, ascensão, orientação de aluno. Mas traz insatisfação como: excesso de
trabalho, de reuniões, de responsabilidades, além de estresse. Dá significado à profissão de
amorosidade, troca, diálogo, etc. Seu papel é de facilitador, mediador, humanizador, problematizador
e transformador. Como pesquisador, valoriza a construção do conhecimento e o desenvolvimento de
pesquisa. E na extensão, se vê como parceiro e articulador no tripé da universidade pública. Relativa
à profissão tradicional, a vê como tecnicista, fragmentada, biologicista e desvalorizada. Atualmente, a
vê crescendo, internacionalizando e construindo o próprio conhecimento. Para o futuro vislumbra
reconhecimento, valorização, otimismo e humanização. Sobre aspectos favoráveis da docência estão
o relacionamento interpessoal, ensino, pesquisa e extensão. E os desfavoráveis estão: excesso de
atividades, questão anti-éticas e poucos investimentos. Sua inserção no currículo novo é ambivalente,
mas com relação de horizontalidade. Traz na saúde mental comprometimento, que caracteriza a
Síndrome de Burnout. Conclusão: Portanto, os pesquisados se vêem vocacionados, ambivalentes,
trazendo elementos dificultadores e facilitadores à profissão docente, afirmando gostar da profissão,
entendendo-a como provocadora de excesso de trabalho, estresse e cansaço. Mas buscam lazer e
terapia para alivio das tensões. Reconhecem sinais que caracterizam a Síndrome de Burnout, sem
saber que isso retrata essa nomenclatura. Avaliam que o texto apresentado foi interessante,
destacando a sua importância para o seu esclarecimento/orientação, como ação educativa.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-09122008-161201/publico/SabrinaCorralMulato.pdf
Nº de Classificação: 5742
OLIVEIRA, Michele Mandagará de. Avaliação da aceitabilidade do usuário/família sobre a
Estratégia Saúde da Família. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2008. 164 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PINTO, Ione Carvalho
RESUMO: O estudo foi realizado em município do interior do Estado da Bahia. Objetivou-se avaliar a
aceitabilidade do usuário/família sobre a Estratégia Saúde da Família (ESF). Foi realizado um estudo
Quantitativo e qualitativo, sendo este desenvolvido a partir de uma adaptação do modelo de avaliação
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proposto por Donabedian de Estrutura-Processo-Resultado. Na coleta de dados foram utilizados: a
observação, a entrevista semi-estruturada com a equipe, gestor e coordenação de ESF, além da
investigação com formulários para a comunidade. Foi selecionada uma Unidade de Saúde da Família
da área urbana, que não fosse unidade mista, que estivesse de acordo com as orientações
preconizadas pelo Ministério da Saúde, tendo equipe de saúde bucal e Conselho Local de Saúde. A
pesquisa foi realizada no período de 20 de novembro a 1 de dezembro de 2007. Foram entrevistados
12 profissionais, a amostra de usuários foi intencional, de acordo com quem se encontrava no
domicílio no momento da coleta dos dados, desde que fosse usuário da USF e tivesse interesse em
participar do estudo, desta forma participaram do estudo 217 participantes, sendo 193 mulheres e 24
homens. Realizou-se 120 horas de observação. Os dados quantitativos foram apresentados em
tabelas de freqüência geradas com a utilização do SPSS® for Windows, Versão 11.0. Para os dados
qualitativos foi utilizada a análise temática. Nos resultados encontrou-se uma população adulta com
idade média em torno de 41 anos. Identificou-se que a maioria dos participantes tinha baixa
escolaridade. Para melhor compreensão das análises foi utilizado o Fluxograma Analisador que
apresentou respectivamente, os nós críticos, os ruídos e os eventos propulsores de aceitabilidade. Na
Estrutura foi encontrado os nós críticos do acesso geográfico dos bairros 1 e 3 a USF; e também a
distância da área até o hospital do município; a obtenção das fichas para cirurgião dentista; e a
rotatividade do profissional médico. Em relação aos ruídos encontrados a área física foi geradora de
insatisfação. Na avaliação do Processo foram encontrados ruídos importantes que interferem na
aceitabilidade como: a não utilização de tecnologias leves por parte de alguns profissionais da USF; a
ausência de grupos; a não realização de educação em saúde; a ausência, no momento, de cirurgião
dentista. Ainda como ruído no Processo foi observado um alto percentual de pessoas que utilizam
outros serviços de saúde. Como eventos propulsores de aceitabilidade: A maioria dos entrevistados
participa de algum programa oferecido pela ESF, à maioria também refere já ter realizado algum
exame laboratorial. A utilização de tecnologias leves por alguns profissionais e a flexibilização do
acesso. Já com relação avaliação do Resultado identificou-se como nós críticos a distância entre o
hospital e área; a não disponibilidade de todos os exames de prénatal no município; e os
encaminhamentos para consulta com especialistas em outros municípios. Como eventos propulsores
de aceitabilidade: foi observado que a maioria da comunidade conhece os profissionais da equipe de
saúde da família, a maioria também está satisfeito com o trato recebido e a maioria dos profissionais
na opinião dos usuários receberam notas acima da média 7. O Conselho Local de Saúde foi
percebido como importante instrumento para a efetivação da participação social. Os dados
encontrados sinalizam positivamente para a aceitabilidade da ESF no que se refere à qualificação da
produção de saúde no nível local.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-20012009-091153/publico/MicheleMandagaradeOliveira.pdf

Nº de Classificação: 5743
CAMPOS, Ioneide de Oliveira. Programa "De Volta para Casa" em um município do Estado de
São Paulo: suas possibilidades e limites. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SAEKI, Toyoko
RESUMO: Nas últimas décadas, a assistência à saúde mental no Brasil, sustentada pelo modelo
convencional de exclusão social, que retira a pessoa do seu convívio, por meio de internações em
instituições psiquiátricas, vem passando por transformações, sendo que a ênfase está em uma
assistência comunitária e territorial, com a inclusão dessa pessoa nos planos dos direitos e do
convívio social. Essas mudanças caracterizam o movimento pela Reforma Psiquiátrica, a qual inclui
ações políticas de desinstitucionalização e propõe a ressignificação do sujeito, não apenas a partir da
doença, mas considerando também que há implicações culturais, sociais, éticas, políticas e humanas
e, principalmente, valorizando a idéia de fazer valer seus direitos de cidadania, preocupando-se com
a sua saída das instituições psiquiátricas e com a viabilização dos instrumentos de suporte financeiro
e social. Nesse contexto, o Programa “De Volta para Casa” insere-se como estratégia política no
Brasil desde 2003 e tem como meta a inserção social de pessoas egressas de longas internações em
hospitais psiquiátricos, por meio do auxílio- reabilitação psicossocial. O objetivo deste trabalho foi o
de analisar o processo de implementação do Programa “De Volta para Casa” no município de
Ribeirão Preto-SP, apontando as suas possibilidades e limites. A metodologia, de natureza
qualitativa, foi conduzida por meio de seis (6) entrevistas semi-estruturadas com a equipe de saúde
que coordena o referido Programa. Nos resultados e discussão são apresentados o processo de
implantação do Programa “De Volta para Casa” no município de Ribeirão Preto e os seguintes temas
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de análise: o uso do auxílio reabilitação psicossocial, as limitações dos beneficiários decorrentes da
institucionalização e o Programa “De Volta para Casa” - seus avanços e desafios. Diante da análise
realizada, o processo de implantação ocorreu com dificuldades e seu desenvolvimento inicial mostrou
incoerência entre a proposta de reinserção social e sua execução no município. O Programa abre
possibilidades aos beneficiários de participação nos espaços sociais e ampliação do poder de troca;
entretanto, alguns limites foram expostos com relação às limitações físicas e psicossociais dos
usuários, o que exige, da equipe de saúde, o desenvolvimento de ações não apenas centradas no
assistencialismo, mas que envolvam o acompanhamento, com criatividade e flexibilidade no cotidiano
dos beneficiários, além de avaliações contínuas dos mesmos e do Programa como um todo.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-09122008-160024/publico/IoneidedeOliveiraCampos.pdf
Nº de Classificação: 5744
FEGADOLLI, Claudia. Adaptação transcultural e validação do instrumento DISABKIDS-37 para
crianças e adolescentes brasileiros com condições crônicas: fase I. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. [165] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Claudia Benedita dos
RESUMO: A mensuração da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) tem se tornado um
componente integrado na avaliação clinica e também na avaliação de resultados de novos
tratamentos, inclusive em crianças e adolescentes. Estudos sobre o processo de adaptação
transcultural de instrumentos são importantes para a obtenção de medidas validas e confiáveis. Este
estudo metodológico, transversal, teve como objetivo descrever o processo de tradução, adaptação
cultural e validação do instrumento DISABKIDS-37 para o Brasil, incluindo a analise de suas
propriedades psicometricas iniciais. A pesquisa foi conduzida em ambulatórios pediátrico e a amostra
incluiu 118 crianças e adolescentes com asma ou diabetes e seus pais ou cuida dores. Alem do
DISABKIDS-37 foram utilizados dois outros instrumentos, relativos à validação semântica. Os
“softwares” Multitrait Analises Program e Statistical Package for Social Sciences, 10.0 auxiliaram as
analises, que revelaram valores para a estatística alfa de Cronbach de ? = 0,92 e ? = 0,93, para a
versão crianças/adolescentes e pais/cuida dores, respectivamente. A analise das correlações entre
itens e dimensões, mostrou validade convergente e discriminante satisfatórias. A versão adaptada do
DISABKIDS 37 para a cultura brasileira pode constituir-se em instrumento valido e confiável para
mensuração da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde de crianças e adolescentes com condições
crônicas.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-17032009-161916/publico/ClaudiaFegadolli.pdf
Nº de Classificação: 5745
SOUSA, Valéria Feitosa de. Depressão no ciclo gravídico-puerperal de mulheres atendidas em
um ambulatório de hospital geral (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 138 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEDRÃO, Luiz Jorge
RESUMO: O ciclo gravidico-puerperal é um período que envolve transformações profundas para a
mulher nos aspectos físicos, psíquicos e sociais, podendo, no seu transcurso, aparecer importantes
alterações na sua personalidade e gerar sofrimento psíquico com intensidades variadas, tornando-se
um fator que pode dificultar o estabelecimento de um futuro vínculo afetivo seguro entre mãe e filho,
interferindo, particularmente, nas relações interpessoais. Este estudo objetivou identificar a existência
de quadros depressivos no ciclo gravídico-puerperal, seus fatores de risco biopsicossociais, bem
como descrever os resultados obstétricos e pediátricos das mulheres com sintomas depressivos.
Trata-se de um estudo do tipo epidemiológico, descritivo, transversal, realizado em um ambulatório
de pré-natal de um hospital geral em 3 etapas, sendo uma durante a gestação, outra durante o
puerpério, e, numa terceira, foram realizadas buscas em seus prontuários. Os dados foram coletados
por meio de 5 instrumentos, sendo dois questionários contendo informações gerais, aplicados na
gestação e no puerpério; uma planilha de coleta de dados, para informações referentes ao trabalho
de parto, parto, puerpério imediato e dados do recém nascido; o Inventário de Depressão de Beck e a
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Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo, para identificar depressão na gestação e no puerpério
respectivamente. Fizeram parte da pesquisa 47 mulheres que aceitaram participar e preencheram
aos critérios de inclusão estabelecidos. Os resultados mostraram que, das participantes pesquisadas,
51,07% tiveram depressão em alguma fase do ciclo-gravídico-puerperal, sendo que 42,55%
apresentaram depressão na gestação e 29,79% no puerpério. Os fatores de risco estatisticamente
significantes para a depressão na gestação foram: ter duas ou menos gestações e não desejar a
gestação. Os resultados obstétricos pediátricos com significância estatística apontaram que as
gestantes com depressão apresentaram menor intercorrência, e, seus filhos, nasceram com melhores
pesos e estaturas. Os fatores de risco para a depressão estatisticamente significantes no puerpério
foram: não ter religião, companheiro desempregado, depressão na gestação, não receber apoio, não
receber ajuda e não receber ajuda do companheiro. Os resultados permitiram concluir que a
depressão é uma realidade na vida das gestantes e puerperas e que o pré-natal pode ser uma
excelente oportunidade de se conjugar esforços a fim de melhorar a detecção de quadros
depressivos, melhorando, assim, as condições psicossociais da mulher nesse momento tão
vulnerável, evitando, assim, complicações no trabalho de parto, a própria depressão pós-parto, e,
inclusive, as conseqüências para os seus futuros bebês.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-09122008-154716/publico/ValeriaFeitosadeSousa.pdf
Nº de Classificação: 5746
PELEGRIN, Rosiléia Carolina Prearo. Cuidado com a alimentação de crianças menores de um
ano na perspectiva materna (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 167 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NAKANO, Ana Márcia Spanó
RESUMO: No primeiro ano de vida, os cuidados com a criança são de importância vital devido ao
fenômeno do crescimento/desenvolvimento e sua dependência. Neste contexto, um fator
imprescindível dentre suas necessidades básicas é a nutrição. Oferecer à criança alimentos que não
o leite materno antes do sexto mês de vida é, em geral, desnecessário e pode deixar a criança mais
susceptível a diarréias, infecções respiratórias e desnutrição. Entretanto, a introdução tardia de
alimentos não lácteos no esquema alimentar infantil leva ao aparecimento de retardo de crescimento
e deficiências nutricionais. O Ministério da Saúde, bem como a OMS, preconizam o aleitamento
materno exclusivo até seis meses de idade e a oferta do leite materno até os dois anos. O objetivo
deste estudo constituiu analisar o cuidado materno na alimentação das crianças menores que um
ano, considerando o perfil da alimentação ofertada pelas mães e a compreensão que estas fazem
destes cuidados às crianças. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, baseado em dados
quantitativos e qualitativos. É parte de um projeto multicêntrico intitulado “Deficiência de ferro em
crianças entre 3 a 12 meses: compreensão de determinantes biológicos, sociais, e suas implicações
para o incentivo ao aleitamento materno exclusivo”. Foi realizado no ambulatório da Unidade Distrital
de Saúde Dr. Marco Antônio Sahão, na cidade de Ribeirão Preto-SP e constituído por 122 mães. Os
dados foram coletados através de um instrumento adaptado e entrevista após assinatura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados quantitativos foram analisados no programa SPSS
(versão 11.5), realizando-se uma distribuição simples de freqüência. O conteúdo das entrevistas foi
categorizado com base na técnica de análise de conteúdo, modalidade temática. Observou-se que
5,7% recebiam AME, 10,6% estavam em AMP e 47,5% em AM. As demais 44 estavam desmamadas
ou nunca mamaram. Das 70 crianças menores de 6 meses, 82,8 % faziam uso de água / chá, 61,4%
continha frutas em sua dieta, 32,8 % consumiam legumes, 7,2 % verduras e um pequeno percentual
caldo de carne e carne. Quando analisamos as crianças maiores de 6 meses, idade em que se
recomenda a introdução da alimentação complementar, identificamos o consumo reduzido de
verduras ( 55,8%), de carnes (65,4% ) e feijão (32,7%). Quanto à análise qualitativa, sobre a primeira
categoria temática, identificamos os seguintes núcleos de sentido: a criança como centro de atenção;
prover a criança de suas necessidades; alimentação como espaço de presença materna. Na segunda
categoria temática, o significado os alimentos, depreendemos dois núcleos de sentido: o bom
alimento é o que sustenta a criança; o bom alimento é o que tem vitaminas. Na terceira categoria
temática, o significado da alimentação, identificou-se quatro núcleos de sentido: faz a criança ficar
saudável e se desenvolver; a criança precisa comer muito e de tudo; é uma parte do processo da vida
que ela aprende a comer; adaptando a criança à comida da família e a família à comida da criança.
Tanto as mulheres como os profissionais de saúde carecem de melhor instrumentalização quanto a
alimentação complementar e os guias alimentares que, embora representem um importante
instrumento na educação nutricional, requerem adequações que considerem não só as crianças em
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aleitamento materno mas também as especificidades que ocorrem na alimentação infantil. Importante
considerar a mulher como agente do cuidado na alimentação infantil e provê-la de suporte necessário
a condução de práticas alimentares que atendam as recomendações para uma alimentação
complementar adequada e oportuna.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-19122008-161515/publico/RosileiaCarolinaPrearoPelegrin.pdf

Nº de Classificação: 5747
LINDER, Maria Estela Freire da Palma. Competências gerais na área da saúde: implicações na
formação de profissionais de enfermagem de nível médio. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfemagem de Ribeirão Preto, 2008. 168 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Maria Conceição B. de Mello e
RESUMO: O presente estudo analisou as competências gerais da educação profissional para a área
da saúde apontadas na Resolução CEB n° 4/1999, e buscou referências teóricas para a construção
de competências específicas na formação de profissionais de enfermagem de nível médio, tomando
como eixo de análise as quatro dimensões propostas por Paulo Amarante e o conceito de
competência humana de Neise Deluiz, que apontam para o caráter multidimensional do processo do
cuidado no campo da saúde. Para isso, realizamos uma pesquisa de natureza qualitativa, utilizando
como recurso metodológico, a análise documental. Na dimensão epistemológica, foi considerado o
processo saúde-doença em sua complexidade, como competência profissional, que aponta para o
desafio de rupturas com o modelo biológico. A dimensão técnico-assistencial assinala para a busca
de competências como produção de atos terapêuticos nos serviços de saúde orientados para o
cuidado integral na organização do processo de trabalho, que considere o acolhimento dialogado, o
trabalho em equipe, a responsabilidade, autonomia e a ética como formas de transformar espaços de
cura, para uma rede de produção de subjetividades e sociabilidade. As dimensões jurídico-política e
sociocultural, destacam a importância dos direitos humanos e sociais e a necessidade da mudança
cultural como forma de romper com a visão tradicional marcada por preconceitos, pela discriminação,
pela não aceitação da diferença. A cidadania, como possibilidade de experiência participativa na
comunidade, foi a competência considerada como relevante para que os profissionais de
enfermagem possam ser agentes capazes de transformar a realidade na busca da emancipação
social. Consideramos no final deste estudo, que a construção de competências específicas para a
formação de profissionais de enfermagem de nível médio depende da compreensão de que a
educação e a saúde são práticas sociais, cabendo às instituições de ensino profissionalizante
estimular a construção de conhecimentos, de comportamentos e atitudes que comprometam
professores e alunos na realização de projetos coletivos, que são a concreta possibilidade de
mudança e transformação para a busca de uma sociedade mais justa e equânime.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-19122008-152531/publico/MariaEstelaFreiredaPalmaLinder.pdf

Nº de Classificação: 5748
MOLL, Marciana Fernandes. Vida social de pessoas com diagnóstico de esquizofrenia, usuárias
de um centro de atenção psicossocial (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 86 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SAEKI, Toyoko
RESUMO: Os Centros de Atenção Psicossocial estão sendo estruturados segundo práticas de
atenção psicossocial, as quais têm provocado mudanças nas formas tradicionais de compreensão e
tratamento dos transtornos mentais. A reinserção social, inclusão da família e da comunidade no
tratamento são recursos utilizados para a promoção da saúde mental nestes serviços comunitários.
Para que os portadores de transtornos mentais tenham uma melhor qualidade de vida é essencial
que tenham participação social. Parece-nos importante caracterizar, segundo alguns aspectos, as
pessoas portadoras de esquizofrenia, uma vez que este transtorno psicótico pode ocasionar
dificuldades inerentes à sua vida social. Ao abordarmos a vida social de pacientes com diagnóstico
de esquizofrenia, devemos enfocar a participação em atividades comunitárias e de lazer e a interação
interpessoal com familiares e amigos. Acreditamos que esses aspectos são essenciais para a
qualidade de vida e para a reinserção social dessas pessoas, o que vai ao encontro das premissas da
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reabilitação psicossocial. O atual estudo é de natureza qualitativa, descritiva e exploratória e tem,
como objetivos, investigar a vida social de usuários com diagnóstico de esquizofrenia de um Centro
de Atenção Psicossocial e identificar como o processo terapêutico, oferecido pelo CAPS, tem
colaborado na vida social dessas pessoas. Os sujeitos envolvidos foram os pacientes portadores de
esquizofrenia, na faixa etária de dezoito a quarenta anos, residentes em Uberaba-MG, matriculados
no Centro de Atenção Psicossocial. Para a coleta de dados foi utilizada a entrevista semi estruturada,
conduzida segundo um roteiro. Estas entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra para que os
dados fossem analisados. Para análise e discussão dos dados foram utilizados os seguintes passos:
ordenação dos dados, classificação dos mesmos e análise final, tendo por base a associação entre o
material teórico e empírico. Foram identificadas três categorias: a vida dos pacientes antes e após o
adoecimento; o cotidiano dos usuários no ambiente extra CAPS e a assistência do CAPS
colaborando na vida social e na estabilização de sintomas dessas pessoas. Os resultados sinalizaram
para uma redução na qualidade das relações interpessoais do paciente após o adoecimento, embora
seu cotidiano, no ambiente extra CAPS, esteja satisfatório e produtivo. Por fim, verificamos que o
CAPS está oferecendo recursos terapêuticos para enriquecer a vida social e estabilizar os sintomas
da clientela assistida. Entretanto, acreditamos ser essencial uma reflexão acerca da necessidade da
equipe atuante no CAPS estabelecer parceria intersetorial e junto à Estratégia Saúde da Família e à
própria comunidade de forma que o paciente tenha oportunidade de ampliar suas possibilidades
terapêuticas relacionadas à socialização e, assim, enriquecer sua vida social. Acreditamos que esta
prática também resultará na desmistificação social acerca da esquizofrenia.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-19122008-152837/publico/MarcianaFernandesMoll.pdf
Nº de Classificação: 5749
PROTTI, Simone Teresinha. Visão dos gerentes das Unidades Básicas de Saúde sobre a
Tuberculose na Agenda Municipal, em um município do Estado de São Paulo (A). Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 120 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PALHA, Pedro Fredemir
RESUMO: Nesta investigação analisamos a visão dos gerentes das Unidades Básicas de Saúde
(UBS) a cerca da problemática da Tuberculose (TB) em um município do interior do Estado de São
Paulo. Participaram do estudo 14 gerentes de UBS, sendo a coleta dos dados realizada por meio de
entrevista que enfocava a TB na agenda municipal, foi aplicado um questionário fechado e ao final
deste uma questão aberta, que permitiu aos sujeitos manifestarem livremente as dificuldades no
controle da TB no âmbito da gerência local. A entrevista se deu após o consentimento livre e
esclarecido. Para o tratamento dos dados utilizamos o Programa Statística 8.0 da Statsoft, e, por
meio deste, elaboramos tabelas de freqüência simples e para os dados qualitativos, utilizamos a
técnica de análise de conteúdo, modalidade temática, surgindo três categorias temáticas: 1) A
gerência da UBS no controle da TB: um campo de desafios; 2) Ações gerenciais do controle da TB na
Atenção Básica (AB): potencialidades e limites; 3) O Controle da TB na AB: a visão gerencial. Os
sujeitos do estudo atuam a mais de cinco anos na função de gerentes e a maioria deles toma a TB
como uma doença prioritária no quadro sanitário local, de forma que, 81,3% deles a considera como
doença prioritária no quadro sanitário do município, e apenas 12,5% expõem que, às vezes, a
consideram prioritária. Quanto à participação deles na discussão e definição de ações para o controle
da TB no município mais de 50% participam às vezes ou quase nunca, nos permitindo refletir o quão
estes gerentes estão imbuídos desta temática. Observamos que há pontualidade do enfoque da TB
na AB, ou seja, nas campanhas e semana da TB. Essa característica de focalização das ações,
presente nas falas dos sujeitos remete a cultura presente na organização dos sistemas locais de
saúde, refletindo no campo do planejamento. A demora no diagnóstico foi relatada pelos gerentes,
fazendo com que o doente retorne várias vezes à unidade de saúde em busca de uma solução para
seus sintomas. Somado à demora o estigma é algo aparece na fala dos sujeitos e necessita ser
trabalhado, uma vez que ambos implicam diretamente no planejamento e organização das ações do
controle da TB na AB. Os dados nos mostram que 50% dos gestores não participam e/ou não sabem
em relação à definição de linhas específicas para a TB, no repasse de recursos para o município. A
subnotificação é uma preocupação apontada pelos gerentes que possuem pouco conhecimento do
Programa de Controle da Tuberculose (PCT), bem como, dos casos de TB de sua área de
abrangência. Nos seus depoimentos fica explícito uma gerência técnico-burocrática, com debilidades
nas dimensões do planejamento e na organização das atividades da UBS que gerenciam. Assim, os
gerentes assistenciais do contexto sanitário estudado necessitam recompor aspectos da gerência,
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como o planejamento e a organização como formas de viabilizar a política de controle da TB, de
acordo com os preceitos jurídico-legais e as normatizações inerentes ao PCT.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-19122008-161100/publico/SimoneTeresinhaProtti.pdf
Nº de Classificação: 5750
WEILLER, Teresinha Heck. Acesso na rede pública no município de Ijuí/RS: um cenário de
controvérsias (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2008. 185 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PALHA, Pedro Fredemir
RESUMO: O objetivo deste estudo é compreender a organização da regulação do acesso dos
usuários à rede pública de saúde em um município do interior do Estado do Rio Grande do Sul,
descrever a conformação da rede de atenção à saúde e analisar o acesso dos usuários na Atenção
Básica e de Média Complexidade. O quadro teórico do acesso e regulação da atenção de saúde foi
escolhido para subsidiar a análise do acesso na rede de atenção de saúde em Ijuí/RS. O fundamento
empírico foi construído a partir de entrevistas gravadas com gestores, prestadores de serviços e um
representante dos usuários, totalizando dez entrevistas, bem como a realização de focal com
usuários da rede de atenção pública. Juntamente às entrevistas e grupo focal foi realizado estudo
sobre o perfil dos usuários da rede pública de saúde que acessaram os serviços do Pronto-Socorro
local, complementado por observações realizadas nas UCS, ESF e PS/HCI. A partir da abordagem
qualitativa, apoiada na análise temática, o material empírico foi interpretado e discutido. Identificamos
quatro categorias empíricas: a) rede no espaço local; b) acesso na atenção básica - as várias portas
de entrada; c) organização do acesso à Média Complexidade; e d) relações conflituosas na rede de
atenção. A análise permitiu compreender a organização do acesso dos usuários da rede pública de
saúde de Ijuí/RS aos serviços de Atenção Básica e de Média Complexidade. Verificamos na Atenção
Básica a existência de fragilidades e dificuldades para receber os serviços, uma vez que, na grande
maioria das UCS e ESF, o critério de acesso é definido a partir da disponibilidade de atendimento por
número pré-fixado de fichas. Observou-se que a grande maioria dos usuários procura as unidades
básicas para obter consultas médicas, estrangulando o acesso nas múltiplas portas de entrada ao
mesmo tempo em que atrela a organização dos processos de trabalhos dos demais profissionais ao
médico, limitando o potencial presente nesses espaços. Com relação ao acesso dos usuários à
Média Complexidade ambulatorial e hospitalar, encontra-se no cenário local a mediação de um
prestador privado que assume a intermediação deste nível de organização do sistema de saúde.
Foram identificadas fragilidades nos instrumentos e mecanismos de regulação do acesso dos
usuários, fato que contribui para a legitimação de uma prática local denominada de “tarifa social”, que
representa o co-pagamento do usuário da rede pública de saúde para obter os serviços de forma
mais ágil e diferenciada. O cenário revela diferentes interesses, o que gera conflitos entre gestores,
prestadores e usuários, revelando a fragilidade da rede de atenção pública de saúde de Ijuí/RS. O
estudo aponta a possibilidade de organizar o acesso dos usuários aos serviços públicos de saúde a
partir de uma rede que tenha capacidade para acolher as demandas de todos os seus usuários.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-19122008-162123/publico/TeresinhaHeckWeiller.pdf
Nº de Classificação: 5751
SCHIAVETO, Fábio Veiga. Avaliação do risco de quedas em idosos na comunidade. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 117 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Rosalina Aparecida Partezani
RESUMO: O contexto do envelhecimento dos idosos necessita ser considerado em decorrência dos
fatores socioeconômicos, políticos e demográficos do país, que em até 2050 será o sexto país do
mundo em número de idosos. Diante disso, a pesquisa relaciona um acidente muito comum nesta
população que é a queda, que causa várias conseqüências ao idoso, e para isso deve-se ter
estratégias para evitá-las, identificando os idosos que estão em risco. Trata-se de um estudo
epidemiológico, transversal, que teve por objetivos estimar a proporção de idosos da população que
sofreram quedas nos 12 meses anteriores à entrevista, identificar conseqüências das quedas e
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estimar a proporção de idosos que são hospitalizados (ou tiveram cirurgia, fratura e outros) devido à
queda, realizar a validação de conteúdo e determinar os indicadores acurácia do Fall Risk Score,
estimar a proporção de idosos que tem alto risco de quedas (risco medido pelo Fall Risk Score) e
comparar idosos que sofreram quedas com idosos sem quedas com relação a fatores demográficos,
sociais, cognitivos e escores do instrumento Fall Risk Score residentes na comunidade de Ribeirão
Preto, 2008. A sub-amostra constituiu-se de 515 idosos. Os dados foram coletados em entrevistas
domiciliares, no período de 03 de abril de 2008 a 30 de julho de 2008, utilizando-se identificação,
perfil social, problemas de saúde, Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e a Fall Risk Score. A idade
média das idosas foi de 75,4 anos, composto por 44,5% de casados, com 81,6% brancos, sendo que
a maior parte deles (88,5%) possui renda, mora em residência própria quitada (72,6%) e vivem
acompanhados (83,9%). A (co)morbidade mais presente é a hipertensão arterial com 61,3%, tendo
uma média de 5,5 morbidades por idoso. Há maior número de idosos com escolaridade baixa (1 a 4
anos), 55,5% e, a performance cognitiva associada ao grau de escolaridade, demonstrou que 85,5%
apresentaram alta performance cognitiva. Em relação aos idosos que sofreram quedas, 124 (24,1%),
a maior parte caiu da própria altura (81,5%), no pátio ou quintal (23,7%), sendo que a maioria das
quedas foi devido a fatores extrínsecos (59,2%). Como conseqüência das quedas obteve-se que
8,1% deles foram hospitalizados, sendo que 4,8% necessitaram de cirurgia. Das conseqüências temse que 29,8% sofreram escoriações e 12,9% apresentaram fratura fechada, sendo que 40,3%
relataram medo de cair novamente como maior conseqüência da queda. O instrumento de risco de
queda, Fall Risk Score considerou três como pontuação de corte, com uma sensibilidade de 74,2% e
especificidade de 58,8% e uma acurácia de 62,5%. À medida que os idosos ficam mais velhos (p <
0,001), ser do sexo feminino (p < 0,001) maior é o risco de queda. Não foi encontrada significância
estatística entre a queda e o declínio cognitiva. Em relação às morbidades apenas a hipertensão
arterial apresentou significância estatística (p = 0,018). O sexo feminino apresentou uma prevalência
de 50,4% maior de sofrer quedas, quando comparado ao masculino, os que tinham 90 anos ou mais
apresentaram maior prevalência, 202%, em relação aos de 65 a 69 anos. Porém na análise por
regressão logística somente a faixa etária de 80 a 84 anos apresentou significância estatística (p =
0,036) e o diagnóstico de risco (p < 0,001) em relação a quedas. Portanto a equipe de saúde e a
família devem constantemente avaliar o risco de quedas dos idosos para promover estratégias de
prevenção e, com isso, diminuir as quedas e, conseqüentemente, as seqüelas que esses idosos
vivenciam proporcionando a eles uma melhor condição de vida.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-19122008-153736/publico/FabioVeigaSchiaveto.pdf
Nº de Classificação: 5752
SILVA, Vilma Ribeiro da. Dimensão gerencial da prática do enfermeiro nos serviços de saúde:
subsidiando o ensino de graduação (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto e Escola de Enfermagem. Programa Interunidades, 2008. 339 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CORRÊA, Adriana Katia
RESUMO: Tendo em vista a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), criado pelo governo
federal no Brasil, é fundamental considerar a importância das práticas de gestão, e particularmente as
de gestão em enfermagem, bem como do ensino da gestão na graduação em enfermagem. Os
objetivos deste estudo foram: analisar a dimensão gerencial da prática de enfermeiros que atuam em
hospital e na rede básica de saúde, a partir de suas próprias percepções acerca de seu trabalho
cotidiano, apreendendo sua proximidade ou afastamento das práticas de saúde e educação
propostas pelo SUS, e apontar diretrizes e estratégias para o processo ensinoaprendizagem do
exercício profissional do enfermeiro na prática da gestão. O delineamento teórico do estudo
considerou o processo de construção e o atual contexto do SUS, as mudanças que vêm orientando
as discussões sobre a formação de profissionais em enfermagem e a construção histórico-social da
dimensão gerencial da prática do enfermeiro. A pesquisa qualitativa utilizou, na coleta de dados, as
técnicas de entrevista e de grupo focal com 20 enfermeiros que atuam em um hospital filantrópico e
na rede de atenção básica no município de Campo Grande, MS, em 2007. A análise temática permitiu
identificar as seguintes categorias: A organização das práticas gerenciais do enfermeiro no cenário
empírico do hospital (subcategorias: A relação entre as políticas de saúde e o trabalho cotidiano na
instituição hospitalar, Práticas educativas no trabalho, Percepção do enfermeiro sobre as condições
de trabalho, Modos de proceder do enfermeiro na gerência, O enfermeiro coordenando a equipe de
enfermagem, O enfermeiro inserido na equipe multiprofissional e A interface entre gerência e cuidado
no hospital), A organização das práticas gerenciais do enfermeiro na rede básica de saúde
(subcategorias: A relação entre as políticas de saúde e o trabalho cotidiano na rede básica, A equipe
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de saúde e sua relação com o usuário e a comunidade, O trabalho multidisciplinar, Práticas
educativas no trabalho e Percepção do enfermeiro sobre as condições de trabalho), A formação para
a gerência sob a percepção do enfermeiro do hospital (subcategorias: O enfermeiro analisando
facilidades e dificuldades no processo ensinoaprendizagem na graduação e O enfermeiro percebendo
a mudança nas práticas de ensino da graduação), A formação para a gerência na percepção do
enfermeiro da rede básica de saúde (subcategorias: O enfermeiro analisando facilidades e
dificuldades no processo ensinoaprendizagem na graduação e O enfermeiro percebendo a mudança
nas práticas de ensino da graduação). A prática gerencial do enfermeiro e o ensino da gestão em
enfermagem se encontram ainda fortemente vinculadas aos modelos tradicionais de gestão e de
ensino, com algumas diferenças entre as práticas de gestão no hospital e na atenção básica. No
entanto, é ainda um grande desafio construir práticas participativas de gestão que possibilitem o
cuidado integral em saúde, bem como construir práticas de ensino calcadas em valores e modos de
fazer que sejam congruentes com a perspectiva de formação crítico-reflexiva. A partir dessa
compreensão e com o respaldo do referencial teórico, são esboçadas diretrizes para orientar a
formação do enfermeiro quanto ao exercício da dimensão gerencial nos serviços de saúde, visando
formar profissionais comprometidos com a construção de um sistema de saúde que promova a
integralidade da atenção nas ações de cuidado à saúde da população.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-19122008-162540/publico/VilmaRibeiroSilva.pdf
Nº de Classificação: 5753
PIROLO, Sueli Moreira. Atuação interprofissional na terapia intensiva: a integralidade do cuidado
e o agir comunicativo de Habermas. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 209 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FERRAZ, Clarice Aparecida
RESUMO: A atuação interprofissional em saúde tem-se constituído em um elemento importante para
produção das ações de saúde, frente à complexidade do processo saúde-doença. Um desafio do
trabalho em saúde é o de buscar o comprometimento dos trabalhadores, na perspectiva de produzir
cuidado integral. Diante do contexto atual, em que as experiências do cuidado sob o eixo da
integralidade para os doentes em situações clínicas críticas ainda são incipientes, esta investigação
estabelece como objeto de estudo a atuação interprofissional no atendimento das necessidades de
saúde dos doentes em situações clínicas e cirúrgicas críticas. Assim, o presente estudo elege por
objetivo geral: produzir análise crítica, segundo Habermas, da atuação interprofissional no contexto
da terapia intensiva na perspectiva da integralidade do cuidado em saúde. Para tanto, passamos por
momentos de compreender a atuação dos profissionais que compõem a equipe de saúde; de
interpretar as possibilidades e dificuldades da interação entre os diferentes profissionais de saúde e,
de compreender as potencialidades e fragilidades da articulação interprofissional. Escolhemos as
situações de admissão, alta, visita clínica aos doentes internados na terapia intensiva como eventos
potenciais para apreensão da prática interprofissional. O presente estudo insere-se na abordagem
qualitativa de pesquisa e consiste, ainda, em estudo descritivo elegendo o estudo de caso como
modalidade de investigação. A Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Clínicas I de Marília foi
escolhida como campo empírico. Os sujeitos da pesquisa são médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e
nutricionistas que atuaram nos eventos observados. A captação do material empírico consistiu em
observação do cenário e entrevistas semi-estruturadas juntos aos trabalhadores de saúde. Para
tratamento do material empírico utilizamos a técnica de interpretação de sentidos. A análise permitiu
identificar dois eixos temáticos: o cuidado em saúde centrado nas necessidades individuais e a
relação com a atuação profissional, atribuindo a atuação profissional o sentido biomédico,
fragmentado do cuidado e centrado na tarefa; as possibilidades na transformação do cuidado em
saúde na perspectiva da integralidade do cuidado e do agir comunicativo evidenciam que a ação
instrumental está relacionada à interação multiprofissional enquanto a ação comunicativa se associa
à interprofissionalidade. Finalizamos esse estudo com uma reflexão sobre a prática do enfermeiro, a
qual evidencia a importância da articulação de ações de saúde quanto à integridade da pele do
doente acamado.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-19122008-154253/publico/SueliMoreiraPirolo.pdf
Nº de Classificação: 5754
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CHAVES, Erika de Cássia Lopes. Revisão do diagnóstico de enfermagem: angústia espiritual.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 255 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Emília Campos de
RESUMO: Este estudo teve como objetivo realizar a revisão do diagnóstico de enfermagem Angústia
espiritual proposto pela NANDA (2006); para alcance do mesmo, fundamentou-se nas propostas
metodológicas apresentadas por Hoskins e Fehring, sendo desenvolvido em três etapas. Na primeira
etapa foi realizada uma revisão integrativa, conduzida pelas questões norteadoras: Qual é a definição
de angústia espiritual e quais são os elementos que indicam a presença desse diagnóstico de
enfermagem? Utilizando os descritores spirituality e nursing diagnosis, juntamente com o termo
spiritual distress foram localizados 82 estudos, sendo 18 selecionados, os quais estavam indexados
nas bases de dados PUBMED, COCHRANE, CINAHL e LILACS e nos North American Nursing
Diagnosis Association Conference Proceedings. Os resultados apontaram baixa aplicabilidade desse
diagnóstico, revelando a necessidade de reformulação e aperfeiçoamento da proposta apresentada
pela NANDA. Frente aos dados obtidos foram sugeridas alterações no título, definição e
características definidoras do diagnóstico, bem como a ampliação da Classe 3 do Domínio 10. Na
segunda etapa do estudo foi realizada a validação de conteúdo do diagnóstico e de sua inserção na
estrutura taxonômica. Participaram dessa etapa 72 enfermeiros, os quais apoiaram as sugestões de
modificações. Entre as 20 características definidoras propostas ao diagnóstico, apenas uma não foi
validada e uma nova característica definidora foi sugerida pelos peritos. Na terceira etapa foi
realizada a validação clínica junto a 120 pacientes portadores de Insuficiência Renal Crônica em
tratamento hemodialítico, dos quais 25,8% a 35,8% possuíam o diagnóstico de enfermagem em
estudo, identificado por diferentes critérios: Escala de Bem-Estar Espiritual; Escala de Espiritualidade
de Pinto e Pais-Ribeiro; julgamento de dois enfermeiros peritos e opinião do próprio paciente. Das 21
características definidoras estudadas, quatro foram classificadas como indicadores principais, 11
como indicadores secundários e seis foram consideradas pouco relevantes ao diagnóstico. Também
foram calculados: a especificidade, a sensibilidade e o valor preditivo dessas características, sendo
consideradas eficientes na identificação do diagnóstico: Expressa alteração de comportamento: raiva,
Sente-se abandonado, Questiona sofrimento e Expressa alienação. A análise comparativa entre a
Validação por Especialistas e a Validação Clínica demonstrou que 14, entre as características
definidoras estudadas, foram consideradas validadas e uma refutada por ambos os métodos. Outras
cinco características foram consideradas validadas na etapa de Validação por Especialistas, porém
foram observadas em menos de 50% dos sujeitos investigados no ambiente clínico. De acordo com o
escore total de 0,72 e 0,70 do diagnóstico, obtidos, respectivamente, na segunda e terceira etapa do
estudo, o mesmo foi considerado validado. A proposta do diagnóstico de enfermagem Espiritualidade
prejudicada mostrou-se adequada aos processos de validação e representativa desse fenômeno na
população estudada.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-12012009-54306/publico/ErikadeCassiaLopesChaves.pdf
Nº de Classificação: 5755
SOARES, Carmen Socorro Duarte Arantes. Terapia Comunitária no Programa Saúde da Família:
implicações no modo de andar a vida dos usuários. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Maria Conceição Bernardo de Mello e
RESUMO: A Terapia Comunitária (TC) é um instrumento que pode auxiliar no acolhimento dos
conflitos emocionais que resultam em manifestações psicossomáticas presentes nas demandas da
Estratégia Saúde da Família (ESF). Novas formas de cuidar precisam ser implementadas para
acolher aqueles que se encontram em sofrimento psíquico. Os objetivos do atual estudo foram
apontar a compreensão dos usuários sobre a Terapia Comunitária desenvolvida em uma ESF,
localizada em um município do interior do Estado de Minas Gerais e identificar as implicações no seu
modo de andar a vida. Trata-se de um estudo de caso, exploratório descritivo, com abordagem
qualitativa dos dados. Para a coleta de dados, foi utilizada a entrevista semi-estruturada. Os sujeitos
foram cinco usuários que freqüentaram a TC, no mínimo cinco encontros, durante o ano de 2007. Na
análise e discussão dos dados, foram identificados três grandes temas: Motivos que levaram a buscar
a Terapia Comunitária; Compreensão sobre a Terapia Comunitária e Implicações da Terapia
Comunitária no modo de andar a vida de seus usuários. Os resultados apontaram que na
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compreensão dos usuários, a Terapia Comunitária é um espaço para falar, desabafar, ser escutado
pelo grupo, melhorar os sentimentos de tristeza e medo e sair do isolamento. Além disso, para eles,
ela possibilita a troca de experiência e a aprendizagem. Essa nova forma de cuidar baseia-se em
tecnologias leves e, quando presente na Atenção Básica, pode implicar o modo de andar a vida dos
usuários, proporcionando o estabelecimento de vínculos e novos relacionamentos, além de
desenvolver o empoderamento, a capacidade de resiliência e o fortalecimento das relações
familiares. Entendemos que a TC pode contribuir para o atendimento humanizado, ajudar na
formação de redes comunitárias solidárias e promover a cidadania.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-12012009-160828/publico/CarmenSocorroDuarteArantesSoares.pdf

Nº de Classificação: 5756
WEHBE, Suzele Cristina Coelho Fabrício. Adaptação cultural e validação da "Edmonton Frail
Scale" (EFS): escala de avaliação de fragilidade em idosos. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e Escola de Enfermagem. Programa Interunidades,
2008. 164 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Rosalina Aparecida Partezani
RESUMO: A fragilidade pode se manifestar em indivíduos de todas as faixas etárias, incluindo os
idosos, porém, não deve ser entendida como sinônimo de velhice. Atualmente a fragilidade vem
sendo fortemente considerada como uma síndrome multidimensional que envolve vários fatores:
biológicos, físicos, cognitivos, sociais, econômicos e ambientais. É um tipo de síndrome que pode ser
evitada, quando identificada precocemente, ou intervindo com base em seus indicadores, pelo menos
postergada. Os objetivos desta pesquisa metodológica foram realizar adaptação cultural da
Edmonton Frail Scale (EFS) para o português do Brasil, bem como analisar suas propriedades
psicométricas em uma amostra de idosos de uma comunidade do interior paulista. Esta escala possui
11 itens e sua pontuação máxima é 17 representando o nível mais elevado de fragilidade. Para a
adaptação cultural, utilizou-se o referencial da literatura: tradução da EFS para língua portuguesa;
obtenção da primeira versão consensual em português; avaliação do item por um comitê de juízes;
retrotradução; obtenção de uma versão consensual em inglês e comparação com a versão original;
avaliação semântica da EFS; pré-teste da versão em português. A versão adaptada foi aplicada, no
período de agosto de 2007 a junho de 2008, em 137 idosos de 65 anos ou mais que viviam na
comunidade. A maioria dos participantes 102 (74,5%) era do sexo feminino, viúvos (58; 42,3%) com
idade média de 75,33 anos (idade mínima de 65 e máxima de 100 anos), com tempo médio de
estudo formal de um a quatro anos (75; 54,8%). Quanto às propriedades psicométricas avaliadas, na
validação de grupos conhecidos foram realizadas análises de comparações, empregando-se o teste
não-paramétrico de Mann-Whitney, do diagnóstico de fragilidade entre sexo, idade e déficit cognitivo.
Obteve-se que idosos mais velhos, mulheres e com déficit cognitivo são mais propensos ao
diagnóstico de fragilidade. Todas as comparações foram estatisticamente significativas. Na validade
de construto convergente da EFS, com Medida de Independência Funcional (MIF) e Mini-Exame do
Estado Mental (MEEM), houve correlação baixa e negativa, as mesmas foram adequadas com todas
as correlações estatisticamente significativas (p< 0,001). A confiabilidade da escala para língua
portuguesa foi avaliada através de três entrevistas. Duas avaliações foram realizadas
independentemente por dois observadores O1 (T1) e O2 (A1), no mesmo dia (interobservador). Após
um período máximo de 15 dias da primeira avaliação, uma segunda entrevista foi feita pelo
observador O1 (T2). Na análise dos dados do diagnóstico de fragilidade interobservador, o Kappa foi
de 0,81 (IC 0,61-1,00) e para o intra-observador, o Kappa foi de 0,83 (IC 0,72-0,94). O coeficiente de
correlação intraclasse (CCI) do escore bruto de fragilidade foi de 0,87 no interobservador (IC 0,820,91, p< 0,001) e de 0,87 no intra-observador (IC 0,81-1,00, p< 0,001). Nas três aplicações da escala,
a consistência interna (Alfa de Cronbach) dos 11 itens da EFS foi de T1 = 0,62, A1 = 0,62 e T2 =
0,54. Assim, pôde-se concluir que a versão adaptada da EFS para o português mostrou-se válida e
confiável na amostra estudada. Sugerem-se mais estudos para verificar a sensibilidade da escala em
idosos.

Acesso ao texto integral:
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EBISUI, Cássia Tiêmi Nagasawa. Trabalho docente do enfermeiro e a Síndrome de Burnout:
desafios e perspectivas. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2008. 250 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sônia Maria Vilela
RESUMO: Síndrome de Burnout (SB), considerada um grande impacto na saúde do trabalhador do
século XXI, constitui-se num fenômeno complexo e multidimensional, resultante da interação entre
aspectos individuais e o ambiente do trabalho, interpretado como resposta ao estresse laboral
crônico. O enfermeiro professor é duplamente vítima de fontes estressoras de ambas as áreas:
Saúde e Educação. Para seu desempenho efetivo, dedica-se a uma função imprescindível para a
continuidade da profissão de toda equipe de enfermagem. A SB pode acarretar prejuízo a si próprio,
ao educando, ao cliente, às organizações e à sociedade em geral. O presente estudo teve como
objetivo identificar e analisar as causas do desgaste profissional do enfermeiro professor, assim como
avaliar a síndrome de Burnout em uma amostra de enfermeiros professores do ensino técnico de
enfermagem do Centro Estadual de Educação Tecnológica do Estado de São Paulo, através do MBIES (Maslach Burnout Inventory- educators survey). Esta pesquisa, de caráter quantitativo e
qualitativo, baseou-se em um estudo descritivo, exploratório e analítico. A coleta de dados foi dividida
em duas partes. Na primeira, visando traçar o perfil do grupo pesquisado, seus hábitos de vida e
dados relativos à área de atividade profissional, elaboramos uma entrevista semi-estruturada e
aplicamos o inventário mundialmente conhecido, validado e adaptado no Brasil, o MBI-ES, específico
para professores. Na segunda parte deste estudo, coletamos dados de docentes de enfermagem de
uma Unidade Escolar de ensino técnico em Enfermagem, através de questões abertas. Pelo método
quantitativo obtivemos os seguintes resultados: 3,1% apresentaram SB; 15,3% estão em alto risco;
38,5% em médio risco; e 43,1% em baixo risco de adquirirem SB. Em relação às dimensões,
apresentaram médio e baixo nível de EE (exaustão emocional) e DE (despersonalização), sendo que
18,5% tiveram escores elevados na dimensão EE, e 16,9% na dimensão DE. Entretanto, na
dimensão EP (envolvimento pessoal no trabalho), houve 43,1% de nível baixo, indicando ser esta a
dimensão mais marcante, por ser analisada invertida. Pelo método qualitativo, através do
levantamento das fontes estressoras como determinantes de ordem externa e interna, na sala de
aula, na supervisão da prática e no relacionamento interpessoal, a pesquisa indicou obstáculos, que
derivam de questões pessoais e situacionais que, se não forem transformados em desafios, tanto no
plano individual como no coletivo, podem levar a problemas de saúde. Foram analisadas a satisfação
e a insatisfação docentes, indicando a preocupação com os aspectos pedagógicos, o prazer e
desprazer docente, a presença ou não de comprometimento levando às adversidades do sistema
sócio-organizacional, ao cotidiano escolar, em relação ao professor e ao educando. Os esforços até
aqui empreendidos pretendem encorajar e apoiar a excelência no ensino, estimular e incrementar o
clima organizacional da escola pertinente ao trabalho docente, para que seja condição de realização
e fonte de prazer laboral, a fim de manter um equilíbrio entre demanda, competência e condições de
trabalho, e eliminar a anedonia laboral, buscando o reencantamento pela docência, desnaturalizado
pela Síndrome de Burnout, seus antecedentes e consequentes.

Acesso ao texto integral:
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OLIVEIRA, Sônia Aparecida da Cruz. Desempenho dos serviços de saúde no controle da
tuberculose em relação ao enfoque na família e orientação para a comunidade na percepção
do doente, São José do Rio Preto (2007). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 96 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VILLA, Tereza Cristina Scatena
RESUMO: Dado que a tuberculose é um problema de saúde pública no mundo com grande
magnitude no Brasil e que há necessidade de reorganizar os serviços de atenção básica no país,
centrando-os nas dimensões da família e da comunidade, o presente trabalho foi desenvolvido com
objetivo de: analisar, sob a percepção do doente, as características organizacionais e de
desempenho dos serviços de saúde responsáveis pelo controle da tuberculose, em relação às
dimensões enfoque na família e orientação para a comunidade, no município de São José do Rio
Preto-SP 2007. Material e métodos: foi efetuado um estudo epidemiológico, do tipo exploratório
descritivo, inquérito com 108 doentes de TB do município de São José do Rio Preto-SP. Utilizou-se
um instrumento (questionário) Primary Care Assessment Tool (PCAT), Este instrumento foi adaptado
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e validado para o Brasil para a atenção à tuberculose. O entrevistado respondeu a cada pergunta
segundo uma escala de possibilidades pré-estabelecida, escala de Likert, à qual foi atribuído um valor
entre zero e cinco. Resultados: na dimensão enfoque na família os profissionais de saúde
demonstram preocupação com respeito a sinais/sintomas dos pacientes e em menor grau, sobre
outros problemas de saúde dos familiares, comprometendo a integralidade do cuidado. Na dimensão
orientação para comunidade os profissionais de saúde mostram pouca preocupação quanto à busca
ativa dos casos, deficiência na capacitação de profissionais de saúde, baixa taxa de busca de
sintomáticos respiratórios e contatos examinados. Conclusão: Necessário ampliar a visão
epidemiológica dos profissionais nos serviços de saúde cuja atenção está focalizada no doente, com
poucas ações preventivas sobre a família/comunidade, o que evidencia a necessidade de maior
aproximação entre profissionais de saúde / doentes/ familiares/comunidade.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-12012009-154744/publico/SoniaAparecidadaCruzOliveira.pdf
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SOERENSEN, Andrea Alves. Acidentes ocupacionais com ênfase ao risco biológico em
profissionais do atendimento pré-hospitalar móvel. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e Escola de Enfermagem. Programa Interunidades, 2008.
152 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MORIYA, Tokico Murakawa
RESUMO: Teve como objetivo estudar os riscos ocupacionais em profissionais da equipe do
Atendimento Pré-Hospitalar móvel (APH) com ênfase nos acidentes com material potencialmente
contaminado, desenvolvido em duas etapas. A primeira teve como objetivo identificar a exposição
acidental a fatores de riscos ocupacionais em profissionais da equipe de saúde no APH móvel, no
período de 2000 a 2005 e a segunda teve como objetivo analisar a exposição acidental a material
biológico potencialmente contaminado (mbpc), em profissionais da equipe de saúde de APH móvel de
uma empresa privada de APH móvel, do interior paulista, que realiza atendimento tanto na área
urbana quanto nas rodovias. Na primeira etapa realizou-se pesquisa descritiva documental com
dados obtidos de 4992 Fichas de Atendimento Rodoviário e das notificações dos Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SEESMT, e na segunda
realizou-se um estudo descritivo, exploratório, através de entrevista semi estruturada em 50
profissionais da equipe de APH móvel envolvendo bombeiros, enfermeiros, médicos, técnicos de
enfermagem e motoristas de ambulância. O projeto obteve aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa. Os dados foram analisados em Epi Info versão 3.4.3. Na primeira etapa foram detectadas
54 exposições aos riscos ocupacionais, dos quais apenas seis foram notificadas ao SEESMT. Entre
os riscos ocupacionais destacou-se o risco de acidente (64,8%), seguidos de situação não
ergonômicas (16,7%,) e riscos biológicos (9,2%). Na segunda etapa da pesquisa, de uma amostra de
50 profissionais da equipe de Atendimento Pré-Hospitalar, a maioria (94,4%) apresentava faixa etária
entre 20 e 50 anos; sexo masculino (84%); atuação na área de seis 06 a 60 meses (56%);
apresentava esquema de vacinação contra HBV (92%). Dos profissionais entrevistados (56%) referiu
exposição acidental ao material biológico potencialmente contaminado, perfazendo um total de 41
acidentes. Das exposições acidentais ao mbpc (70,7%) acometeu pele íntegra; (17,1%) o percutâneo;
(7,3%) a mucosa; e (4,9%) a pele lesada. As áreas do corpo mais expostas ao mbpc foram antebraço
(41,5%); braço (21,9%), e mão (21,9%). As exposições acidentais com mbpc ocorreram em sua
maioria ao realizar procedimentos de imobilização (39%), extricação (21,9%), exame físico (19,9%). O
sangue foi o material biológico mais freqüente nas exposições (85%). Quanto a utilização do
Equipamento de Proteção Individual no momento do acidente, a maioria fazia uso de macacão de
brim (95%), botas de cano alto (90,2%) e luvas de procedimentos (63,4%). A conduta mais freqüente
pós-exposição acidental foi a procura da consulta média (29,3%); realização de sorologias (17,1 %).
A maioria não registrou o acidente de Trabalho (78, 1 %). As situações favorecedoras que mais
contribuíram para as exposições acidentais ao mbpc foram: emergência (46,4%); agitação do
paciente (28,6%); operações de resgate (25%); distração (21,4%); estresse (17,9%) e presença de
grande volume de material biológico potencialmente contaminado (14,3%). A maioria do entrevistados
sugeriu medidas para prevenção de acidentes com mbpc. Os resultados do estudo, sugestões dos
entrevistados e revisão de literatura subsidiaram propostas gerais aplicadas aos profissionais da
saúde, e as específicas ao APH móvel, para prevenção e controle de acidentes com mbpc.

Acesso ao texto integral:
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Nº de Classificação: 5760
SILVA, Ana Elisa Bauer de Camargo. Análise de risco do processo de administração de
medicamentos por via intravenosa em pacientes de um hospital universitário de Goiás.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e Escola de
Enfermagem. Programa Interunidades, 2008. [342] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CASSIANI, Silvia Helena de Bortoli
RESUMO: O processo de administração de medicamentos é considerado um processo complexo,
crítico e de alto risco para os pacientes e tem apresentado altas taxas de ocorrência de eventos
adversos que poderiam ser evitados. Este estudo teve o objetivo de analisar os riscos potenciais do
processo de administração de medicamentos antiinfecciosos por via intravenosa de uma unidade de
internação, visando a prevenir e a reduzir eventos adversos com medicamentos. A investigação, de
natureza exploratória, foi realizada na unidade de Clínica Médica de um Hospital do Estado de Goiás,
utilizando o Método de Análise do Modo e Efeito da Falha. Participaram do estudo, além da
pesquisadora, seis profissionais envolvidos na terapêutica medicamentosa: médico, enfermeiro,
técnico de enfermagem, farmacêutico e os gerentes de Enfermagem e de risco. Foram realizadas 24
reuniões, no período de 19 de fevereiro a 3 de julho de 2008, totalizando 56 horas. Todas os dados
foram transcritos e armazenados em um banco eletrônico no programa Microsoft Excel® e analisados
no software XFMEA 4. Os resultados indicaram que o processo de administração de medicamentos
possui quatro microprocessos, dez atividades e 22 funções. No processo foram identificados 52
modos potenciais da falha (MPF), sendo que as maiores freqüências estiveram nas atividades de
administração de medicamentos (16; 30,8%), preparo de medicamentos (12; 23,1%), aprazamento de
medicamentos (5; 9,6%) e transcrição de medicamentos para etiquetas (5; 9,6%). Também foram
identificados 79 efeitos potencias da falha (EPF), com as maiores freqüências nas atividades:
administração de medicamentos (24; 30,4%), preparo de medicamentos (15; 19%) e transcrição de
medicamentos para etiquetas (12; 15,2%). Dos EPF, 36,2% foram considerados de gravidade média;
28,7% de moderada, e 27,5% de alta. Em 80% das atividades, foram identificados efeitos de alta
gravidade. A classificação dos efeitos apontou que os tipos mais freqüentes foram os erros de:
técnica (21; 26,6%), omissão (20; 25,3%) e horário (15; 19%). Foram identificadas 285 causas
potenciais da falha (CPF) com as seguintes freqüências quanto aos índices de ocorrência: 91 (31,9%)
média, 78 (27,4%), baixa ou relativamente baixa; 40 (14,0%), alta; e 30 (10,5%), extremamente alta.
As CPF foram classificadas dentro de três categorias: gestão dos processos organizacionais (125;
43,9%); recursos humanos (124; 41,4%); estrutura física e material (36; 12,6%). Em relação aos tipos
de controles, os resultados mostraram que 211 (92,9%) eram de detecção e 12 (5,3%) de prevenção.
O cálculo do número de prioridade de risco (NPR) das CPF identificou que 59 (20,7%) eram de alta
prioridade de risco, 156 (54,7%) de média e 70 (24, 6%) de baixa. Foram recomendadas 293 ações
de melhorias para as 215 CPF de alta e média prioridade, sendo 240 (81,9%) de curto prazo, 39
(13,3%) de médio prazo e 14 (4,8%) de longo prazo. A simulação do impacto das ações propostas
possibilitou identificar uma redução de 79,7% dos MPF de alta prioridade de risco e de 59,6% dos
MPF de alta criticidade, assim como uma redução do NPR total das atividades entre 90 e 31,8%, com
medidas simples e de rápida aplicação, aumentando a confiabilidade e segurança do processo de
administração de medicamentos.

Acesso ao texto integral:
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ARCÊNCIO, Ricardo Alexandre. Acessibilidade do doente ao tratamento de tuberculose no
Município de Ribeirão Preto (2007) (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 141 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VILLA, Tereza Cristina Scatena
RESUMO: Um dos grandes entraves no controle da TB na conjuntura atual consiste na acessibilidade
do doente às tecnologias e aos recursos disponíveis. Assim, propôsse analisar a acessibilidade do
doente ao tratamento de TB no município de Ribeirão Preto. Trata-se de um estudo seccional,
realizado a partir da adaptação de instrumentos componentes do Primary Care Assessment Tool
(PCAT), formulados e validados para avaliar os aspectos críticos da atenção primária desenvolvidos
na Universidade de Johns Hopkins (Starfield 2000; 1998). Adequado e validado para o Brasil por
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Macincko e Almeida (2006), sendo adaptado para a atenção à TB por Villa e Ruffino-Netto (2008). A
amostra do estudo foi por conveniência, selecionando-se duas fontes primárias de informações:
Doentes diagnosticados de TB entre junho de 2006 a julho de 2007, acima de 18 anos, não
pertencentes ao sistema prisional e profissionais de saúde que desenvolviam ações de controle nos
Centros de Referência. A acessibilidade foi categorizada em 4 dimensões: Organizacional, Sóciocultural, Geográfica e Econômica. Os entrevistados responderam cada pergunta segundo escala de
possibilidades, do tipo Likert, com 5 posições. O processo de análise deu-se em duas etapas: Na
primeira, compararam-se os centros de referência, aplicando-se os testes Anova e Kruskall Wallis,
quando violados os critérios de homocedasticidade requeridos pelo teste paramétrico. A
homocedasticidade foi confirmada pelo Teste de Bartlett. Na segunda etapa as fontes de informações
foram comparadas, utilizando o teste qui-quadrado. Assumiram-se em todos os testes o nível de
significância de 5%. A consistência interna do instrumento foi certificada pelo alpha de cronbach.
Realizou-se 116 entrevistas, sendo 100 com doentes e 16 com profissionais de saúde. Em relação
aos doentes, predominou o sexo masculino, com ensino fundamental incompleto, residente em
moradia própria. No que tange aos profissionais de saúde, a maioria é do sexo feminino, com
formação de nível médio. A maioria dos doentes foi encaminhada pelo pronto-atendimento ou
hospital. Na dimensão geográfica, os achados apontaram como barreira ao tratamento, as distâncias
entre os Centros de Referência a TB e os domicílios dos pacientes. Na dimensão econômica
identificaram-se os gastos com viagens e as perdas no dia de trabalho. Frente à dimensão sóciocultural, identificaram-se níveis insatisfatórios de educação em saúde e do envolvimento da
comunidade. A busca ativa na comunidade não é priorizada no contexto dos serviços de saúde. Na
dimensão organizacional, observaram-se níveis satisfatórios na realização de baciloscopias para o
diagnóstico de TB e exames de HIV; todavia, o controle de comunicantes foi falho na maioria dos
centros. Os trabalhadores não recomendam à comunidade os serviços de saúde onde desempenham
suas ações com a mesma veemência dos doentes. Conclui-se que a educação em saúde, a busca
ativa e o gerenciamento do tratamento são ações que devem ser priorizadas pelas equipes de saúde,
de forma a ampliar a acessibilidade dos pacientes ao tratamento de TB.

Acesso ao texto integral:
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SILVEIRA, Cristiane Aparecida. Benefícios e malefícios do trabalho sob a ótica de adolescentes
trabalhadores. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto e Escola de Enfermagem. Programa Interunidades, 2008. [158] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ROBAZZI, Maria Lúcia do Carmo Cruz
RESUMO: Este estudo objetivou identificar as repercussões do trabalho na vida de adolescentes de
uma cidade do interior de Minas Gerais, segundo a ótica dos próprios trabalhadores. Trata-se de uma
investigação quanti-qualitativa, com o uso de estatística descritiva e análise de conteúdo para o
tratamento dos dados. Participaram da pesquisa 66 adolescentes e os resultados revelaram uma
composição com uma média de cinco pessoas por família, renda de um a três salários-mínimos,
sendo que 27 (40,91%) realizavam o trabalho nas ruas e 39 (59,09%) em setores administrativos de
diversas instituições. Quanto ao tempo de trabalho, 24 (36,36%) trabalhavam de sete a 12 meses;
nove (13,64%) adolescentes referiram ter sofrido Acidente de Trabalho e quatro (6,06%) já
adoeceram por causa do trabalho. As categorias abstraídas dos depoimentos para a identificação do
significado do trabalho para os adolescentes foram: independência financeira; ajuda familiar;
valoração pessoal e valoração profissional. As repercussões positivas apontam o desenvolvimento de
habilidades de relacionamento interpessoal e de comunicação; desenvolvimento pessoal, intelectual e
físico; independência e liberdade; ocupação do tempo e a melhoria na condição de vida. As
repercussões negativas incluíram: cansaço e preocupação; falta de tempo para lazer, estudos,
convívio familiar e com amigos e riscos do trabalho. Quanto à opinião da família acerca da condição
ocupacional do adolescente emergiram três categorias temáticas: apoio, aspecto financeiro e
oportunidade. Concluiu-se que o adolescente tem uma visão positiva do trabalho e reconhece os
malefícios e benefícios do trabalho em sua vida.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-12012009-154116/publico/CristianeAparecidaSilveira.pdf
Nº de Classificação: 5763

219
SOUZA, Adriana Straioto de. Impacto do transtorno afetivo bipolar na família (O). Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 76 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GALERA, Sueli Aparecida Frari
RESUMO: O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) é um transtorno mental crônico e recorrente. Está
situado entre as principais doenças que causam incapacitação e morbidade em todo mundo. A
substituição do modelo de atendimento ao doente mental centrado no hospital, por uma rede de
serviços prestados na comunidade, tem como conseqüência o aumento do número de pacientes
vivendo em família. Estas famílias são solicitadas a oferecer apoio emocional, tolerar estigma, lidar
com perdas financeiras e laboral, interrupções na rotina do lar, entre outras. Tais implicações
correspondem à sobrecarga que são as conseqüências que o familiar enfrenta ao conviver com
pessoa portadora de transtorno mental. O objetivo deste estudo foi identificar e descrever a
sobrecarga do TAB nas famílias que convivem com algum portador deste transtorno. Foram
entrevistados 15 familiares, sendo três filhos, quatro irmãs, duas cunhadas, uma ex- cunhada, três
cônjuges, uma tia e uma mãe. Foram utilizados para a coleta de dados um questionário com
informações sobre dados clínicos do paciente com TAB, Critério Padrão de Classificação Econômica
Brasil 2008 e roteiro de entrevista semi-estruturado adaptado por Koga (1997) que engloba a
sobrecarga familiar. As respostas foram analisadas utilizando-se a técnica de análise de conteúdo de
Bardin. O impacto do TAB sobre a família foi descrito nos seguintes aspectos: trabalho, gastos, lazer,
relacionamento interpessoal, futuro, recursos e adoecimento do familiar como expressão de
sobrecarga. Observou-se que a família se sente mais sobrecarregada nos períodos de crise da
doença. Nos períodos estáveis somente os aspectos trabalho e relacionamento interpessoal
permanecem como ponto de preocupação e sofrimento familiar. O fato de não se conhecer as causas
e tampouco a cura, faz com que apareçam insegurança e temor quanto ao futuro. Este estudo
contribuiu para compreender que TAB também sobrecarrega a família que necessita e solicita apoio
dos profissionais de saúde para obter melhora na qualidade de vida. A principal limitação do presente
estudo é o número pequeno de familiares entrevistados e o fato de todos terem sido recrutados em
um único serviço de saúde. Pesquisas semelhantes deverão ser realizadas a fim de verificar se
outras famílias manifestam sobrecarga semelhante as apresentadas pelos familiares deste estudo.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-12012009-155507/publico/AdrianaStraiotodeSouza.pdf
Nº de Classificação: 5764
MONTEIRO, Juliana Cristina dos Santos. Análise da percepção da nutriz sobre o leite produzido
e a satisfação da criança durante aleitamento materno exclusivo. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 120 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): NAKANO, Ana Márcia Spanó
RESUMO: As manifestações do comportamento da criança e a capacidade de amamentar são
fatores reconhecidos, pela mulher, como determinantes do bem estar do filho. A decisão adotada
pelas mulheres diante do curso da amamentação, particularmente sobre sua capacidade de
amamentar, se baliza em percepções próprias relacionadas aos atributos do leite produzido e às
respostas de satisfação do filho. Este estudo teve como objetivos: caracterizar a prática da
amamentação realizada pelas mulheres com base nos indicadores da OMS; caracterizar a prática do
aleitamento materno exclusivo (AME) com base nos parâmetros: freqüência e duração das mamadas,
intervalo entre as mamadas, término da mamada, alternância e esvaziamento das mamas; identificar
a percepção materna sobre o leite produzido e sua relação com a duração, condução do AME e
percepção sobre a saciedade da criança; identificar os problemas percebidos pelas mulheres durante
a amamentação e sua relação com a duração do AME. Trata-se de um estudo epidemiológico,
transversal, descritivo exploratório, que foi desenvolvido na UBDS Vila Virgínia, em Ribeirão PretoSP. A amostra constituiu-se de 231 mulheres que acompanharam seus filhos de 0 a 4 meses, na
consulta de puericultura ou para realização das vacinas, de fevereiro a agosto de 2008. Os dados
foram coletados utilizando-se um questionário sobre a alimentação oferecida à criança, contendo 52
questões. Os dados foram processados e analisados no programa Statistical Analysis System (SAS),
versão 9.0. Na análise realizou-se distribuição de freqüências, médias, desvios-padrões, medianas,
comparação entre médias, teste exato de Fisher e regressão logística. No momento da coleta de
dados, 58,9% das crianças estavam recebendo AME e, para as outras crianças esta prática durou em
média 47 dias (desvio-padrão = 35,4 dias). A média de mamadas foi de 9,4 por dia, 27 minutos cada
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mamada e intervalo de 1 hora e 54 minutos entre as mamadas. 88,3% das participantes ofereciam as
mamas em livre demanda e o término da mamada era realizado pela criança em 87,0% dos casos.
Após a mamada, 71,4% das mulheres sentiam a mama vazia. A percepção materna sobre o leite
produzido apresentou resultado estatisticamente significativo quando associado com a saciedade da
criança, indicando que as mulheres que perceberam a criança insatisfeita após a mamada têm 32
vezes a chance de apresentar uma percepção ruim sobre seu leite (p<0,01; OR ajustado = 32,70 e IC
95% [14,73 - 72,59]). Foi verificada diferença estatística significativa entre os intervalos de mamadas
feitos pelas mulheres que tinham uma boa percepção sobre o seu leite e aquelas que tinham uma
percepção ruim. (p<0,01, IC 95% [0,10 - 0,39]). Além disso, as mulheres que não apresentaram
problemas durante a amamentação tem 2,53 vezes a chance de manterem o AME até os 4 meses de
vida da criança (p<0,01; OR = 2,53 e IC 95% [1,48 - 4,34]). Conclui-se que, para as participantes
deste estudo, o indicador mais utilizado para avaliar o seu leite produzido foi a satisfação da criança,
mostrando que as ações pró-amamentação devem ser revistas, no sentido de contemplar as
necessidades das mulheres e incentivar a sua confiança na capacidade de boa produção láctea.

Acesso ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-09122008-154243/publico/JulianaCristinadosSantos.pdf
Nº de Classificação: 5765
GUSSI, Maria Aparecida. Representação social de ministros religiosos cristãos sobre a doença
mental. Brasília. Universidade de Brasília. Faculdade de Ciências da Saúde, 2008. 161 f.
Tese (Doutorado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): DYTZ, Jane Lynn Garrison
RESUMO: Este estudo buscou identificar as concepções que ministros religiosos cristãos têm sobre a
doença mental, ao revelarem as próprias experiências no atendimento de doentes mentais e/ou
familiares desses, ancorado na Teoria das Representações Sociais. A escolha de ministros religiosos
cristãos foi em razão de que no exercício da função de ministro religioso, portam e disseminam uma
forma de pensar que exerce grande influência no grupo adjunto. Adicionalmente, observa-se na
prática psiquiátrica que um número significativo de pacientes e seus familiares buscam na religião
respostas ou soluções para o sofrimento vivenciado; este processo se traduz em atitudes que
transitam tanto nos espaços pertinentes à psiquiatria, quanto nos pertinentes à religião. Foram
entrevistados 19 ministros religiosos das denominações católica, evangélicas e espírita. O conteúdo
das entrevistas foi submetido ao software ALCESTE que evidenciou dois eixos temáticos. O primeiro
eixo estabelece a concepção de doença mental como uma doença da alma e foi dividido em duas
classes: na relação obsediado e obsessor, a porta aberta para a doença mental; e doença mental
versus possessão demoníaca: dois discursos paradoxais. O segundo eixo temático sustenta que na
crença do bem e do mal é que se dá a organização do exercício ministerial, e foi dividido em três
classes: concessão de autoridade para enfrentar o demônio; o bem e o mal são faces de uma mesma
moeda; e nos sonhos e nos desejos o atalho para a opção ministerial. O produto deste trabalho
possibilita subsidiar a sistematização de um conhecimento que possa ser utilizado como mais uma
ferramenta de trabalho nas intervenções feitas em situações de sofrimento psíquico.

Acesso ao texto integral: http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4498
Nº de Classificação: 5766
PESSOA, Sarah Maria Fraxe. Significado do diagnóstico do diabetes mellitus gestacional na
perspectiva de um grupo de grávidas hospitalizadas (O). Fortaleza. Universidade Federal do
Ceará. Faculdade de Fármacia, Odontologia e Enfermagem, 2008. [254] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): DAMASCENO, Marta Maria Coelho
RESUMO: O diabetes mellitus gestacional (DMG) é uma das síndromes metabólicas mais freqüentes,
e muitas vezes exige internação. O exercício profissional dedicado ao cuidado das gestantes com
DMG mostrou problemas sociais e psicológicos acarretados pelo diagnóstico e a obrigatoriedade da
internação hospitalar, dando origem ao seguinte pressuposto: o diagnóstico de DG inesperado e a
internação prolongada trazem sentimentos de medo de não conseguir chegar ao termo da gravidez e
ter um bebê saudável. Esses momentos também são permeados de preocupações com relação ao
afastamento dos filhos que ficaram em casa. As experiências compartilhadas com essas mulheres
incentivaram o desenvolvimento da presente investigação, que se propôs a compreender o
significado do diagnóstico e da internação hospitalar na perspectiva de um grupo de grávidas com
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DMG. Estudo fenomenológico, realizado na clínica obstétrica da Maternidade Escola Assis
Chateaubriand, Universidade Federal do Ceará, localizada no município de Fortaleza. Participaram
da investigação 12 gestantes hospitalizadas pela primeira vez durante a gravidez. As informações
obtidas no período de abril a outubro de 2007 foram extraídas de prontuários, de entrevistas semiestruturadas, de práticas de arte-terapia e de anotações de diário de campo. Foram ainda
organizadas à luz do método de Colaizzi e analisadas com base nos estudiosos da fenomenologia
existencial, da arte-terapia e do diabetes gestacional. O estudo evidenciou que ter diabetes
gestacional significa: 1. vivenciar experiências que trazem felicidade, bem-estar e mudanças de
atitude como o sentimento prazeroso de gestar e ser mãe; o sentimento de felicidade devido às
chances de tratamento, controle e até cura da doença, e a oportunidade de ser-com-o-outro durante a
hospitalização e 2. vivenciar experiências de sofrimento decorrentes do diagnóstico e da internação
hospitalar, como o medo da morte, desespero, tristeza, angústia, insegurança e depressão. A
compreensão do fenômeno em questão confirmou o pressuposto formulado e acrescentou outras
facetas ao fenômeno, revelando a necessidade de um novo olhar para o cuidado às gestantes
internadas com diabetes mellitus gestacional, que priorize a utilização de recursos lúdicos e
expressivos; a permissão para que filhos menores possam visitar as mães durante a hospitalização; e
a implementação de ações educativas no interior das unidades de internação. A partir dos discursos
das gestantes apreendeu-se que tais estratégias tornam o período de hospitalização mais tranqüilo e
acolhedor, o que ajudará essas mulheres a se perceberem como Seres Humanos de múltiplas
possibilidades.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=121510
Nº de Classificação: 5767
CAVALCANTE, Tahissa Frota. Diagnósticos de enfermagem em pacientes internados por
acidente vascular encefálico. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2008. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAUJO, Thelma Leite de
RESUMO: A identificação dos diagnósticos de enfermagem contribui para o planejamento das
intervenções de enfermagem necessárias no intuito de prevenir e reduzir as incapacidades e
recuperar a saúde. Objetivou-se analisar o perfil de diagnósticos de enfermagem em pacientes com
acidente vascular encefálico durante a hospitalização. Estudo transversal, realizado no período de
outubro de 2007 a abril de 2008, com 91 pacientes com acidente vascular encefálico, internados na
emergência de um hospital geral localizado na cidade de Fortaleza-Ceará. Estabeleceram-se como
critérios de inclusão: a) estarem internados pelo diagnóstico médico de acidente vascular encefálico
independente do tipo; b) terem idade igual ou superior a 18 anos; c) não terem história prévia de
acidente vascular encefálico. Como critério de exclusão estabeleceu-se apenas um: pacientes que
durante a coleta de dados apresentarem situações de emergência com risco de morte. Para a coleta
de dados utilizou-se um formulário submetido à validação de conteúdo com quatro enfermeiras
especialistas em diagnósticos de enfermagem ou no cuidado aos pacientes com acidente vascular
encefálico. As informações foram coletadas por meio de entrevista, exame físico e consulta ao
prontuário. Para nomeação dos diagnósticos de enfermagem seguiu-se como referência a Taxonomia
II da North American Nursing Diagnosis Association publicada em 2008. Compilaram-se os dados no
Excel e fez-se a análise estatística no programa SPSS. O nível de significância adotado no estudo foi
5%. Quanto aos dados sociodemográficos, conforme verificou-se, estes pacientes eram
predominantemente do sexo feminino, aposentados, católicos, viviam com companheiro e com baixa
escolaridade e baixa renda. O acidente vascular tipo isquêmico predominou no grupo (45,9%),
seguido pelo tipo hemorrágico (38,5%). Segundo constatou-se, esses pacientes apresentaram uma
mediana de dez diagnósticos de enfermagem e uma média de onze características definidoras, seis
fatores relacionados e cinco fatores de risco. Os diagnósticos de enfermagem mais freqüentes foram:
Risco de infecção (96,7%), Déficit no autocuidado para banho/higiene (76,9%), Déficit no autocuidado
para higiene íntima (74,7%), Déficit no autocuidado para vestir-se/arrumar-se (71,4%), Comunicação
verbal prejudicada (62,6%), Perfusão tissular ineficaz - tipo cerebral (59,3%), Risco de integridade da
pele prejudicada e Mobilidade no leito prejudicada (52,7%) e Risco de aspiração (50,5%). De modo
geral, o perfil encontrado neste estudo é semelhante aos descritos em outros estudos com pacientes
internados em unidades de terapia intensiva. Com exceção do diagnóstico de enfermagem Risco de
infecção, os demais mostraram associação estatisticamente significante entre si. A totalidade das
características definidoras e dos fatores relacionados revelou associação estatística significativa com
todos os diagnósticos de enfermagem, exceto com Risco de infecção. Como observado, o estudo
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permitiu conhecer de forma aprofundada os diagnósticos de enfermagem, as características
definidoras, os fatores relacionados e os fatores de risco manifestados pelos pacientes na fase de
hospitalização. Destaca-se a presença daqueles de caráter biológico e de risco. Os achados reforçam
a necessidade da equipe de enfermagem atuar não somente no aspecto curativo, mas também na
prevenção e na promoção da saúde, tanto nos níveis secundários de saúde como nos terciários.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
Nº de Classificação: 5768
OLIVEIRA, Arleusson Ricarte de. Avaliando as condições de acessibilidade dos doentes de
tuberculose ao diagnóstico e tratamento em serviços de saúde do Município de Campina
Grande/PB. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2008.
143 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NOGUEIRA, Jordana Almeida
RESUMO: Um dos grandes desafios da Atenção Primária à Saúde (APS) no controle da tuberculose
(TB) consiste na acessibilidade dos doentes às tecnologias e aos recursos disponíveis. Assim propôsse avaliar na perspectiva da APS as condições de acessibilidade ao diagnóstico e tratamento da TB
em serviços de saúde do município de Campina Grande/PB. Trata-se de um estudo seccional,
realizado a partir da adaptação de instrumentos componentes do Primary Care Assessment Tool
(PCAT), adequado e validado para o Brasil por Macincko e Almeida (2006), sendo adaptado para a
atenção à TB por Villa e Ruffino-Netto (2007). A amostra do estudo foi por conveniência,
selecionando-se três fontes primárias de informações: 106 doentes diagnosticados de TB entre julho
de 2006 a setembro de 2007; 34 profissionais de saúde que desenvolviam ações de controle no
Ambulatório de Referência e nas Unidades Básicas de Saúde da Família e 15 gestores. Os
entrevistados responderam cada pergunta do questionário segundo escalas de classificação variadas
como, dicotômicas, de múltipla escolha com resposta única e de somatória (escala de Likert). Os
dados foram armazenados em planilha do Software Statistica versão 8.0, e os indicadores de acesso
comparados segundo os diferentes informantes utilizando o teste não-paramétrico de Kruskall-Wallis
(Teste H), que é uma ANOVA não-paramétrica a um critério de classificação. Para os informantes que
apresentaram diferenças nos indicadores foi realizado o teste de comparação múltipla, Teste de Dunn
(z-prime). O nível de significância estatística adotado em todos os testes foi de 5% de probabilidade.
Os resultados mostram que dos dez indicadores de acesso estudados, em apenas dois houve
concordância entre os informantes investigados: a oferta de medicamentos para tratamento da TB
alcançou nível satisfatório de acessibilidade e tempo de espera para consulta superior a sessenta
minutos, nível regular de acessibilidade. Há discordância entre doentes e profissionais de saúde
quanto aos indicadores “procura pela unidade de saúde mais próxima de casa para o diagnóstico e
tratamento da TB”; “freqüência de visita domiciliar aos doentes de TB”; “necessidade de
deslocamento e gastos com transporte” sendo avaliados pelos doentes como insatisfatórios. Doentes
e gestores discordam quanto à obtenção de consulta médica no prazo de 24 horas na ocorrência de
efeito colateral da medicação, indicador de acessibilidade avaliado como satisfatório pelos doentes.
Os níveis insatisfatórios de acessibilidade identificados pelos doentes indicam a permanência da
centralidade do atendimento em unidades de referência, recomendando-se, portanto a adoção de
mecanismos de gestão que viabilizem a uniformização e a utilização dos recursos existentes no
município, que ampliem a capacidade resolutiva das ESF, promovendo eficiência na prestação de
serviços, assegurando o acesso da população.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=135234
Nº de Classificação: 5769
BEZERRA, Cleane Toscano Souto. Risco cardiovascular global na clientela registrada no
sistema de cadastramento e acompanhamento de hipertensos e diabéticos (hiperdia), em João
Pessoa. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2008. [93] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIANNA, Rodrigo Pinheiro de Toledo
RESUMO: O crescimento relativo e absoluto das Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNT,
principalmente as do aparelho circulatório, neoplasias e diabetes, expressam as intensas mudanças
ocorridas nos padrões de adoecimento global, a partir da segunda metade do século XX, com
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repercussões na proporção de mortes ocorridas no mundo e na carga global de doenças, com
predomínio das doenças cérebro vasculares e da doença isquêmica do coração. Ao descrever o risco
cardiovascular global, os fatores de risco e as complicações da Hipertensão Arterial, em João
Pessoa, por Distrito Sanitário, pretendeu-se fornecer os elementos necessários ao redirecionamento
das medidas de prevenção e controle, com a conseqüente qualificação da atenção e impacto na
morbimortalidade por esse grupo de causas. O conhecimento da prevalência dos fatores de risco
para DCNT's, principalmente os de natureza comportamental, é fundamental, pois são sobre eles que
as ações preventivas podem ser custo efetivas, motivo principal para a estruturação do Sistema de
Vigilância das DCNT's no País e a implantação em 2000 do Plano de Reorganização da Atenção à
Hipertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus, o qual conta com um sistema informatizado, o Sistema de
Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos - HIPERDIA. Foi realizada uma
pesquisa observacional, de corte transversal, em 46.020 cadastros, ou seja, na totalidade dos
registros do HIPERDIA, da rede de serviços de saúde do município de João Pessoa, no período de
janeiro de 2003 a janeiro de 2008. A cobertura de hipertensos e diabéticos cadastrados foi de 68,1%
e 79,3%, respectivamente. O fator de risco mais prevalente foi sobrepeso/obesidade com 60,6%,
seguido do sedentarismo com 49,4% e tabagismo com 18,4%. O cálculo do Risco Cardiovascular
Global resultou numa prevalência de 1,5 % de risco baixo, 27,1 % de risco médio, 50,0 % de risco
alto e 21,3% de risco muito alto. Os casos com Pressão Arterial controlada tiveram associação de
fatores de risco, sendo 25,1 % com um a dois e 71,8 % com três ou mais fatores de risco ou com
Diabetes ou com lesões de órgão alvo. A rede de atenção à saúde de João Pessoa tem uma atuação
importante na detecção de hipertensos e diabéticos, entretanto, há necessidade de se aprimorar as
atividades de coleta, registro e uso da informação pela rede de serviços, de forma a propiciar uma
avaliação global do paciente e da população assistida, com a conseqüente integralidade do cuidado.
Os resultados encontrados, no presente estudo, vêm não só confirmar dados de outros estudos,
como também, servirão de base à retomada de reflexão por parte dos profissionais e gestão
municipal de saúde quanto à importância das DCNT e o desencadeamento de intervenções
específicas e direcionadas a determinadas áreas, subsidiando projetos de prevenção e promoção da
saúde em andamento e a implantação de outros que se fizerem necessários. Além do exposto, esta
pesquisa poderá servir de respaldo à elaboração de estudos subseqüentes, especialmente, em
relação à obesidade/sobrepeso e ao RCVG em idosos, cujas magnitudes se destacam neste estudo,
além de fornecer elementos para o nível federal com vistas ao aperfeiçoamento do HIPERDIA.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=135308
Nº de Classificação: 5770
FRANÇA, Myriam Carneiro de. Política de saúde e a história dos transplantes na Paraíba:
depoimentos de médicos pioneiros à luz da história oral temática (A). João Pessoa. Universidade
Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2008. [161] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SÁ, Lenilde Duarte
RESUMO: Na Paraíba, a história dos transplantes, começou bem antes do professor Zerbini encantar
o mundo com o primeiro transplante de coração da América Latina, entretanto, apesar do Sistema
Único de Saúde - SUS ter impulsionado o desenvolvimento dos transplantes através da criação do
Sistema Nacional de Transplante - SNT, os problemas relacionados ao cuidado dos usuários de
transplante na perspectiva da integralidade, persistem . Este trabalho, de natureza qualitativa, teve
como objetivo narrar a história dos transplantes na Paraíba, segundo médicos pioneiros envolvidos
no processo de transplante, e a sua relação com a política de saúde e as necessidades dos usuários.
A metodologia utilizada foi a história oral temática, tendo como referencial teórico o conceito de Nova
História, proposto por Le Goff, na perspectiva da integralidade, em que se aponta como novo, dentro
da política do SUS, a criação do SNT, que materializou uma nova política de assistência ao usuário
de transplante. A produção do material empírico foi realizada por meio da técnica de entrevista, tendo
sido entrevistados nove médicos com história de pioneirismo na realização de transplante no estado
da Paraíba. O material empírico produzido foi analisado com base em três eixos temáticos, sendo
eles: o relato da história dos transplantes na Paraíba, na qual foram identificadas as mudanças e os
desafios no processo para a realização de transplantes no Estado, e as novas relações estabelecidas
entre profissionais e usuários e as expectativas de melhoria da política de transplantes face às
necessidades desses usuários. Partindo das falas dos colaboradores, considera-se que a criação do
SNT, provocou uma ruptura na maneira de proceder com relação à prática médica do transplante,
gerando inicialmente, uma resistência natural ao “novo”, por parte das equipes e dos
estabelecimentos que realizavam o procedimento, mas que trouxeram também uma considerável
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evolução na política de saúde e na assistência aos usuários do transplante, entretanto, para que os
problemas referentes a assistência ao usuário seja efetivado de modo integral, a Paraíba ainda
carece desenvolver uma política local em consonância com os princípios do SUS. Os resultados
desta pesquisa têm relevância social, uma vez que podem oferecer as bases necessárias para que
se possam compreender as fragilidades da política de saúde no Estado, frente aos cuidados aos
usuários do transplante, e o que de novo trouxe essa política para o cenário da história dos
transplantes no Estado.

Acesso ao texto integral:
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CARNEIRO, Alan Dionizio. Valores éticos no ensino do cuidar em enfermagem: um estudo
fenomenológico a partir de Max Scheler. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de
Ciências da Saúde, 2008. 164 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COSTA, Solange Fátima Geraldo da
RESUMO: A Enfermagem é uma ciência e uma arte em constante ascensão, revisitando e inovando
suas bases filosóficas e epistemológicas, por meio de teorias e modelos conceituais de cuidados que
possam oferecer ações seguras para o desenvolvimento do ensino e da profissão comprometidos
com o outro sendo o objeto e finalidade de sua ciência, o cuidado. Neste contexto, cuidar reivindica
uma proposta ética, na qual elementos constitutivos primários de atenção à saúde, de preocupação
com o humano passam a ser seu fim, sua razão de ser, nem sempre estando contido nas prescrições
deontológicas dos códigos de ética. No delineamento deste estudo pautamo-nos no pensamento de
Max Scheler, fenomenólogo, que dedica parte de seu trabalho à possibilidade de fundamentação de
uma ética material pautada em valores contidos na experiência, propondo uma hierarquia de valores
e caminho de ascese no mundo dos valores, através do amor e do perceber sentimental. Diante
destes aspectos, este estudo teve como objetivos compreender o entendimento de docentes de
Enfermagem sobre valores éticos; investigar como eles disseminam valores éticos no ensino do
cuidar; e, analisar os discursos dos participantes do estudo a partir do referencial axiológico de Max
Scheler. Esta investigação consistiu numa pesquisa de campo de natureza fenomenológica com
abordagem qualitativa, desenvolvida com a participação de doze docentes de Enfermagem
responsáveis por ministrar disciplinas teórico-práticas para o curso de Graduação em Enfermagem,
mediante a realização de uma entrevista semi-estruturada. A análise dos depoimentos, feita através
da contemplação fenomenológica, seguiu os passos de descrição, redução e discussão
fenomenológicas. Por meio da apreensão das essências, foi possível compreender que os docentes
de Enfermagem entendem os valores éticos como uma construção interior e um modo de se
relacionar enquanto pessoa. No que tange à vivência destes valores éticos no cotidiano profissional,
os participantes descrevem-na a partir do estabelecimento de uma relação com outro, pautada na
sensibilidade, no respeito e na reciprocidade como promotores de uma olhar equânime e solidário
entre os interlocutores deste encontro. Outro modo de vivenciar valores éticos e direcionar suas
ações é seguindo uma ética normativa revelada em termos de leis, códigos e normas em geral. No
que se refere à comunicação de valores, os depoimentos dos educadores deixaram transparecer que
esta pode ocorrer de forma diretiva, usando mandados pedagógicos (conselhos, recomendações,
deliberações morais, etc.), sendo a liderança um requisito essencial no processo de ensino e a partir
da compreensão de que os professores representam modelos reais ou ideais para alunos cujo
aprendizado decorre principalmente de atitudes de admiração e contemplação, de confiança. O
ensino de Enfermagem deve ser um ato educativo comprometido com o outro, seus valores e suas
relações, facilitador de um ethos centrado na reciprocidade e solidariedade, permitindo ao aluno
tornar-se capaz de dar sentido às suas ações e ao seu aprendizado e quando terminada sua
formação acadêmica possa reconhecer, em cada ação de cuidado, a necessidade e complexidade do
ser humano, ou seja, que cada ocasião de cuidado se origina de um envolvimento, de um cuidado
empático e não, simplesmente, diretivo e técnico.
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MARQUES, Daniela Karina Antão. Construção e validação de um instrumento para a
sistematização da assistência de enfermagem ao adolescente hospitalizado. João Pessoa.
Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2008. [142] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NÓBREGA, Maria Miriam Lima da
RESUMO: Introdução: A adolescência é referida a um período de tempo no processo evolutivo do
indivíduo, marcado não só pela idade cronológica como também por transformações nos processos
biológicos, psicológicos e socioculturais que constituem tanto as particularidades individuais quanto
as peculiaridades de grupos sociais de uma determinada sociedade. A falta de conhecimento
profissional sobre as características da adolescência ao prestar o cuidado de enfermagem, dificulta o
atendimento adequado de suas necessidades, gerando falta de informação para familiares,
profissionais e para o próprio adolescente. Para contribuir nas questões relatadas, o enfermeiro lança
mão da Sistematização da assistência de enfermagem, que é um espaço para expressão/captação
das necessidades, colaborando para a resolução de problemas de competência do enfermeiro e
articulação com outros setores, profissionais ou estruturas de apoio. Neste estudo, optou-se pela
utilização da Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta, a qual além de ser uma das mais
difundidas em todo o país, é uma teoria que se ajusta ao atendimento da clientela escolhida, e é o
referencial teórico do Projeto de Sistematização da Assistência de Enfermagem do Hospital
Universitário Lauro Wanderley. Objetivo: Construir e validar um instrumento para a Sistematização da
Assistência de Enfermagem, a partir da identificação de indicadores empíricos das Necessidades
Humanas Básicas em adolescentes hospitalizados. Metodologia: este estudo trata-se de uma
pesquisa metodológica, que foi realizada na Clínica Pediátrica do Hospital Universitário Lauro
Wanderley, na cidade de João Pessoa - PB. Tendo como população e amostra as enfermeiras
assistenciais e docentes que atuam na Clínica Pediátrica e que através do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido aceitaram participar do estudo. Foi desenvolvido em três fases: identificação dos
indicadores empíricos das Necessidades Humanas Básicas em adolescentes hospitalizados;
desenvolvimento das afirmativas de diagnósticos, e intervenções de enfermagem, a partir dos
indicadores clínicos das Necessidades Humanas Básicas identificadas e validados; formatação e
validação de um instrumento para a Sistematização da Assistência de Enfermagem, contendo todas
as do processo de enfermagem. Resultados: Foi realizada uma ampla revisão da literatura para
identificar as necessidades dos adolescentes tomando como base o que foi proposto por Horta,
resultando na obtenção de indicadores específicos para adolescentes, os quais foram validados por
enfermeiras assistenciais e docentes. Em seguida foram desenvolvidas afirmativas de
diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem, que foram posteriormente utilizados na
construção do instrumento para ser validado. Após essa validação foi elaborada a versão final do
instrumento, considerando a sua relevância para a prática assistencial. Considerações finais: Esperase que a construção do Instrumento de Sistematização da Assistência de Enfermagem para
Adolescentes Hospitalizados (ISAEAH) seja um avanço na implementação da Sistematização da
Assistência de Enfermagem da Clínica Pediátrica e sirva de referência para outras Clínicas do
hospital, que possa promover o desenvolvimento de novas pesquisas, favorecer o ensino da
Enfermagem e facilitar a comunicação e o registro da assistência de enfermagem, tornado-a mais
efetiva e promovendo visibilidade dessa assistência para a clientela e para outros profissionais da
equipe de saúde do hospital.
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GOUVEIA, Bernadete de Lourdes André. Bases conceituais do ensino dos registros de
enfermagem no curso de graduação: aproximações e distanciamentos para a sistematização da
assistência. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2008. 119
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FONTES, Wilma Dias de
RESUMO: INTRODUÇÃO: A comunicação na Enfermagem não é um fenômeno recente, pois é
discutida desde meados do século XX. Contemporaneamente, tem-se percebido uma maior
preocupação dos exercentes da área, em especial, no que diz respeito ao registro formal da
assistência para descrever, documentar e comunicar o cuidado e para contribuir com o processo de
uniformização da linguagem de enfermagem. No momento de consideráveis avanços tecnológicos e
científicos da Enfermagem, o registro de modo formal é o atributo que confere objetividade e
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qualidade ao processo de cuidar, além de auxiliar a pesquisa, a comunicação, a auditoria, entre
outros, tomado como documento legal. OBJETIVOS: analisar as bases conceituais que caracterizam
o ensino dos registros de enfermagem nas disciplinas que focam a temática no Curso da Graduação
em Enfermagem das Instituições de Ensino Superior de João Pessoa / PB, e identificar as
aproximações e distanciamentos do ensino dos registros de enfermagem para a efetivação e
documentação da Sistematização da Assistência de Enfermagem. METODOLOGIA: Este estudo,
documental e exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa, teve como cenário duas Instituições
de Ensino Superior (pública e privada), autorizadas e reconhecidas pelo Ministério da Educação, que
ministram Curso de Graduação em Enfermagem. A amostra constou de 23 planos de curso para a
análise documental e 15 docentes que responderam à entrevista. Foram consideradas as Resoluções
196/96 CNS/MS e 311/2007 do COFEN, referente ao Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, para concretização da investigação. RESULTADOS: A análise das bases conceituais
envolvidas nesta pesquisa possibilitou a apresentação dos dados em dois momentos: bases
conceituais do ensino dos registros, a partir dos planos de curso e a abordagem do ensino sobre os
registros de enfermagem, a partir das entrevistas com docentes, revelando assim lacunas e
fragilidades importantes no processo de ensino dos registros de enfermagem no Curso de Graduação
da área. Embora as bases conceituais vinculadas ao ensino dos registros de enfermagem se
mostrem amplas em alguns aspectos nos diferentes cenários da aplicação do processo de
enfermagem, constatam-se importantes déficits no ensino, que interferem no registro da
Sistematização da Assistência de Enfermagem. Em relação à primeira etapa do processo de
enfermagem, os dados revelaram um ensino orientado para uma apreensão limitada dos dados com
implicações para a identificação dos diagnósticos de enfermagem que representam as reais
necessidades da clientela, comprometendo, assim, as demais fases desse instrumento metodológico
do cuidar. O ensino dos registros de enfermagem voltados à instrumentalização para a aplicação do
processo de enfermagem, parte integrante e indispensável para a formação do enfermeiro, ainda é
obscuro por não revelar as especificidades que devem ser contempladas nesses registros. Espera-se
que os resultados desta pesquisa contribuam para reflexões sobre o ensino e a prática dos registros
de enfermagem, para que, em um espaço histórico muito breve, seja possível revelar o exercício
profissional e, portanto, firmar a profissão de Enfermagem com a qualidade que ela reclama.
Nº de Classificação:
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FERREIRA, Olívia Galvão Lucena. Representações sociais sobre o envelhecimento ativo: um
estudo com idosos funcionalmente independentes. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba.
Centro de Ciências da Saúde, 2008. 79 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Antonia Oliveira
MACIEL, Silvana Carneiro
RESUMO: Estudar o envelhecimento a partir de aspectos sócio-cognitivos, culturais, orgânicos, entre
outros, configura-se uma vertente atual por dar conta de determinantes psicossociais envolvidos no
posicionamento das pessoas frente ao idoso. Nesta perspectiva, o aporte teórico das representações
sociais é uma abordagem interessante, para se propor estratégias de atendimento as pessoas idosas
contextualizadas socialmente. Estes aspectos contribuirão para implementação de ações que
venham a proporcionar práticas profissionais mais assertivas no atendimento aos idosos oferecidos
na atenção básica em saúde. O presente estudo tem os objetivos de avaliar funcionalmente os idosos
e apreender as representações sociais associadas ao «envelhecimento ativo» na concepção de
idosos considerados funcionalmente independentes. Trata-se de um estudo exploratório, em que se
prioriza as vivências dos idosos, para salientar dimensões simbólicas acerca do envelhecimento,
utilizando-se o aporte teórico das representações sociais em idosos identificados como
funcionalmente independentes. O cenário da pesquisa foi a Unidade de Saúde da Família Nova
Conquista, localizada na cidade de João Pessoa-PB, com a participação de cem idosos (n = 100) que
aceitaram participar do estudo, em condições físicas e mentais para responderem os instrumentos.
Inicialmente foi utilizado o instrumento de avaliação funcional, a medida de independência funcional,
como ponto de corte para definição da amostra, em que os dados foram tratados estatisticamente. Os
resultados apreendidos de uma entrevista semi-estruturada foram submetidos ao software Alceste;
Em seguida os sujeitos responderam ao Teste da Associação Livre de Palavras com os seguintes
estímulos: «Idoso», «Velho» e «Idoso ativo», em que os resultados foram submetidos à técnica de
análise de conteúdo temática, para constituição de um banco de dados que foi processado pelo
software Tri-Deux Mots; Os dados coletados e analisados foram interpretados subsidiados do
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referencial teórico adotado para este estudo e apresentados em figuras, quadros e temas. Os
resultados apreendidos com o auxílio da MIF e da entrevista processados pelos softwares Alceste e
Tri-Deux Mots correlacionam-se entre si, possibilitando inferências acerca de representações sociais
sobre o envelhecimento ativo permeada por dimensões positivas e negativas em que o envelhecer
não associado ao termo «ativo» é ainda representado por «perdas e incapacidades». Para os idosos
envelhecer ativamente, associando-o lazer à prática de atividades físicas e a realização de atividades
domésticas, significam para os idosos, possibilidades de participarem desde que estes, estejam
inseridos em espaços que promovam o desenvolvimento do envelhecimento saudável, bem-sucedido
e ativo para idosos independentes funcionalmente.
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ALBUQUERQUE, Adriana Montenegro de. Medidas preventivas para úlcera por pressão no
centro de terapia intensiva: conhecimento e prática dos enfermeiros. João Pessoa. Universidade
Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2008. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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RESUMO: As úlceras por pressão constituem um problema para os serviços de saúde, especialmente
para os enfermeiros, principalmente em Centro de Terapia Intensiva, por ser uma unidade de alta
complexidade e, mesmo com o avanço tecnológico, ainda persiste com elevada incidência,
prolongando a internação e a morbidade dos pacientes. Este estudo tem como objetivo investigar o
conhecimento dos enfermeiros acerca das medidas preventivas para úlcera por pressão em
pacientes em centro de terapia intensiva, verificar a atuação do enfermeiro em relação às medidas
preventivas para úlcera por pressão em pacientes internos em centro de terapia intensiva e identificar
a existência de fatores impeditivos para a adoção pelo enfermeiro de medidas preventivas a úlcera
por pressão em pacientes internos em centro de terapia intensiva. Trata-se de uma pesquisa
exploratória e de campo com abordagem quati-qualitativa. A pesquisa foi realizada em quatro
hospitais das esferas governamentais (Estadual, Federal e Municipal) situados na cidade de João
Pessoa - Paraíba participaram do trabalho quarenta enfermeiros que atuam em centro de terapia
intensiva. O instrumento utilizado na coleta de dados foi composto de dois questionários: o primeiro,
com variáveis referentes à identificação dos hospitais, e o segundo com a constatação de
características sócio-demográficas dos enfermeiros, de quarenta e um itens relacionados aos
conhecimentos dos enfermeiros sobre as úlceras por pressão e medidas preventivas. A coleta
ocorreu de janeiro a abril de 2008, sendo iniciada após a aprovação do protocolo de pesquisa pelo
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley. Dos quarenta enfermeiros,
82,5% eram do sexo feminino entre 26 a quarenta anos de idade; com tempo profissional de um a
dez anos, com atuação na área de terapia intensiva de um a cinco anos; 25% apenas especialistas
em terapia intensivas, e uma mestra. O conhecimento dos enfermeiros relacionado à avaliação,
estadiamento e prevenção aplicada no instrumento evidenciou que o menor escore de acerto foi de
24 (58,5%) e maior 36 (87,8%). Em relação às questões respondidas erradas tivemos um escore
mínimo de quatro (9,8%) e máximo de dezesseis (39,0%). Foi identificado que sete (17,1%)
enfermeiros consideraram que não sabiam responder algumas questões em foco em relação às
variáveis relativas à prevenção da úlcera por pressão. Os conhecimentos globais dos enfermeiros,
atuantes em terapia intensiva, variaram de 58,5% a 87,8% com a totalidade das questões. Quanto à
atuação dos enfermeiros verificou-se uma certa discrepância entre os conhecimentos demonstrados
nos índices de acertos na prevenção e suas ações reveladas para as atividades práticas diárias.
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RESUMO: A Terapia Comunitária constitui-se uma prática de efeito terapêutico, na área da saúde,
que visa à prevenção e ao atendimento a grupos heterogêneos, de organização informal, que
emergiu de pessoas expostas ao sofrimento, buscando alternativas para enfrentar problemas.
Através desta pesquisa, objetivou-se estudar a implantação da Terapia Comunitária, como uma
ferramenta que vem contribuir para a organização das práticas de saúde na atenção básica no
Município de João Pessoa - PB. Para isso, foi empregado o método da História Oral Temática,
fazendo-se uso da técnica de entrevista para a coleta de dados, realizada em João Pessoa - PB com onze colaboradores. Os resultados desta investigação evidenciaram os seguintes eixos
temáticos: Terapia Comunitária: o sentido da história; Terapia Comunitária: promovendo mudanças,
superação e crescimento; Contribuições para o SUS e a Saúde Mental em busca da integralidade na
Atenção Básica e Desafios apontados. Com base nesses eixos temáticos, observou-se que a Terapia
Comunitária disponibiliza um espaço de escuta para a comunidade, proporciona a melhora da autoestima, o estabelecimento e o fortalecimento de vínculos, promove a resiliência, favorece um
processo de superação e de crescimento dos profissionais e da comunidade, contribui para a
formação de um profissional mais humanizado, para a realização de práticas mais acolhedoras e
integralizadas nos serviços de saúde e estimula o envolvimento multiprofissional da rede de atenção
básica em Saúde Mental. Como desafios apresentados pelos colaboradores, destacaram-se a falta
de espaço físico e de divulgação, a identificação e o compromisso dos profissionais em relação à
Terapia Comunitária, bem como a descrença e a participação da comunidade. Os resultados desta
pesquisa contribuem no sentido de aprofundar e ampliar os conhecimentos sobre os benefícios que a
Terapia Comunitária vem trazendo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas da
comunidade, uma vez que vem ganhando força no enfrentamento das dores do cotidiano das
pessoas e tem contribuído para a organização das ações de saúde na Atenção Básica no Município
de João Pessoa-PB.
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SOUZA, Maria Amélia de. Autocuidado na prevenção de lesões nos pés: conhecimento e prática
de pacientes diabéticos. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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RESUMO: O diabetes mellitus é um distúrbio crônico que tem como característica o
comprometimento do metabolismo da glicose e de outras substâncias produtoras de energia, como
também o desenvolvimento tardio de complicações vasculares (que afetam os vasos sanguíneos de
pequeno e grande calibres) e neuropática. Este estudo é do tipo exploratório, com abordagem
quantitativa e orientada pelo referencial teórico da Teoria do Déficit do Autocuidado. Objetivou
investigar o conhecimento dos portadores de diabetes mellitus em relação ao autocuidado com os
pés; verificar a prática do portador de diabetes em relação ao autocuidado com os pés e identificar a
existência de fatores impeditivos para a realização da prática do autocuidado com os pés. A amostra
foi constituída por quarenta pacientes portadores de diabetes que aceitaram participar do estudo,
após a garantia da obediência aos princípios éticos norteadores da pesquisa, envolvendo seres
humanos. A pesquisa foi desenvolvida no ambulatório do Hospital Universitário Lauro
Wanderley/Universidade Federal da Paraíba. Os dados foram analisados quantitativamente,
apontando grau significativo de déficit de conhecimento acerca dos calçados adequados para o uso,
formato correto do corte das unhas, instrumento adequado para o corte e importância do auto-exame
dos pés. Em relação à pratica, os dados revelaram uma baixa adesão ao uso do calçado apropriado
para o diabético. Os cuidados realizados através da inspeção e limpeza dos calçados mostraram um
excelente comportamento por parte dos investigados. O déficit de autocuidado incidiu nos cuidados
relativos ao corte redondo das unhas e do uso de instrumento de corte, como tesoura com ponta,
alicate ou cortador de unha e canivete, merecendo um olhar mais atento a esses itens, visto que
predispõem à lesão. Com relação à importância do auto-exame dos pés, um número relativamente
significativo não soube identificar sua importância, entretanto observamos diferenças em números,
quando comparado com à pratica, revelado pelo excelente índice na pratica. Quanto aos fatores
impeditivos e/ou limitantes para a prática de autocuidado com os pés, os dados revelaram altos
índices em que se destacaram os fatores econômicos e os problemas físicos (visuais e de
mobilidade). O presente estudo demonstra a necessidade do acompanhamento dos portadores de
diabetes mellitus e o desenvolvimento de programas educativos para sensibilizar tanto os portadores
de diabetes, como os profissionais de saúde para se comprometerem e atuarem eficazmente na
prevenção do pé diabético, haja vista que a prevenção das complicações depende das informações
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recebidas, sensibilização para a modificação nos hábitos de vida e o desenvolvimento de habilidades
para a prática do autocuidado diário.
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HOLANDA, Eliane Rolim de. Doença crônica na infância e o desafio do processo de
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Orientador(es): COLLET, Neusa
RESUMO: Em conjunto com a família, a escola exerce um papel fundamental no processo de
desenvolvimento e na formação da identidade pessoal da criança. No entanto, quando a ausência da
criança à escola decorre de sua história de adoecimento e tratamento hospitalar, necessário faz-se a
manutenção de atividades que resgatem a rotina de sua vida anterior à doença, contribuindo para
que ela cultive acesa a esperança de sobreviver, por meio da construção do seu próprio futuro.
Baseado no entendimento de que a assistência a essa clientela deve abranger suas necessidades
ampliadas em saúde, tivemos como objetivo compreender a percepção da família de crianças com
doença crônica em idade escolar, quanto ao afastamento do processo de escolarização, vivenciado
pela criança, em virtude da situação de internamento hospitalar. Trata-se de uma pesquisa
exploratório-descritiva, com abordagem qualitativa, realizada em um hospital escola do Estado da
Paraíba, após aprovação pelo seu Comitê de Ética. Participaram do estudo dez famílias de crianças
ou adolescentes que se encontravam internados, na referida instituição, por patologias crônicas e que
estavam em faixa etária escolar obrigatória. Os dados foram coletados durante o período de janeiro a
maio de 2008, por meio da técnica de entrevista semi-estruturada, com a utilização do sistema de
gravação. A análise dos dados seguiu os critérios de interpretação temática proposta por Minayo,
fundamentada à luz do referencial teórico-metodológico adotado. Desse modo, foi possível apreender
a problemática investigada, a partir de duas categorias empíricas: Acepção da Vivência Educacional
da Criança Hospitalizada sob a Ótica da Família, e, Escolarização e Hospitalização: Limites e
Possibilidades frente às Adversidades Biopsicossocioculturais Impostas pela Doença Crônica. Os
resultados revelaram que a maioria das famílias sente-se angustiada com a situação de afastamento
escolar da criança, em virtude das periódicas internações e relatam que ir à escola é um desejo por
elas revelado. Contudo, houve relatos de famílias que, tentando poupar a criança de qualquer
situação que envolva algum tipo de esforço, seja físico, intelectual ou social, e por falta de
orientações adequadas, desestimulavam a criança a freqüentar a escola após a alta, mesmo quando
esta se sentia bem. Foi unânime a percepção dos familiares sobre a ausência de ações pedagógicoeducacionais sistematizadas, no hospital em estudo, de modo que os depoimentos apontaram que as
atividades, esporadicamente, desenvolvidas na clínica por estudantes de pedagogia, através de um
projeto de extensão, eram compreendidas pelas famílias como um momento de recreação. A falta de
ações intersetoriais no âmbito saúde-educação, os obstáculos enfrentados na escola e aqueles
impostos pela própria doença emergiram nos discursos como fatores limitantes da reinserção escolar
da criança. Acreditamos que o trabalho pedagógico, no hospital, minimiza os efeitos negativos,
advindos da hospitalização, instrumentaliza a criança a uma melhor qualidade de vida e contribui para
a busca da integralidade na atenção à saúde. Assim, esperamos, com esta pesquisa, fomentar
discussão sobre a necessidade de implantação da classe hospitalar, na clínica pediátrica em estudo,
como uma estratégia de cuidado a ser desenvolvida junto às crianças e adolescentes portadores de
doenças crônicas, possibilitandoos, por meio da educação, re-significar suas vidas e o espaço
hospitalar no qual se encontram.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): HENRIQUES, Maria Emília R. de M.

230
RESUMO: O trabalho na clinica odontologica compreende atividades com exposicao a riscos
biologicos, fisicos, quimicos, mecanicos, ergonomicos e psicossociais. Tais exposicoes podem
ocasionar em danos, agravos e patologias ocupacionais que influenciam no modo de vida dos
trabalhadores. Neste sentido, este estudo tem como objetivo identificar os riscos ocupacionais,
danos, agravos e patologias que estao expostos os odontologos e verificar a interferencia destes na
qualidade de vida dos participantes do estudo. Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem
quanti-qualitativa, realizado no Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, localizado na cidade
de Joao Pessoa - PB. A populacao foi constituida de odontologos. Os dados foram coletados por
meio de entrevista semi-estruturada e foram analisadas quantitativamente por meio do programa
SPSS v.15.0, e qualitativamente pela Tecnica do Discurso do Sujeito Coletivo por meio do programa
QualiQuantisoft v. 1.3c, sendo identificados dados sobre a profissao, sobre as condicoes de saude no
trabalho e a interferencia dos riscos ocupacionais na qualidade de vida dos trabalhadores. Fizeram
parte do estudo, 24 odontologos, dos quais 67% sao do sexo feminino e 33,3% do sexo masculino,
com as seguintes caracteristicas: 70,8% possuem a graduacao como nivel maximo de instrucao e
29,2% sao especialistas; 45,8% dos odontologos exercem as suas atividades por 4 horas diarias,
41,7% realizam suas atividades por 6 horas diarias e 12,5% tem a carga de trabalho de 8 horas
diarias; 95,8% dos odontologos utilizam luvas como equipamentos de protecao individual em suas
atividades laborais, 100% utilizam mascaras, 8,3% utilizam protetores auriculares, 79,2% usam gorro,
58,3% utilizam avental, 66,7% protetor ocular e 4,2% dos profissionais utilizam prope; Todos os
profissionais afirmaram estar expostos a riscos biologicos e quimicos, entretanto, 50% mencionaram
acometimento em decorrencia da exposicao biologica e 45,8% dos riscos quimicos; 91,7% afirmaram
exposicao a riscos psicossociais, sendo que 75% mencionaram acometimento de estresse e outro
agravos e 91,7% afirmaram exposicao a riscos mecanicos, sendo que 100% mencionaram agravos
em decorrencia do mesmo; 87,5% afirmaram exposicao a riscos ergonômicos e fisicos e 100%
mencionaram acometimento decorrencia dos mesmos. Os resultados revelados por meio do Discurso
do Sujeito Coletivo mostraram grandes interferências ocasionadas pelos riscos ocupacionais, em
especial a insatisfacao com a remuneracao e a segurança e higiene no trabalho. Apesar de
afirmarem que possuem Qualidade de Vida, a maioria dos profissionais apresentou sentimentos de
insatisfacao com a saude e o trabalho.
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MACHADO, Margarete Perez. Prática do enfermeiro com estudantes de graduação: o caso de
uma instituição hospitalar da rede privada (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006. 153 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Neiva Maria Picinini
RESUMO: O estudo tem como objeto as formas simbólicas produzidas na prática dos enfermeiros
com estudantes de graduação em campo de estágio prático no Prontobaby Hospital da Criança. Os
objetivos propostos foram descrever as experiências dos enfermeiros com estudantes de graduação
em estágio prático e analisar a articulação das formas simbólicas que emergem da prática dos
enfermeiros com estudantes em campo de estágio. Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo
estudo de caso. Foram entrevistados nove enfermeiros assistenciais que acompanham estudantes de
sétimo e oitavo período do curso de graduação em campo de estágio prático, procedentes de
instituições públicas e privadas. Foi utilizada como instrumento a entrevista não-estruturada e a
observação participante. O referencial teórico adotado está vinculado aos modos de
operacionalização da ideologia proposto por John Thompson e suas respectivas estratégias,
analisando o significado das formas simbólicas estabelecidas entre enfermeiros e estudantes. Foram
elaborados três unidades temáticas: experiências dos enfermeiros com estudantes de graduação em
campos de estágio, atuação dos estudantes de graduação em estágio prático e facilidades,
dificuldades e estratégias da prática dos enfermeiros. Conclui-se que as contribuições do estágio
como fontes de aprendizado são de grande relevância para a formação dos estudantes de graduação
e como fator motivador de mudanças no cotidiano dos enfermeiros que participam como facilitadores
do processo de ensino-aprendizagem frente às necessidades políticas, sociais e ideológicas da
sociedade.
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SILVA, Maria Cristina Dias da. Educação em saúde no Programa de Controle da Hanseníase: a
vivência da equipe de saúde. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2007. 149 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PAZ, Elizabete Pimenta Araújo
RESUMO: Este estudo que abordou a vivência de profissionais que realizam atividades de educação
em saúde, no Programa de Controle da Hanseníase, foi desenvolvido em unidades básicas da rede
de saúde do município do Rio de Janeiro, e teve como objetivos compreender como a equipe
multiprofissional significa a realização destas atividades, e discutir como o conceito de educação em
saúde se relaciona com a prática dos profissionais. Utilizou-se como método de investigação a
fenomenologia e o referencial de Martin Heidegger para a interpretação analítica dos significados
destas atividades. As Unidades de Significado mostraram que as atividades educativas estão
fundadas no discurso normativo do Programa de Controle da Hanseníase e na tradição de que
educação em saúde é transmissão de informações necessárias ao cuidado de si. A hermenêutica
mostrou a impessoalidade no modo de realizar as atividades de educação em saúde no Programa de
Controle da Hanseníase e que o falatório domina o discurso da atividade educativa. O estudo
mostrou que os profissionais ao realizarem as atividades de educação em saúde, ainda que
dominados por um fazer inautêntico, tem a possibilidade de voltar-se de modo autentico ao ser com
hanseníase e alcançarem os objetivos do Programa, valorizando a singularidade do existir humano.
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PIERANTONI, Lucia Martins de Magalhães. (Des)caminhos do protetor da criança em situação de
violência: subsídios para a ação da enfermagem na equipe de saúde. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. 185 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CABRAL, Ivone Evangelista
RESUMO: A criança (con)vive, dialeticamente, com a violência no cotidiano da família e da
sociedade, porque ela é parte da totalidade social e representa uma faceta da violência no contexto
da família. Os caminhos percorridos pela protetora para retirar a criança do círculo da violência foi
investigado com os objetivos de caracterizar os protetores das crianças vítimas de violência em
atendimento no ambulatório da família, descrever o caminho percorrido por esses protetores, e
analisar as necessidades desses protetores para atender as demandas sociais e de saúde especiais
de cuidado a essas crianças. A pesquisa qualitativa foi desenvolvida segundo a triangulação do
método criativo e sensível (MCS) com a entrevista individual semi-estruturada e a análise
documental, em virtude da complexidade do fenômeno investigado. Participaram das dinâmicas de
criatividade e sensibilidade do MCS, sete protetoras que formaram três grupos. Para a análise dos
dados, utilizei o método da Análise do Discurso Francesa, tomando-se por base os textos gerados
nos relatórios da dinâmica Mapa Falante do MCS. Os desenhos anunciaram os caminhos das
protetoras em busca dos direitos da criança em situação de violência, denunciaram os descaminhos
desse percurso, apontando como as suas vidas foram constituídas por uma cadeia de opressão.
Essa cadeia se infiltra no cotidiano do domicílio a partir da sociedade, manifesta-se quando as
instituições sociais (escola, delegacia de polícia, hospital, etc) estão desinformadas sobre como
podem exercer o dever de proteção aos direitos de cidadania da criança. No âmbito da violência
escolar e familiar, a criança silencia, os membros da família também silenciam, hospedando o
opressor dentro de si e assumindo assim o lugar social de oprimido. Muitas das vezes o agressor
também é um oprimido, quando por exemplo não se reconhece como um opressor. A mudança do
papel social de agressor para protetor se dá quando este agressor apoiado por um profissional,
supera esta situação empoderando-se individualmente.

Acesso ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/LuciaMartinsDeMagalhaesPierantoni.pdf
Nº de Classificação: 5783
CARDOSO, Maria Manuela Vila Nova. Tríade ensino, pesquisa e extensão: aspectos ideológicos
que permeiam a prática das docentes da Escola de Enfermagem Anna Nery no ensino de graduação
e pós-graduação em enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2007. 216 f.
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Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Neiva Maria Picinini
RESUMO: O objeto do estudo é a transmissão e reprodução de formas simbólicas na prática da
tríade ensino, pesquisa e extensão por docentes da Escola de Enfermagem Anna Nery nos cursos de
Graduação e Pós-Graduação em Enfermagem. Os objetivos foram: Descrever as atividades de
ensino, pesquisa e extensão da prática docente nos cursos de graduação e pós-graduação; Analisar
a produção e transmissão cultural das formas simbólicas no desempenho dessas atividades pelo
docente; e Discutir a reprodução de uma ideologia nas atividades docentes. Como referencial teórico
utilizei os conceitos sobre ideologia e cultura de John B. Thompson e como base metodológica a
Hermenêutica de Profundidade. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, desenvolvido na
Escola de Enfermagem Anna Nery, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sendo os sujeitos do
estudo seis docentes dessa Escola. Na coleta de dados foram utilizadas três fontes: entrevista nãodiretiva, observação não-participante e pesquisa bibliográfica. Nos resultados constato que a
capacitação para o ensino se deu no desenvolvimento dos cursos de licenciatura e de mestrado, a
capacitação para a pesquisa no desenvolvimento do curso de doutorado, e para a extensão não
houve qualquer capacitação. Como influência para a prática da docência foram mencionadas as
docentes EEAN, as demandas institucionais e a filosofia curricular da EEAN, caracterizada pela
integração teoria à pratica. Atualmente as docentes têm atuado muito mais no ensino dos cursos de
pós-graduação do que de graduação, há uma valorização das atividades de ensino e pesquisa em
detrimento das atividades de extensão, há sobrecarga de trabalho devido ao excesso de atividades
desenvolvidas e como estratégias as docentes procuram distribuir melhor a carga horária e integrar
alunos de graduação e pós-graduação. Concluímos que há uma reprodução ideológica no presente
de formas simbólicas produzidas no passado.
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CASTRO, Joyce Beatriz de Abreu. Técnica de Enfermagem: abordagem empírica para fundamentar
reflexões epistemológicas relativas ao seu conceito. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2008. [112] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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RESUMO: Trata de estudo relativo às técnicas de enfermagem em cenário de prática, com finalidade
conceitual. Seus objetivos são: caracterizar as técnicas de enfermagem existentes na prática
assistencial em cenários hospitalares; articular o discurso científico-filosófico com as práticas
assistenciais das técnicas de enfermagem; analisar a contribuição dessa articulação para uma
reconceptualização da técnica de enfermagem; e destacar as implicações desta reconceptualização
para a construção teórica sobre cuidado de enfermagem hospitalar. As bases conceituais foram
desenvolvidas a partir de literatura sobre a construção do saber, as reflexões heideggerianas sobre a
técnica e as técnicas de enfermagem. Esta pesquisa quantitativa buscou gerar dados, que foram
coletados através da aplicação de roteiro de observação sistemática numa Unidade de Terapia
Intensiva do Instituto de Cardiologia de Laranjeiras. 75 técnicas de enfermagem foram observadas no
âmbito de situações de cuidado de enfermagem caracterizadas pelo envolvimento de, pelo menos um
integrante da equipe de enfermagem e um cliente. Estes dados foram tratados com programa de
estatística para ciências sociais e os quadros e tabelas resultantes foram organizados em quatro
categorias: dimensão do cliente; dimensão técnica; dimensão da comunicação; dimensão
organizacional. Os resultados mostram que os integrantes da equipe de enfermagem estão atentos
para as condições de saúde dos clientes planejando sua movimentação. Das técnicas observadas, a
maioria delas está relacionada à higiene e conforto do cliente. O cenário do estudo dispõe de
tecnologia (equipamentos), que tanto auxiliam na realização da maioria das técnicas, como
substituem umas poucas técnicas. Os profissionais utilizam os equipamentos de proteção individual
de maneira adequada e planejam suas ações relativas ao material necessário a execução dás
técnicas. Elas implicam na interação de quem cuida e quem é cuidado evidenciada na comunicação
mantida. Ela acontece de maneira verbal e gestual, esta última exprimindo seus sentimentos, suas
sensações e expressões. Geralmente, as técnicas de enfermagem são realizadas por um integrante
da equipe de enfermagem, com material suficiente para sua realização. Os registros de enfermagem
relativos às técnicas são realizados pela enfermeira, a partir das informações das(os) auxiliares de
enfermagem. As conclusões do estudo apontam a técnica de enfermagem como próxima das
reflexões heideggerianas, pois focalizam sua compreensão de como ela serve à objetivação do ente
e está a serviço do ser: os artefatos fabricados pelo homem são ferramentas / máquinas, que só se
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tornam funcionais ou operáveis através dele. Assim, o cuidado de enfermagem acontece através da
interação entre quem cuida e quem é cuidado (cliente e integrante da equipe de enfermagem), que
conseguem expressar como estão se sentindo frente ao desenvolvimento· das técnicas de
enfermagem. Este enfoque destaca as dimensões "não-técnicas" das técnicas de enfermagem, que
as mostram como parte dos elementos essenciais do cuidado. Essas reflexões ampliam a esfera da
técnica de enfermagem, ultrapassando sua representação de ser algo mecânico, para. Na verdade, a
complexidade inerente ao cuidado que ocorre na interação entre seres humanos, também aparece de
maneira marcante nas técnicas de enfermagem, já que elas fazem parte do cuidado de enfermagem
hospitalar.
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PEZZI, Maria da Conceição Samu. Primando pela qualidade através do significado: o trabalho da
enfermeira de CME em face dos recursos humanos. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2008. 207 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Joséte Luzia
RESUMO: Esta investigação tem como objeto “a prática gerencial do enfermeiro da Central de
Material e Esterilização (CME) em face dos recursos humanos”. Seus objetivos foram identificar o
significado da prática gerencial em uma CME para enfermeiros gerentes/supervisores desta unidade
com relação aos recursos humanos; descrever o processo gerencial dos enfermeiros frente aos
recursos humanos, e construir um modelo teórico sobre gerenciamento de recursos humanos em
CME. Vale esclarecer que os objetivos foram atingidos a partir das ações desenvolvidas por
enfermeiros de CME em suas realidades. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória, onde
utilizamos a Teoria Fundamentada nos Dados como referencial metodológico e o Interacionismo
Simbólico como referencial teórico. Para a coleta de dados foi adotada a técnica de entrevista semiestruturada, sendo abordados cinco sujeitos enfermeiros gerentes /supervisores de CMEs de três
grandes hospitais públicos federais localizados no município do Rio de Janeiro. O processo de
atuação básica da enfermeira correspondente a experiência na gerência de recursos humanos em
CME, mostrou durante seu desenvolvimento um movimento atrelado à prática de um bom trabalho,
com qualidade, no intuito superar ou minimizar as dificuldades encontradas relativas aos recursos
humanos. Assim, norteadas pelas etapas da TFD, após encontrarmos cinco grandes categorias,
extraímos, em um eixo, o fenômeno central denominado: “Primando pela qualidade através do
significado - o trabalho da enfermeira de CME frente aos recursos humanos”. Este fenômeno tem sua
representação como teoria substantiva, emergida mediante a aplicação do modelo Paradigmático
proposto por Strauss e Corbin (1990). Ainda foi possível desenvolver um modelo de gerenciamento
de recursos humanos baseado na realidade das enfermeiras de CME adaptado à política de recursos
humanos de Kurcgant (2005), envolvendo termos como treinamento e desenvolvimento.
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ALCÂNTARA, Laisa Figueiredo Ferreira Lós de. Sentido do agir profissional na prática
ambulatorial de enfermeiros oncologistas do INCA (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2008.[94] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PAZ, Elizabete Pimenta Araújo
CAMARGO, Teresa Caldas
RESUMO: A investigação trata do modo como se desenvolve o cuidado realizado por enfermeiros
oncologistas a partir da atividade diária no cotidiano assistencial de ambulatórios especializados. Os
objetivos do estudo são: descrever o cotidiano do cuidar em ambulatórios oncológicos; compreender
o comportamento profissional de enfermeiros que cuidam dos clientes/pessoas nos espaços
assistenciais de ambulatórios oncológicos e desvelar o sentido desse comportamento profissional no
campo da oncologia ambulatorial. Trata-se de um estudo qualitativo descritivo, de abordagem
fenomenológica na ótica heideggeriana, desenvolvido em cinco unidades hospitalares do Instituto
Nacional de Câncer, órgão do Ministério da aúde, prestador de serviços oncológicos no âmbito do
Sistema Único de Saúde. Participaram da pesquisa 19 enfermeiros que atuam nos setores
ambulatoriais, com os quais foi realizada uma entrevista na perspectiva fenomenológica. A partir
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dessa etapa, construíram-se quatro unidades de significação que denotaram a compreensão vaga e
mediana do cuidado realizado por enfermeiros no cotidiano dos ambulatórios oncológicos.
Evidenciou-se a possibilidade do des-encobrimento da técnica, enquanto uma com-posição do saber
científico oriundo da tradição de investigação no campo da medicina, com a habilidade humana de
consideração com o outro, ou seja, elemento constituinte da ação de cuidar. Concluiu-se que os
enfermeiros no seu dia-a-dia agregam à manualidade técnica que lhes é exigida pelos protocolos
terapêuticos, uma atitude de ajuda, pois lançam mão do que têm de mais próprio no sentido
profissional, o cuidado ativo àqueles que necessitam de ajuda. Esse modo de ser, de agir e de cuidar
confere a esses profissionais um sentido singular, em que o conhecimento científico, portanto técnico,
está imbricado consigo mesmo, pois no mundo do trabalho são ser-aí-com, expressão mais fundante
de cuidar. Encontrar-se nos ambulatórios é possibilidade de estar-junto-aalguém e, nesse encontro,
autenticamente, desenvolver a cura.
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DANTAS, Claudia de Carvalho. Reconstruindo formas de gerenciar em enfermagem: enfrentando
os desafios institucionais e de valorização profissional. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio
de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2008. 195 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Joséte Luzia
RESUMO: A presente tese de doutorado encontra-se inserida na Linha de Pesquisa Gerência e
Exercício Profissional do Núcleo de Pesquisa Gestão em Saúde e Exercício Profissional da
Enfermagem. Objetivos: analisar os significados atribuídos à gerência do cuidar realizada pelo
enfermeiro, discutir a gerência realizada pelo enfermeiro e suas implicações para o cuidar e para a
profissão e desenvolver um modelo teórico representativo dessa vivência. Trata-se de pesquisa
qualitativa que teve como referencial teórico-metodológico o Interacionismo Simbólico e a Teoria
Fundamentada nos Dados, respectivamente. Para o levantamento e análise comparativa dos dados,
que foram coletados por meio de 13 entrevistas em 2007, emergiram dois grupos amostrais. Os locais
da coleta foram dois hospitais públicos localizados no estado do Rio de Janeiro. Os dados foram
validados por três enfermeiros. O modelo teórico formulado foi reconstruindo formas de gerenciar em
enfermagem: enfrentando os desafios institucionais e de valorização profissional. Este modelo
confirma a tese defendida de que o enfermeiro reconstrói formas de gerenciamento relativos ao seu
cuidar, em consonância com o ambiente organizacional em que se encontra, a partir do
enfrentamento das dificuldades e facilidades encontradas na própria realidade vivida, visando a
resolutibilidade das demandas da clientela física (paciente) e jurídica (organização hospitalar).

Acesso ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_D/ClaudiaDeCarvalhoDantas.pdf
Nº de Classificação: 5788 [ Lilacs ID 505564 ]
TEIXEIRA, Maria Luiza de Oliveira. Tecnologia de processo aplicada junto ao acompanhante no
cuidado ao idoso: contribuições à clínica do cuidado de enfermagem (Uma). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2008. [221] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA, Márcia de Assunção
RESUMO: O objeto centra-se nos saberes dos acompanhantes de idosos hospitalizados sobre os
cuidados na prevenção e tratamento de úlceras por pressão (UP). Os objetivos são: Descrever os
saberes e as práticas de acompanhantes de clientes idosos hospitalizados sobre a prevenção e
tratamento das UP; Analisar a propriedade/aplicabilidade de tais saberes e práticas na prevenção e
tratamento das UP; Discutir os limites e as possibilidades da integração dos saberes popular e
profissional na elaboração/implementação de um plano de cuidados de prevenção e tratamento das
UP a ser desenvolvido por acompanhantes de idosos hospitalizados. Aplicaram-se os conceitos de
Freire e Leininger no que tange ao contexto cultural de práticas e saberes sobre o cuidado em saúde,
e suas relações com a educação em saúde e o cuidado de enfermagem. Pesquisa qualitativa cujo
método foi convergente--assistencial. Os sujeitos foram dezenove acompanhantes de idosos
internados na clínica médica de um Hospital Universitário, público federal do município do Rio de
Janeiro. As fases de desenvolvimento da pesquisa constaram de: entrevistas em grupo e individuais;
elaboração e implementação, pelos acompanhantes, de uma proposta de cuidados na prevenção e
tratamento das UP; observação participante quando da implementação dos cuidados; e, ao final,
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avaliação, pelos acompanhantes e pesquisadora, sobre todo o processo. Ao corpus de dados
aplicou-se a análise temática de conteúdo. Identificou-se que os acompanhantes acumulam
experiências e saberes que podem ser considerados válidos e importantes, influenciados pela cultura
popular com a incorporação de elementos do saber científico. Ao analisar o plano de cuidados podese inferir que o diálogo/reflexão possibilitou ao acompanhante o desenvolvimento da tríade críticareflexão-ação, em busca da participação no cuidado. Identificou-se que não basta ao profissional
reconhecer a existência de um sistema profissional e de um sistema popular de saúde, mas propor
estratégias para um cuidado congruente às reais necessidades dos clientes e dos acompanhantes
tornando-os parceiros no processo de cuidado. Nesta pesquisa, esta estratégia utilizou como veículo
do cuidado, a educação em saúde pautada no diálogo. A prevenção e tratamento das UP se
configuraram como um contexto significativo na valorização dos saberes dos acompanhantes e,
através do diálogo/reflexão, eles foram mobilizados para conhecer o que não sabiam, sendo
estimulados quanto à possibilidade de aplicação de tais saberes. A proposta da pesquisa-tese é um
desafio, pois estabelece novas relações dentro de antigas estruturas. Relações estas influenciadas
pela cultura própria de cada sistema (popular e profissional), em uma estrutura maior que é o modelo
biomédico. Podem-se destacar também como limites, as características pessoais e a cultura pessoal
dos que estão envolvidos no processo, além da qualificação dos profissionais. Como possibilidades
de aplicação da proposta destacam-se a transição paradigmática vigente e a adaptação da
organização cio trabalho de enfermagem de modo a favorecer o desenvolvimento da proposta.

Acesso ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_D/MariaLuizaDeOliveiraTeixeira.pdf
Nº de Classificação: 5789
MORAES, Ana Emilia Cardoso. Casa de Saúde Volta Redonda como locus de implantação da
reforma psiquiátrica no Município de Volta Redonda: a participação da enfermagem (1993-1995).
Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2008.
[153] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA FILHO, Antonio José de
RESUMO: Estudo de natureza histórico-social, cujo objeto é a participação do enfermeiro no
processo de implantação da Reforma Psiquiátrica no município de Volta Redonda, a partir da
intervenção do poder municipal no modelo de assistência em saúde mental naquele município. Os
objetivos da pesquisa foram: descrever as circunstâncias de implantação da Reforma Psiquiátrica no
município de Volta Redonda; analisar a participação da enfermagem da Casa de Saúde Volta
Redonda quando da implantação da Reforma Psiquiátrica do município de Volta Redonda; e discutir a
eficácia simbólica capitalizada pela enfermagem na implantação da Reforma Psiquiátrica naquele
município. A análise e discussão dos dados foram iluminados pelo conceitos da Teoria do Mundo
Social, do sociólogo francês Pierre Bourdieu, que estuda a configuração e a origem dos diferentes
espaços sociais, as hierarquias e as lutas simbólicas entre os agentes. As fontes primárias usadas na
pesquisa foram documentos escritos e depoimentos orais, cujos sujeitos vivenciaram o fenômeno
histórico em tela. Os resultados da pesquisa evidenciaram, por um lado, as estratégias empreendidas
pelas autoridades municipais para a implantação da Reforma Psiquiátrica no município de Volta
Redonda, por outro lado, foi possível reconhecer que a equipe de enfermagem capitalizou lucros
simbólicos através da reatualização do seu habitus profissional, o que permitiu à categoria enunciar
um discurso autorizado no campo da enfermagem psiquiátrica. A sociedade de Volta Redonda, por
sua vez, pôde contar com um Serviço de Saúde Mental mais condizente com a política de saúde no
campo da psiquiatria, em âmbito nacional e internacional. Também foi possível concluir que a
enfermagem não foi o único grupo que capitalizou os lucros simbólicos oriundos do investimento
político-partidário no campo da saúde mental, mas aqueles que participaram da intervenção na
estrutura vigente até aquele momento, também puderam acumular um capital significativo,
evidenciado, principalmente, no campo político.

Acesso ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/AnaEmiliaCardosoMoraes.pdf
Nº de Classificação: 5790
TOMAZ, Dayanne Cristina Mendes Ferreira. (Re)construção do projeto político pedagógico do
curso de graduação em enfermagem na abordagem docente (A). Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Sáude. Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto, 2007. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): SILVA, Teresinha de Jesus do Espírito Santo da
RESUMO: Este estudo buscou compreender a participação dos docentes na construção coletiva do
Projeto Político Pedagógico de um Curso de Graduação em Enfermagem, tendo como referencial as
Diretrizes Curriculares. Justificou-se este estudo pela possibilidade que ele possui em servir como
uma fonte de registro dos avanços ocorridos no processo de (re) construção do Projeto Político
Pedagógico (P.P. P), visto que este projeto deve ser construído coletivamente, tendo como sujeito o
docente agindo como facilitador e mediador do processo de ensino-aprendizagem. Este estudo está
inserido na linha de pesquisa Enfermagem e População: conhecimentos, atitudes e práticas em
Saúde, do Programa de Pós-Graduação / Mestrado em Enfermagem da Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Tratou-se de um estudo com a abordagem qualitativa do tipo
descritivo, tendo como referencial teórico as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os Cursos
de Graduação em Enfermagem, a partir dos trabalhos de (Torrez, 2003); (Meyer e Kruse, 2003);
(Faustino; Moraes; Oliveira e Egry, 2003); (FeuerwerKer e Almeida, 2003); (Timoteo e Liberalino,
2003). O cenário do Estudo foi um Centro Universitário situado na Região Serrana do Estado do Rio
de Janeiro, que vivencia o processo de (re) construção do P.P.P. Os sujeitos foram professores que
compõem o quadro docente dos Cursos de Graduação em Enfermagem da Instituição supra citada. A
coleta de dados foi por meio de um formulário semi-estruturado com os sujeitos da pesquisa. O
método de análise dos dados escolhido foi à análise de conteúdo. O estudo obteve a participação de
09 docentes do Curso de Graduação em Enfermagem da instituição cenário do estudo. Após a
análise dos resultados evidenciou-se que os docentes conhecem parcialmente o P.P. P, através da
descrição do processo de reconstrução da rede curricular os elementos que o compõe, quanto à
participação evidenciamos que a mesma encontra-se restrita a alguns grupos de docentes, o que
contradiz ao proposto pelas Diretrizes Curriculares, que enfatiza que o PPP deve ser coletivamente
construído. Como forma de promover uma maior participação docente no processo de reconstrução
deste projeto, faz-se necessário que todos os sujeitos da formação sejam aproximados do projeto,
conhecendo a sua finalidade, importância e elementos que o compõem, que as experiências coletivas
que construíram o antigo, possam ser utilizadas na construção do novo PPP. Como contribuições
para a construção do PPP os sujeitos apontaram a troca de experiências, vivências e práticas como
elementos que podem enriquecer esta proposta. Assim sendo, torna-se de suma importância que os
coordenadores dos Cursos de Graduação em Enfermagem encarem o PPP, não como um
documento para ficar arquivado, mas sim como um documento para ser compartilhado com todos os
membros da comunidade acadêmica e constantemente construído e (re) construído.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=124403
Nº de Classificação: 5791
SILVA, Renata Flavia Abreu da. Mobilização terapêutica como cuidado de enfermagem: evidência
surgida da prática. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2008. [63] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Maria Aparecida de Luca
RESUMO: Estudo observacional, com intervenção não-controlada, de caráter quase-experimental,
que tem como objetivos, identificar como os parâmetros relativos à mecânica pulmonar do paciente
crítico, sob ventilação mecânica, se comportam após o procedimento técnico de mudança de
decúbito realizado pela equipe de enfermagem, e apresentar uma reflexão crítico--associativa relativa
ao procedimento técnico da mudança de decúbito e seus efeitos, considerando-o neste caso, uma
mobilização terapêutica. A população acessível foi composta por 09 pacientes críticos, sob ventilação
mecânica, e seus respectivos parâmetros referentes à mecânica pulmonar foram observados e
inseridos no estudo por amostragem não-probabilística. Os resultados obtidos mostraram que em
indivíduos sadios, a posição corporal não acarreta malefícios, devido ao princípio da trepopnéia, que
é a adaptação da respiração à posição do corpo. Entretanto, em pacientes críticos, que geralmente
estão sob suporte ventilatório invasivo, a relação ventilação/perfusão encontra-se alterada. Foram
observadas alterações na mecânica pulmonar de todos os pacientes após a mobilização no leito, e o
fato de os parâmetros relativos ao aumento direto e indireto da oferta de oxigênio não terem sido
modificados durante todo o período de observação, demonstra que as alterações advieram,
possivelmente, somente da mobilização. Em alguns pacientes, observou-se que o fato do pulmão
direito ser maior garantiu-lhes maior ventilação e perfusão, exceto naqueles em vigência de doença
pulmonar à direita. Vale ressaltar que o inverso também foi observado, isto é, os pacientes que foram
mobilizados sobre decúbito lateral esquerdo, na maioria das vezes, sofreram queda na oxigenação,
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demonstrando que a eleição do posicionamento corporal do paciente crítico a ser adotado pelo
enfermeiro deverá ser realizada focalizando a fisiologia e a terapêutica, isto é, com a finalidade de
aliviar a dispnéia, aumentar a oxigenação e melhorar a ventilação. Conclui-se que é de extrema
importância avaliar clinicamente o paciente para que a prescrição de enfermagem, relativa à
mudança de decúbito, além de garantir a sua eficiência e isenção de danos, tome-se, acima de tudo,
uma mobilização terapêutica.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=147194
Nº de Classificação: 5792
ALVES, Denise Yokoyama. Comunicação no relacionamento interpessoal enfermeiro/cliente
idoso oncológico submetido a traqueostomia de urgência (A). Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto, 2008. 132 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Enedina
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa. Os objetivos propostos
foram investigar a partir do discurso dos enfermeiros qual o conhecimento e a prática desenvolvida
sobre o processo de comunicação no relacionamento interpessoal com o cliente idoso oncológico
submetido a traqueostomia de urgência, identificar quais as estratégias utilizadas pelo enfermeiro
para facilitar no processo de comunicação no relacionamento interpessoal com o cliente idoso
traqueostomizado no período do pós-operatório imediato e analisar como essas estratégias facilitam
a comunicação e a interação entre enfermeiro/cliente idoso oncológico submetido a traqueostomia de
urgência. Participaram do estudo sete enfermeiras da unidade de internação da clínica cirúrgica da
cabeça e pescoço e oito enfermeiras da recuperação pós-anestésica de uma Instituição Pública de
Referência em Tratamento de Câncer, localizada na cidade do Rio de Janeiro. Os dados foram
coletados através da entrevista semi-estruturadas no 1º semestre de 2008 e analisados com base na
fundamentação teórica da comunicação e do Relacionamento Interpessoal de Joyce Travelbee. Os
dados foram classificados e categorizados mediante a análise de conteúdo. Tal processo de análise
resultou em cinco categorias temáticas, subdividindo-se em duas subcategorias: 1) Processo de
comunicação interpessoal, subdividindo-se em: 1.1) Comunicação verbal e 1.2) Comunicação não
verbal: 2) Dificuldades na avaliação da comunicação no relacionamento interpessoal; 3) Sentimentos
apresentados pelo o cliente idoso traqueostomizado; 4) Estratégias utilizadas para estabelecer a
comunicação; 5) Relacionamento interpessoal entre enfermeira/cliente/família. Nos resultados,
constatamos algumas limitações sobre o processo de comunicação no relacionamento interpessoal
com o cliente idoso traqueostomizado, porém alguns aspectos merecem atenção especial, como os
sentimentos de medo e ansiedade, a descoberta da doença e a impossibilidade da comunicação
verbal por parte do cliente idoso. Foram utilizadas várias estratégias para estabelecer a comunicação
efetiva, contudo a influência do ambiente e a presença da família destacaram-se como elementos
facilitadores no relacionamento interpessoal enfermeiro/cliente idoso traqueostomizado.
Consideramos que é dever das enfermeiras perioperatórias prestar uma assistência sistematizada ao
cliente idoso oncológico no período imediato, valorizando a participação da família, após a realização
da traqueostomia de urgência. Concluímos, ensejando que as enfermeiras ao relacionaram-se com o
cliente idoso traqueostomizado, não se direcionem apenas as ações terapêuticas, mas compreendam
as suas necessidades, identificando as prioridades, sanando ou minimizando o desconforto, como
também, prestando cuidados de enfermagem qualificados e específicos para este tipo de clientela.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=145223
Nº de Classificação: 5793
MARANHÃO, Regina Celia. Violência entre pares na criança com lesão corporal por
queimadura: as implicações no cuidar do enfermeiro pediátra. Rio de Janeiro. Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem
Alfredo Pinto, 2008. 127 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
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RESUMO: Este estudo tem a finalidade de responder as questões: que tipo de comportamento
agressivo ocorre entre crianças de seis a dez anos de idade, com lesão corporal por queimadura;
como ela acontece - como a criança vitimizada se sente e reage? O objeto de investigação do estudo
é a “violência entre pares”, que apresentem lesão corporal por queimadura e as possibilidades de
prevenção através do cuidado do Enfermeiro pediatra. Os objetivos da pesquisa têm como identificar,
que tipo de violência é sentido pela criança com lesão por queimadura; como ela convive com a
problemática; como caracterizar e como acontece a violência entre crianças; e quais os sentimentos
expressos pela criança vitimizada - propondo estratégias de intervenção e prevenção da violência
entre crianças com lesão corporal por queimadura. A metodologia envolveu os métodos quantiqualitativo e a produção de dados deram origem a três categorias: a primeira - A SUBJETIVIDADE na
LEMBRANÇA, no MEDO e na DOR; a segunda - A OBJETIVIDADE: as crianças falam dos
sentimentos e sensações sobre a queimadura; a terceira - as crianças falam dos sentimentos e das
sensações da VIOLÊNCIA provocada por seus pares acerca da queimadura. Concluímos que a
temática da violência entre pares contribuíra para divulgar e ampliar a discussão para além do
contexto acadêmico, incluindo a saúde, em especial o enfermeiro pediatra.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
Nº de Classificação: 5794
HANZELMANN, Renata da Silva. Fatores de estresse para profissionais de enfermagem em
hospital público. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2008. 81 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PASSOS, Joanir Pereira
RESUMO: O presente estudo teve como objeto de investigação os fatores de estresse para
profissional de enfermagem no hospital. Os objetivos foram descrever o perfil dos trabalhadores
sujeitos do estudo; identificar o significado acerca dos fatores desencadeadores do estresse; discutir
a influência dos fatores desencadeadores do estresse identificados pelos profissionais de
enfermagem na sua atividade laboral e analisar os mecanismos utilizados pelos profissionais de
enfermagem para minimizar os fatores estressantes na prática profissional. Optou-se pelo estudo
descritivo com abordagem qualitativa, tendo como referencial de análise os estudos realizados. Para
coleta utilizou-se como instrumento a entrevista semi-estruturada e individual. A análise das
entrevistas foi através da técnica de análise de conteúdo a fim de buscar elementos para a
compreensão das falas originadas da vida prática. Constatou-se que a equipe de enfermagem vive e
convive com a falta de condições de trabalho, escassez de recursos materiais e humanos e ainda,
com pessoal não treinado; o trabalhador sente-se insatisfeito, com fadiga mental e física; situações
estas que podem propiciar o aparecimento do estresse no desempenho das atividades laborais. Mas,
apesar destes profissionais possuírem a visão negativa do fenômeno, eles se utilizam dos
mecanismos de defesa a fim de atenuar ou combater 'o sofrimento' dos fatores desencadeadores do
estresse na atividade laboral e conseguem redirecionar o potencial deste fenômeno a seu favor e não
adquirir os efeitos deletérios à sua saúde.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=144928
Nº de Classificação: 5795 [ BDENF ID 15262 ]
MATOSO, Leonardo Ferreira. Fatores associados aos níveis séricos de IgE total em residentes
de uma área endêmica para esquistossomose de Minas Gerais. Belo Horizonte. Universidade
Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2008. 70 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GAZZINELLI, Andréa
HADDAD, João Paulo Amaral
RESUMO: Este estudo teve como objetivo avaliar a relação entre os fatores socioeconômicos,
demográficos, de contato com água e reinfeção pelo S. mansoni com os níveis de IgE total, em 340
indivíduos residentes em área endêmica, do município de Ponto dos Volantes, Minas Gerais. Os
dados socioeconômicos, demográficos e de contato com água foram coletados utilizando
questionários desenvolvidos pelo nosso grupo. Foram coletadas 3 amostras de fezes e examinado
pelo método Kato-Katz. Soro também foi coletado dos participantes do estudo para avaliação dos
níveis de IgE total pela técnica de ELISA. A prevalência da endemia antes do tratamento foi de 65%
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(IC95%= 58,72 - 71,28) e a média geométrica do número de ovos por grama de fezes de 59,27
(IC95%= 54,93 - 63,61). Um ano após o tratamento a prevalência foi reduzida para 13,8% (IC95%=
6,01 - 21,5) e média geométrica do número de ovos para 24,33 (IC95%= 17,70 - 30,96), sendo esta
diferença estatisticamente significativa. Antes do tratamento a maior intensidade de infecção ocorreu
na faixa etária de 15-29 anos e a maior prevalência foi observada na faixa etária de 30-49 anos. Após
tratamento a prevalência, intensidade de infecção e a reinfecção foram maiores na faixa etária de 614 anos. Os níveis de IgE total (mg/mL) antes do tratamento foram de 7,8 (IC95%= 6,6 - 9,6) e após
tratamento, de 3,8 (IC 95%= 3,2 - 4,3) com p<0,01. Os níveis de IgE total (mg/mL) aumentaram com
a idade e foram maiores nos indivíduos do sexo masculino. Uma menor mediana dos níveis de IgE
total foi observada no grupo de indivíduos com exame de fezes negativo em relação aos grupos
reinfectado e não reinfectado e essa diferença foi estatisticamente significativa. Foi utilizado o modelo
de regressão linear na análise dos dados individual e familiar para avaliar a correlação entre as
variáveis independentes e os níveis de IgE total após o tratamento. A análise multivariada mostrou
que a atividade de atravessar o córrego, a idade, o sexo, possuir chuveiro em casa, TBM total e
infecção pelo S. mansoni correlacionaram significativamente com os níveis de IgE total (mg/mL) após
o tratamento. Esses resultados mostraram que essas variáveis tem importante efeito nos níveis de
IgE total após o tratamento e que elevado nível de IgE total após o tratamento pode ser fator preditivo
de reinfecção pelo S. mansoni.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=102181
Nº de Classificação: 5796 [ Lilacs ID 481717 ] [ BDENF ID 15256 ]
AMARAL, Evaldo Pinheiro. Análise espacial da hanseníase na Microrregião de Almenara - Minas
Gerais: relações entre a situação epidemiológica e as condições socioecônomicas. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2008. 89 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LANA, Francisco Carlos Félix
RESUMO: A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa que, quando não tratada, pode acarretar
incapacidades e deformidades físicas. Ela é considerada um problema de saúde pública no Brasil,
onde a meta atualizada proposta pela Organização Mundial de Saúde é eliminá-la até o ano de 2010.
Sua distribuição não ocorre de forma homogênea pelo espaço, havendo uma maior concentração em
áreas mais pobres. Dessa forma, o conhecimento de seu comportamento espacial e de suas relações
com as condições socioeconômicas torna-se fundamental na formulação de estratégias visando à
eliminação. O objetivo deste estudo é analisar a situação epidemiológica da hanseníase na
microrregião de Almenara/MG, no período de 1998 a 2006, segundo sua distribuição espacial,
buscando associá-la às condições socioeconômicas da população. Trata-se de um estudo ecológico.
O cenário é a microrregião de Almenara, situada no Vale do Jequitinhonha/MG. Os dados sobre a
doença foram retirados das Fichas de Notificação/Investigação de Hanseníase disponibilizadas pela
Secretaria de Estado da Saúde. Os dados socioeconômicos foram extraídos do Censo 2000 do IBGE
e a partir deles construiu-se o Índice de Vulnerabilidade à Saúde (IVSA), composto por 13 variáveis
que englobam as dimensões de saneamento, habitação, educação, renda e sociais/saúde. As bases
cartográficas digitais foram fornecidas pelo IBGE. Na análise epidemiológica compararam-se os
indicadores encontrados aos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde e aos resultados
descritos em outros estudos científicos. Os casos da doença foram georreferenciados por setor
censitário e a análise espacial foi feita através do software SatScan. Os altos coeficientes de
detecção encontrados colocam a microrregião como uma área hiperendêmica. Além disso, os altos
percentuais de casos diagnosticados nas formas clínicas multibacilares e/ou já com alguma
incapacidade física indicam que os serviços de saúde não estão sendo capazes de detectar todos os
casos existentes na área, o que contribui para manter a cadeia de transmissão da doença. Através do
teste de Kruskal-Wallis encontrou-se uma relação inversa entre o IVSA e a detecção da hanseníase,
em que as áreas com menor vulnerabilidade apresentaram os maiores coeficientes. A análise
espacial identificou dois conglomerados, sendo um com coeficientes de detecção observados acima e
outro com coeficientes abaixo do esperado. Acredita-se que os resultados obtidos servirão para
balizar a elaboração e implementação de medidas mais específicas de prevenção e controle da
hanseníase na região.
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SOUZA, Marina Celly Martins Ribeiro de. Representações e práticas de profissionais da atenção
básica sobre HIV/aids. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2008. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FREITAS, Maria Imaculada de Fátima
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo, fundamentado na Teoria das Representações Sociais,
com o objetivo de compreender as representações e práticas de profissionais que atuam na atenção
básica sobre HIV/aids. Foram entrevistados doze profissionais de saúde, sete enfermeiras e cinco
médicos que atuam em dois Centros de Saúde no município de Belo Horizonte, há pelo menos seis
meses. Os sujeitos foram contactados em seus locais de trabalho e convidados a participar da
entrevista, com a seguinte questão inicial: “relate-me o que pensa a respeito da infecção pelo HIV e
aids, sobre seu atendimento nessa área, sobre as pessoas infectadas e sobre o risco a que o
profissional de saúde tem no cotidiano de seu trabalho”. A análise do conteúdo das entrevistas foi
realizada pelo método de análise estrutural de narração proposto por Dubar e Demazière (1997). A
partir da interpretação dos dados, as representações dos profissionais da atenção básica foram
organizadas em três categorias: HIV/aids; o trabalho em HIV/aids; risco de infecção no cotidiano de
trabalho. Os resultados apontam para espaços de permanências e mudanças nas representações
sociais dos sujeitos entrevistados, implicando no reconhecimento, pelos mesmos, da importância da
prevenção em HIV/aids na atenção básica à saúde, sem, no entanto, realizarem ações de forma
sistemática e constante que possam efetivamente contribuir para a redução da disseminação da
doença. Desvelam, ainda, que os profissionais de saúde entrevistados conhecem o risco de infecção
no cotidiano de seu trabalho nos serviços de saúde, representando-o como muito baixo. Acreditam
que o uso dos equipamentos de proteção individual pode minimizar os riscos e que estes não
interferem no atendimento prestado aos usuários. Este estudo permitiu reconhecer, então, que a
atenção básica precisa de ajustes constantes para se garantirem o acesso e a integralidade do
cuidado, com ações sistematizadas que promovam a saúde e previnam doenças, além de mudanças
na formação profissional, maior oferta de capacitações em serviço e momentos de reflexão coletiva,
dos profissionais, sobre seu trabalho.

Acesso ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/GCPA-7LPLQ8/1/marina_celly_martins.pdf
Nº de Classificação: 5798
BOMFIM, Tathiana Muniz. Mortalidade evitável na infância: Belo Horizonte, 1997 a 2006. Belo
Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2008. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MALTA, Deborah Carvalho
RESUMO: As causas de mortes evitáveis ou reduzíveis são definidas como aquelas preveníveis, total
ou parcialmente, por ações efetivas dos serviços de saúde, que estejam acessíveis em um
determinado local e época. Essas causas devem ser revisadas à luz da evolução do conhecimento e
da tecnologia para prática da atenção à saúde. Objetivo: Analisar a evolução da mortalidade na
infância e a evitabilidade destes eventos em Belo Horizonte no período de 1997-2006. Metodologia:
Trata-se de um estudo descritivo, utilizando-se dados obtidos de fontes secundárias, de série
temporal dos óbitos infantís e na infância, residentes no município de Belo Horizonte, ocorridos no
período de 1997 a 2006, registrados no SIM e SINASC de 1997 a 2006. As mortes foram
classificadas segundo a Lista Brasileira de Mortes Evitáveis em: 1- Causas Evitáveis: a) Reduzíveis
pelas ações de imunoprevenção; b) Reduzíveis pela adequada atenção à mulher na gestação e parto
e ao recém nascido; c) Reduzíveis por ações de diagnóstico e tratamento adequadas; d) Reduzíveis
por ações de promoção à saúde vinculadas a ações de atenção em saúde. 2- Causas mal definidas e
3- Causas não evitáveis, que correspondem às demais causas de mortes. Calculou-se a mortalidade
proporcional e os coeficientes dos óbitos evitáveis e não evitáveis. Foi realizado ainda o estudo de
trajetória de casos selecionados sob a perspectiva do percurso da linha do cuidado. Resultados: Foi
observado que houve maior redução nos óbitos por causas evitáveis que não evitáveis. Concentração
dos óbitos pós-neonatais com peso superior a 2500g nas causas mal definidas. Predomínio dos
óbitos por causas reduzíveis por adequada atenção ao recém-nascido em menores de um ano e
maior participação dos óbitos reduzíveis por ações adequadas de diagnóstico e tratamento em
crianças maiores de um ano. O estudo da trajetória dos casos evidenciou "ruídos" que apontam a
baixa efetividade dos serviços de saúde e manejo inadequado de algumas situações. Conclusão:
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Apesar das notáveis ações que o município vem desenvolvendo para minimizar essas mortes verificase ainda a necessidade de intervenções adicionais em função do elevado número de óbitos que
poderiam ser reduzidos por ações efetivas dos serviços de saúde.
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PIMENTA, Adriano Marçal. Fatores associados à síndrome metabólica em área rural de Minas
Gerais. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2008. 132 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VELÁSQUEZ MELÉNDEZ, Jorge Gustavo
RESUMO: A síndrome metabólica é reconhecida como um importante problema de Saúde Pública
em todo o mundo, e está fortemente associada ao diabetes mellitus tipo 2 e às doenças
cardiovasculares. Este estudo epidemiológico, observacional, transversal e de base populacional, foi
conduzido com o objetivo de identificar os fatores associados à síndrome metabólica nas
comunidades de Virgem das Graças e Caju, respectivamente, áreas rurais dos municípios de Ponto
dos Volantes e Jequitinhonha, ambos localizados na região do Vale do Jequitinhonha, nordeste do
Estado de Minas Gerais. A amostra foi constituída de 534 participantes de ambos os sexos, com
idades entre 18 e 94 anos, dos quais foram coletadas informações sobre as características
demográficas, do estilo de vida, antropométricas, bioquímicas e hemodinâmicas. As prevalências da
síndrome metabólica e seus componentes foram estimados usando a definição modificada da
National Cholesterol Education Program - Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III). A equação da
distribuição binomial foi utilizada para avaliar a probabilidade de agregação dos componentes da
síndrome metabólica. Um modelo multivariado foi construído usando a regressão de Poisson. A força
de associação foi medida pela Razão de Prevalência (RP) e seus respectivos intervalos de confiança
de 95% (IC 95%). O nível de significância estatística estabelecido foi de 5% (p<0,05). A síndrome
metabólica foi diagnosticada em 14,9% (IC 95%: 11,9 - 18,4) dos participantes, e tinha uma
prevalência estatisticamente maior entre as mulheres (23,3%, IC 95%: 18,1 - 29,1) em relação aos
homens (6,5%, IC 95%: 3,8 - 10,3). Os componentes mais freqüentes da síndrome metabólica foram
a hipertensão arterial e os baixos níveis de high density lipoprotein cholesterol (HDL-c). As
combinações mais comuns de três componentes da síndrome metabólica foram:
hiperglitrigliceridemia, baixos níveis de HDL-c e hipertensão arterial; obesidade abdominal, baixos
níveis de HDL-c e hipertensão arterial. A agregação de três ou mais componentes da síndrome
metabólica foi maior do que a esperada ao acaso. O sexo feminino (RP = 2,20; IC 95%: 1,33 - 3,62),
a obesidade (IMC ? 30 kg/m2; RP = 3,03; IC 95%: 2,05 - 4,48), a proteína C-reativa ? 4º quartil (RP =
1,56; IC 95%: 1,05 - 2,31), o Homeostasis Model Assessment - Insulin Resistance ? 4º quartil (RP =
1,92; IC 95%: 1,28 - 2,88), a idade (RP = 7,06; IC 95%: 2,62 - 19,04 para a comparação entre
participantes com 60 e mais anos e aqueles com 18 a 29 anos), e o consumo moderado de bebida
alcoólica (3,1 a 20,0 gramas de etanol/dia; RP = 0,26; IC 95%: 0,09 - 0,73) permaneceram
independentemente associados à síndrome metabólica, após a análise multivariada dos dados. Na
população rural estudada, a síndrome metabólica é um problema de Saúde Pública. A obesidade, a
resistência à insulina e a inflamação crônica subclínica permaneceram independentemente
associados a esse desfecho. A definição da NCEP-ATP III é recomendável como critério de
diagnóstico da síndrome metabólica, relativamente simples de ser usado na prática clínica e
epidemiológica.
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LUCAS, Thabata Coaglio. Validação do reprocessamento de cateteres cardíacos angiográficos:
uma avaliação da funcionalidade e integridade. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas
Gerais. Escola de Enfermagem, 2008. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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RESUMO: O reprocessamento de materiais odonto-médico-hospitalares em virtude dos resíduos
químicos advindos do processo de limpeza e esterilização que interagem com os polímeros podem
gradualmente deteriorar os cateteres, alterando suas propriedades mecânicas, relacionada com a
funcionalidade dos materiais, (resistência à tração) e químicas, relacionada com a integridade
molecular e micro-estrutural da cadeia polimérica, (alteração na estrutura molecular dos polímeros,
micro-fissuras, rugosidade e imperfeições superficiais). Tais alterações podem implicar na ocorrência
de eventos adversos em pacientes, despertando para questionamentos em relação a uma prática
ética e segura da instituição e de seus profissionais. Este estudo teve como objetivo validar o
reprocessamento de cateteres cardíacos angiográficos quanto às suas características de
funcionalidade e integridade. Tratou-se de uma pesquisa experimental, comparativa e controlada que
foi realizada nos laboratórios da Bioengenharia e da Engenharia de Polímeros e Compósitos da
Universidade Federal de Minas Gerais. A funcionalidade do cateter foi avaliada por meio de ensaio de
tração e a integridade pela Espectroscopia na Região do Infravermelho (FTIR) e Microscopia
Eletrônica de Varredura (MEV). Os resultados evidenciaram uma tendência à redução da deformação
média na força máxima e aumento da rigidez a cada acréscimo do número de reprocessamento
(p<0,05). As modificações das propriedades mecânicas foram mais evidentes a partir do quinto
reprocessamento, embora os cateteres tenham mantido um comportamento dúctil até o nono
reprocessamento. A FTIR evidenciou a degradação oxidativa por meio de ligações cruzadas, pelo
aumento do número de carbonilas ligadas a cada acréscimo do número de reprocessamento
(p<0,001). As micrografias da MEV revelaram o aumento de rugosidade, micro-fissuras e microarranhões na superfície dos cateteres, a partir do quarto reprocessamento. Os resultados do presente
estudo poderão contribuir para uma sensibilização das instituições hospitalares e reprocessadores
terceirizados para a elaboração de protocolos de reprocessamento, inspeção criteriosa dos materiais
odonto-médico-hospitalares e vigilância sistemática da reutilização de materiais recomendados como
uso único. Além disso, fornecerá subsídios para uma reflexão sobre o reprocessamento validado, não
apenas por sua relevância econômica, mas, sobretudo, do ponto de vista ético, ambiental, legal e
assistencial.
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HEMMI, Ana Paula Azevedo. Representações sociais de usuários sobre o Programa Saúde da
Família. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2008. 87 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PENNA, Cláudia Maria de Mattos
RESUMO: Trata-se de um estudo de caso com abordagem qualitativa, fundamentado na Teoria das
Representações Sociais, com o objetivo de apreender as representações sociais de usuários sobre o
Programa Saúde da Família. Os sujeitos da pesquisa foram sete usuários, sendo dois homens e
cinco mulheres, com a média de idade de 70 anos, moradores, há aproximadamente dez anos, da
área de abrangência de uma Unidade Básica de Belo Horizonte, localizada no distrito Noroeste.
Realizou-se entrevista aberta a partir da seguinte questão norteadora: “o que você entende sobre o
Programa Saúde da Família”. As entrevistas foram encerradas no momento da saturação dos dados.
Utilizou-se a análise de discurso para a interpretação dos dados. Fez-se a leitura sistematizada das
entrevistas para definição do corpus e apreensão das representações dos usuários sobre o Programa
Saúde da Família Os dados foram organizados em duas categorias: 1 - no tempo em que acesso
significava espera e falta; 2 - novas formas de fazer saúde, novas formas de representá-la. A primeira
refere-se às representações sociais da atenção à saúde no período anterior à implantação do
Programa em Belo Horizonte, enquanto a segunda mostra as representações no momento atual. A
partir dessas categorias, percebe-se que há mudanças reconhecidas no discurso dos usuários, com
outro olhar sobre as ações desenvolvidas pelos profissionais na Unidade Básica. As representações
dos usuários sobre o Programa Saúde da Família não são definidas pelo reconhecimento do nome ou
da sigla estabelecida pelo Setor Saúde e por seus trabalhadores, mas por aproximações e noções
construídas no cotidiano das relações que vivenciam quando procuram atendimento. Os usuários
percebem o momento de transição que o Setor Saúde vivencia o que reflete sobre novas formas de
representação do Programa apesar de haver resquícios, em sua memória, do atendimento que
recebiam antes da implantação do atual modelo. Destacam a garantia de acesso ao Serviço com o
término das filas, a construção de vínculos com os profissionais que os atendem, além de
identificarem a Unidade Básica de Saúde como espaço social onde podem desenvolver atividades de
promoção da saúde. Espera-se que este estudo proporcione reflexões, por parte de profissionais e
gestores, sobre a importância de conhecermos os valores e crenças dos usuários quanto à
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organização do Serviço e sobre a parceria com os usuários para que os princípios da estratégia de
Saúde da Família sejam alcançados integralmente.
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RESUMO: O número elevado de gravidez na adolescência tem motivado estudos sobre suas
repercussões na vida das adolescentes, principalmente em seu processo educacional, na construção
de sua independência econômica e em seus relacionamentos sociais, especialmente o familiar.
Considerando esse contexto, o estudo teve como objetivo analisar a ocorrência e as conseqüências
de gravidez em adolescentes, reconhecendo suas demandas e necessidades para o exercício de sua
sexualidade. Adotou-se o método qualitativo e o referencial teórico do materialismo histórico-dialético
no caminho metodológico. Foram sujeitos desta pesquisa dezoito gestantes na faixa etária de 13 a 19
anos, identificadas por meio dos dados do SISPRENATAL em quatro Unidades Básicas de Saúde do
município de Patrocínio, Minas Gerais. Para a coleta de dados foi utilizada a entrevista individual em
profundidade, com roteiro semi-estruturado, aplicada pela pesquisadora na residência das gestantes,
após a assinatura do TCLE pelas adolescentes e seus responsáveis, quando menores de 18 anos.
Para a análise dos dados, foi utilizada a Análise de Discurso, orientada pelos autores Fiorin e Savioli
(1997) e Orlandi (1999). Essa técnica possibilitou reconhecer o significado do que está explicito e
implícito no discurso em contextos concretos de vida das adolescentes grávidas participantes do
estudo. A análise dos discursos resultou na construção de quatro eixos temáticos centrais:
sentimento de des-proteção, gravidez como mudança de vida, gravidez como realização de vida e
expectativas sobre o futuro. O sentimento de des-proteção foi expresso nos relatos das adolescentes
ao associarem a descoberta da gravidez com sentimentos de angústia, temores e inseguranças
diante das reações dos pais, colegas de escola e namorados ou companheiros. Estão associados
ainda a essa categoria os sentimentos de abandono familiar, manifesto nos sentimentos de solidão e
de desamparo advindos da separação da família; os sentimentos de desajuste nos relacionamentos
afetivos e o desamparo social. Os sentimentos associados à gravidez como mudança de vida
emergiram com a representação da gravidez como um fenômeno desejado para algumas
adolescentes enquanto que, para outras, a gravidez estava associada a um fenômeno inevitável à
vivência da sexualidade. Emergiram também, nessa categoria, os sentimentos de ambivalência de
conflitos manifestos com a descoberta e vivência da gravidez. Os sentimentos associados à gravidez
como realização de vida emergiram nos relatos relativos à conquista de um sonho para algumas
adolescentes enquanto que, para outras, a maternidade estava associada a uma maior
responsabilidade na vida e à possibilidade de concretização de seu projeto de vida. As expectativas
quanto ao futuro foram reveladas ao associar a gravidez a um fator potencializador de suas
capacidades de enfrentamento das dificuldades surgidas com a ocorrência desse fenômeno,
enquanto que outras a revelaram como um fator dificultador para a realização de seus projetos de
vida. O estudo possibilitou (re)conhecer as inúmeras percepções e conflitos vivenciados pelas
adolescentes grávidas, refletindo a complexidade e a heterogeneidade da gravidez na vida das
adolescentes. O estudo deverá contribuir para a elaboração de estratégias e a implementação de
ações que atendam as necessidades dos adolescentes para o aprendizado contextualizado da
sexualidade, envolvendo a formação educacional, o suporte familiar, a re-estruturação dos serviços
de saúde, a educação permanente dos profissionais de saúde e de educação, no sentido de que o
acesso às informações e aos serviços seja assegurado como direito de cidadania dos adolescentes.
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo compreender a identidade social do Agente
Comunitário de Saúde inserido em equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Programa de
Agentes Comunitários de Saúde (PACS) em áreas rurais, tendo em vista as implicações de fatores
culturais na prática desse ator com a comunidade. O estudo foi realizado em uma equipe de ESF e
duas de PACS do município de Diamantina, MG. Os sujeitos da pesquisa foram constituídos de 15
agentes comunitários de saúde, três enfermeiras, uma médica, três auxiliares de enfermagem e 11
usuários com mais de 18 anos, residentes na área dessas equipes. O estudo foi aprovado no Comitê
de Ética em Pesquisa da UFMG e a coleta de dados adotada foi a entrevista individual em
profundidade, com roteiro semiestruturado, aplicada pela pesquisadora mediante assinatura do
entrevistado do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A análise dos dados e resultados foi
realizada com a técnica da Análise de Conteúdo Temático. Essa análise revelou que há uma forte
ligação dos valores e cultura do agente com a comunidade onde reside e trabalha. Somados a essa
realidade, estão os conhecimentos biomédicos adquiridos na prática cotidiana, suas trajetórias de
vida e a atuação em uma função ainda pouco conhecida e valorizada. No que diz respeito ao
cotidiano de trabalho do ACS, percebemos a prática de ações educativas direcionadas para os
cuidados preventivos e para aqueles de promoção da saúde; o principal foco é a família e o
instrumento, a visita domiciliar. As práticas de trabalho do agente que foram categorizadas no plano
pessoal e profissional, repercutem em implicações na sua vida. No geral, a imagem de um agente
para outro é tida como positiva, o que lhe possibilita despontar como um ator importante e
indispensável no modelo de atenção básica à saúde atual. O fato de o agente trabalhar na sua
comunidade de residência é considerado por uma maioria como uma proximidade favorecedora para
o relacionamento e levantamento de problemas locais. O relacionamento com o agente é considerado
bom tanto com os profissionais quanto com os usuários.

Acesso ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/MaristelaLara.pdf
Nº de Classificação: 5804
AVILA, Gisamara Girardi Fontes de. Elementos da cultura de um hospital universitário:
repercussões no comportamento organizacional. Rio Grande. Universidade Federal do Rio Grande,
2006. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI FILHO, Wilson Danilo
RESUMO: Este estudo trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva de natureza qualitativa.
Aborda o complexo e intricado mundo da Cultura Organizacional. Para desvendar alguns aspectos do
universo cultural de uma organização, é necessário repensar a lógica subjacente ao comportamento
manifesto e, assim, redirecionar os hábitos/práticas, a fim de melhorar o desempenho profissional. O
suporte teórico adveio, principalmente, das idéias de Edgar Schein. Participaram do estudo dez
profissionais de diferentes categorias, sendo todos servidores públicos federais de um Hospital
Universitário - HU, do extremo sul do país. Partiu-se da relação indivíduo-comportamentoorganização, articulando aspectos subjetivos e objetivos para apreensão das condições reais e das
representações simbólicas que a envolvem. Teve-se como objetivo identificar elementos da Cultura
Organizacional do Hospital Universitário, com vistas a analisar suas repercussões no comportamento
organizacional e implicações no contexto da qualidade do trabalho assistencial. A entrevista foi a
técnica utilizada para a coleta de dados, durante a qual foram feitas três perguntas que
contemplavam as condições de trabalho, o processo de integração/socialização e a prática
profissional. A análise e organização dos dados deram origem a cinco categorias que apontaram para
aspectos relacionados às condições para realização do trabalho, relações hierárquicas,
comprometimento organizacional, relações interpessoais e a função pública. A partir da relação feita
entre as unidades de análise e os autores que estudam a cultura organizacional, foi possível inferir
algumas idéias conclusivas a respeito do comportamento dos profissionais deste HU, desde sua
fundação até os dias atuais. Os elementos culturais (artefatos visíveis, valores, pressuposições
compartilhadas) que puderam ser decifrados e que mais fortemente representam/traduzem a história
organizacional foram: o exercício da autonomia, da criatividade e da responsabilidade como
fomentadores do comprometimento profissional; as relações de respeito e admiração pelas chefias,
resultando em valorização da autoridade por competência, da hierarquia e da liderança; as
manifestações de coragem, superação, cooperação, dedicação e obediência, que representavam o
cotidiano dos primórdios do HU; o reconhecimento dispensado ao envolvimento dos trabalhadores,
na busca pelo sucesso da instituição; e, por fim, a preconização do trabalho em equipe, da
cumplicidade e da solidariedade, correspondendo a valores que coexistiam e orientavam as práticas.
No entanto, o cenário atual é adverso e contraria as antigas verdades da instituição. O paradigma
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comportamental foi rompido e as certezas culturais foram desestruturadas, dando lugar a valores
como a burocracia, o status pelo poder, a eqüidade, a estabilidade e os interesses políticos, todos,
aparentemente, motivados pelo exercício da função pública. Os elementos da cultura organizacional
elencados neste estudo parecem ter implicação direta na qualidade do trabalho assistencial, pois
seus aspectos disfuncionais, de alguma forma, interferem no comprometimento e na motivação
profissional. Esta pesquisa pode contribuir com a administração do HU/FURG, quando esta desejar
implementar novas propostas de trabalho, redirecionar o comportamento, resgatar o
comprometimento e, assim, melhorar a qualidade/desempenho profissional.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
Nº de Classificação: 5805
FREITAS, João Renan Silva de. Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho em
profissionais de enfermagem de um hospital universitário (Os). Rio Grande. Universidade
Federal do Rio Grande, 2007. 74 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI FILHO, Wilson Danilo
RESUMO: O objetivo geral deste estudo foi verificar a ocorrência de Distúrbios Osteomusculares
Relacionados ao Trabalho em membros da equipe de enfermagem do Hospital Universitário Dr.
Miguel Riet Corrêa Júnior. Teve como objetivos específicos: estimar a prevalência de DORT entre os
membros da equipe de enfermagem; identificar os sintomas de DORT mais freqüentes entre esses
profissionais e as regiões do corpo que mais freqüentemente afetadas; verificar o índice de
absenteísmo, em decorrência dos DORT no período de janeiro de 2005 a outubro de 2006; identificar
as características (sexo, idade, categoria profissional, e setor de trabalho) dos adoecidos. Tratou-se
de uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva, cujos dados foram coletados por meio de um
questionário com perguntas abertas e fechadas. A equipe de enfermagem do HU é formada por
profissionais que exercem as funções de enfermeiro, auxiliar e técnico de enfermagem, onde temos
61 enfermeiros, 46 técnicos de enfermagem, e 204 auxiliares. A amostra foi composta por 21
trabalhadores com queixas osteomusculares, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2005 a
outubro de 2006, selecionados com base em dados fornecidos pela chefia do serviço de
enfermagem. Deste total, 6 não quiseram participar do estudo, não tendo apresentado o motivo. Os
resultados evidenciaram que as categorias de auxiliar e técnicos foram as mais acometidas por
DORT, sendo todos os adoecidos do sexo feminino, 8 da categoria de auxiliar e 7 de técnico de
enfermagem, com maior índice de acometimento na idade entre 40 e 49 anos. Nas falas dos
adoecidos conseguese perceber o sofrimento destes, pois os DORTs ainda hoje apresentam-se
como um problema pouco conhecido pelos adoecidos e muitas vezes sem a correta abordagem por
parte dos profissionais da saúde.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=118728
Nº de Classificação: 5806
GIACOMINI, Luana. Elementos para a organização do trabalho em hemoterapia com vistas à
fidelização do doador voluntário de sangue. Rio Grande. Universidade Federal do Rio Grande,
2007. 92 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI FILHO, Wilson Danilo
RESUMO: Este estudo de caráter qualitativo e natureza exploratória teve como objetivos detectar a
significação do ato de doar sangue; identificar elementos ligados à decisão de tornar-se um doador
de sangue; conhecer as dúvidas ligadas à doação de sangue; conhecer a opinião do doador quanto à
organização do trabalho realizado pelo serviço; identificar quais estratégias são mais eficientes para o
desenvolvimento de um programa de doação voluntária de sangue; identificar a relevância da relação
profissional-usuário na conquista de doadores voluntários e habituais. Foi realizado no Banco de
Sangue do Hospital Santa Casa da cidade do Rio Grande e os sujeitos foram os doadores que se
apresentaram como voluntários, no período de janeiro a março de 2007. Foi solicitado o
Consentimento Livre e Esclarecido dos participantes e realizadas entrevistas (semi-estruturadas) para
a coleta de dados, as quais foram gravadas e transcritas. A partir do conteúdo das entrevistas, os
dados foram classificados em quatro grupos relativos: 1) à significação e o comportamento diante da
doação de sangue; 2) à avaliação da organização do serviço e do atendimento ao doador; 3) às
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estratégias para a promoção da doação de sangue altruísta; e 4) à relação profissional-usuário na
fidelização de doadores assíduos. A análise permite perceber que é indispensável desenvolver uma
comunicação social eficaz que contemple informação e educação, buscando reduzir os medos, tabus
e falsas idéias que podem desmotivar as pessoas a se tornarem doadoras de sangue. Deve-se
elaborar ou produzir meios, materiais, mensagens que tenham como função não apenas desmistificar
os efeitos da doação, mas, também, despertar a generosidade e solidariedade, e educar quanto à
necessidade de doadores saudáveis e regulares. Deve-se explorar os sentimentos dos que doam e
não doam para que percebam que a doação se faz de pessoas para pessoas e que, portanto, a
responsabilidade pelo abastecimento é de cunho social. Os serviços precisam desenvolver uma
filosofia de atendimento aos doadores apoiada na humanização das relações, procurando estar
aberto e atento aos questionamentos e responder de forma correta, orientando, acalmando e
satisfazendo as necessidades apresentadas pelos doadores. Receber e entender que as queixas
podem servir para melhorar o serviço. Desenvolver meios e medir de forma permanente os resultados
de indicadores de satisfação que permitam orientar a necessidade de ajustar a prestação da
assistência. Também é de extrema valia a implantação de melhorias nos aspectos que estão
diretamente relacionados à execução do trabalho para realizar o acolhimento, como ampliação do
horário de atendimento, administração da demanda e melhor espaço físico, proporcionando conforto
e bem-estar aos usuários.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=130211
Nº de Classificação: 5807
BLANCO, Roberto Alves. Atividade física e promoção da saúde: um estudo com os trabalhadores
portuários avulsos (TPAs) do Porto do Rio Grande/RS. Rio Grande. Universidade Federal do Rio
Grande, 2008. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VAZ, Marta Regina Cezar
SASSI, Raul Andrés Mendoza
RESUMO: A investigação está inserida na linha de pesquisa Organização do Trabalho em
Enfermagem/Saúde do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Fundação Universidade do
Rio Grande (FURG), tendo como núcleo o Laboratório de Estudos de Processos Socioambientais e
Produção Coletiva de Saúde (LAMSA), aprovada pelo Comitê de Ética na Pesquisa em Saúde da
FURG e possuiu a concordância para a coleta de dados do Órgão Gestor da Mão-de-Obra dos
Trabalhadores Portuários Avulsos (TPAs). O estudo teve como objetivo medir os níveis de Atividade
Física Total (AFT) e Atividade Física de Lazer (AFL) dos TPAs e observar as associações com
variáveis sócio-demográficas, hábitos de vida, o reconhecimento da importância da Atividade Física
(AF) para a Promoção da Saúde (PS) e os indicadores antropométricos, representados pelo Índice de
Massa Corporal (IMC) e pela Razão Cintura Quadril (RCQ). Este estudo realizou-se no terminal
portuário do Porto do Rio Grande, mais precisamente nas sedes dos sindicatos dos TPAs. A amostra
constituiu-se de 312 sujeitos, selecionados aleatoriamente, sendo que 291 participaram do estudo
(93,3%). Os dados foram obtidos através de questionário e medidas corporais e foram digitados
duplamente com o programa EPINFO 6.0, sofrendo posterior conversão para o software SPSS v. 13.
As características da amostra foram apresentadas através da estatística descritiva; as associações
entre duas variáveis foram analisadas pela regressão logística bruta, enquanto que a análise
multivariada se deu pela razão de odds ajustada, seguindo um modelo hierárquico proposto.
Observou-se prevalências de AFL de 25,8% e AFT de 80,5%. Apenas 31,1 % dos TPAs têm IMC
normal, ao passo que 47% estão acima do peso e 21,9% apresentam obesidade. A RCQ dos TPAs
apresenta valores de 34,0%, 46,2%, 14,3% e 5,5%, para risco baixo, moderado, alto e muito alto,
respectivamente, de desenvolverem doenças relacionadas ao acúmulo de gordura na região
abdominal. Na análise bivariada a AFL associou-se inversamente com idade, ingestão de álcool mais
de uma vez na semana, e responder de forma induzida sobre a importância de espaços para a
prática de AF, importância da AF para a socialização e relaxamento. A AFT associou-se
negativamente com idade e ser classificado como inativo no trabalho portuário. O sobrepeso
associou-se positivamente com os ativos no lazer. Após ajustes, a AFL manteve-se associada
negativamente com idade, responder induzidamente sobre a importância da AF para o relaxamento e
a ingestão de álcool mais de uma vez na semana. TPAs mais jovens, ser classificado como ativo no
trabalho portuário e responder espontaneamente sobre a importância do profissional de Educação
Física para a PS têm mais chances de ser ativos, em relação à AFT. Os resultados evidenciam a
necessidade da realização de campanhas educacionais com os TPAs, a respeito da importância e
benefícios da prática de AF para a PS, principalmente nos momentos de lazer, onde podemos ter um
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maior controle da intensidade, duração e freqüência dos mesmos. Ações de educação nutricional
poderiam contribuir para a diminuição dos altos índices de sobrepeso, obesidade e risco cardíaco
elevado na população investigada.

Acesso ao texto integral: http://bdtd.furg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=133
Nº de Classificação: 5808
SILVA, Cláudia Beatriz Degani Cardozo de Aguiar da. Qualidade de vida de idosos atendidos
pelas equipes de saúde da família em Rio Grande/RS. Rio Gande. Universidade Federal do Rio
Grande, 2008. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PELZER, Marlene Teda
RESUMO: Os objetivos deste estudo foram descrever o perfil socioeconômico, demográfico e a
percepção da qualidade de vida (QV) da população idosa de uma região urbana atendida pelas
equipes da Estratégia Saúde da Família, no município do Rio Grande/RS, e analisar a associação
entre variáveis de interesse do estudo e a QV percebida dos idosos. Foi realizado um estudo
transversal, descritivo, com 301 idosos cadastrados na cidade do Rio Grande, no período de junho a
agosto de 2008. Os dados foram coletados por inquérito domiciliar. Para o levantamento do perfil foi
utilizado formulário específico e para a avaliação da QV foi utilizado o questionário WHOQOL-BREF.
O pacote estatístico para as análises foi o programa Stata, versão 9.2. A análise descritiva dos dados
foi feita usando-se média e desvio-padrão para as variáveis numéricas. A comparação das variáveis
com os domínios de QV foi feita mediante análise de variância (ANOVA). A medida de ocorrência
utilizada foi à prevalência, juntamente com o intervalo de confiança de 95% (IC95). Os quatro
domínios de Qualidade de Vida e QV geral foram as variáveis dependentes, sendo propostas 12
variáveis independentes, de interesse para a correlação. Entre os respondentes, 61,3% eram do sexo
feminino, com idade entre 60 e 69 anos, 82,7% brancas, 66,1% com baixa escolaridade, 54,8%
casadas, 85% aposentadas, 90,4% moram com outras pessoas, 38,9 % são de baixa renda, 76,4%
residem em casas de alvenaria e 80,7% contam com água encanada, 86,4% declararam apresentar
algum problema de saúde, com destaque para a hipertensão 28,6% e outros problemas cardíacos
14,6%. Uma proporção de 42,2% percebe a sua saúde como regular, não participa de grupos 64,4%
e 60,5% faz tratamento ambulatorial. Verificou-se associação positiva e estatisticamente significativa
com melhores escores de QV entre os idosos do sexo masculino que obtiveram nos domínios
Psicológico e Social, com os idosos entre 60-69 anos nos domínios Físico, Psicológico e Social, da
mesma forma com os idosos com maior escolaridade, nos domínios Físico, Psicológico, Ambiental e
de QV geral. Em relação ao estado civil, os idosos que referiam viuvez, tinham menores escores de
QV nos domínios Físico, Psicológico e Social. Os indivíduos que não estavam aposentados e os que
moram acompanhados obtiveram escores mais altos no domínio Físico. Os indivíduos com melhor
renda per capita obtiveram melhores escores nos domínios Físico, Psicológico, Ambiental e QV geral.
Os que referiam não ter problema de saúde obtiveram melhores escores nos domínios Físico,
Psicológico e QV geral. Quanto melhor a percepção de saúde, melhor os escores em todos os
domínios. Os idosos que participam de grupos obtiveram melhores escores de QV em todos os
domínios. Não estar em tratamento obteve melhor escore nos Domínios Físico e de QV geral. Os
resultados do estudo demonstraram a diversidade de fatores que influenciam na QV e a importância
de se conhecer o perfil deste grupo etário, para o estabelecimento de políticas públicas de saúde e
subsidiar a reorientação das ações que vem sendo desenvolvidas, visando garantir a saúde integral
do ser idoso e sua qualidade de vida.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=121666
Nº de Classificação: 5809
MORAES, Cristiane Lima de. Processo de gestão implementado pelos gestores do Pólo de
Educação Permanente em Saúde da Macrorregião Sul do RS: visibilidade dos enfermeiros no
processo. Rio Grande. Universidade Federal do Rio Grande, 2008. 218 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SIQUEIRA, Hedi Crecencia Heckler de
RESUMO: Este estudo teve como objetivo conhecer as estratégias formuladas e implementadas, com
os serviços de saúde e as instituições de ensino na formação dos profissionais de saúde para a
consolidação do SUS, na perspectiva dos gestores do Pólo de Educação Permanente em Saúde
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(EPS) da Macrorregião Sul do RS e identificar a visibilidade dos Enfermeiros no processo. A coleta de
dados, após aprovação do projeto pelo comitê de ética sob o Parecer n° 157/07, processouse através
do método da entrevista semi-estruturada, aplicado no mês de maio de 2008 a seis sujeitos: gestores
da secretaria executiva do Pólo de EPS da Macrorregião Sul/RS. A análise e interpretação dos
dados, quanto à categoria Estratégias de Gestão Formuladas e Implementadas pelos Gestores do
Pólo permitiu evidenciar a elaboração do plano de ações da EPS pelos gestores do Pólo de EPS e a
elaboração dos Projetos nos níveis de atenção, gestão, formação e controle social formulados e
implementados pelos gestores do Pólo a partir das inter-relações estabelecidas entre as instituições
de ensino e os serviços de saúde que oportunizaram aproximação entre trabalho e educação com
vistas às transformações nas práticas de gestão e (re)organização dos serviços de saúde. Ainda
nesta categoria se manifestaram as Mudanças para atender às disposições da Portaria GM/MS n°.
1.996/07. Esses dados levaram os gestores do Pólo de EPS a reformular o plano de ações para
realizar as adequações necessárias. A categoria Facilidades e Dificuldades vivenciadas pelos
Gestores do Pólo demonstrou que as maiores facilidades foram: o empenho do Ministério de Saúde;
parceria formada entre as instituições de ensino; comprometimento dos atores no processo; curso de
facilitadores e a credibilidade alcançada pelo Pólo. As maiores dificuldades evidenciaram: falta de
participação do Controle Social; pouca autonomia universitária; conflito de poder; trâmites
burocráticos e mudança na política de EPS. A categoria visibilidade dos Enfermeiros no processo de
gestão do Pólo de EPS contemplou três subcategorias: elaboração do plano de ações; formulação e
implementação dos projetos da EPS nos níveis de atenção, gestão, formação e controle social e
realização de mudanças para atender a Portaria GM/MS n°. 1.996/07. Em relação a essa categoria o
olhar dos gestores ressaltou a formação acadêmica e o trabalho gerencial dos Enfermeiros como
elementos fundamentais que possibilitaram e destacaram a visibilidade dos Enfermeiros em todas as
etapas do processo de gestão. Concluiu-se que o processo de gestão do Pólo de EPS permitiu
conhecer as estratégias de gestão da EPS formuladas e implementadas pelos gestores do Pólo, a
partir das inter-relações estabelecidas entre as instituições de ensino e os serviços de saúde, nos
níveis de atenção, gestão, formação e controle social para formação e desenvolvimento dos
profissionais de saúde. Quanto à visibilidade dos Enfermeiros além de ser identificada, no decorrer de
todo o processo, recebeu destaque especial dos gestores. Observou-se que as dificuldades que se
manifestaram durante o processo de gestão da EPS foram superadas pelos aspectos facilitadores do
processo de co-gestão do Pólo.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=121912
Nº de Classificação: 5810
FIGUEIREDO, Paula Pereira de. Processo de trabalho da gestão da estratégia saúde da família:
um estudo da concepção de gestão e da sua articulação com as equipes de saúde e a comunidade.
Rio Grande. Universidade Federal do Rio Grande, 2008. [176] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CEZAR-VAZ, Marta Regina
RESUMO: Este estudo tem o objetivo geral de analisar o processo de trabalho dos gestores
municipais da Estratégia Saúde da Família (ESF) e a sua articulação com as equipes de saúde e a
comunidade no âmbito da Terceira Coordenadoria Regional de Saúde do Rio Grande do Sul
(3ªCRS/RS). Estudo de caráter explicativo e transversal, apresentando natureza predominantemente
qualitativa. Os dados foram coletados através de entrevista semiestruturada gravada, nos meses de
novembro e dezembro de 2006; junto aos gestores da ESF pertencentes a 12 municípios da
3ªCRS/RS, totalizando 15 sujeitos. A análise temática dos dados congregou uma abordagem
dialética, seguindo os passos de pré-análise, exploração e tratamento do material e interpretação dos
resultados. Os mesmos foram apresentados em três subcapítulos, em que o primeiro relaciona-se às
ações desenvolvidas no processo de trabalho da gestão da ESF, sintetizadas em três subtemas: 1)
Ações de Organização/Funcionamento da Saúde da Família; 2) Ações de Formação/Educação
permanente ou continuada; 3) Ações de Monitoramento e Avaliação. Apreendem-se desse processo
de trabalho estudado duas concepções de gestão, sendo que a primeira relaciona-se à gestão
clássica/tradicional, em que se destacam a administração de recursos materiais e humanos; a
padronização do trabalho; e a imposição de responsabilidades e controle do trabalho. A segunda
concepção relaciona-se aos preceitos da co-gestão, em que se agrega o compartilhamento de
decisões entre os gestores, as equipes de saúde e os usuários; o respeito à autonomia das equipes;
a negociação de responsabilidades e o monitoramento e avaliação da satisfação das equipes e/ou
comunidade. O segundo subcapítulo trata mais especificamente da articulação da gestão da ESF
com as equipes de saúde e a comunidade, dividindo-se em dois subtemas, a saber: 1)
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Características da articulação dos gestores da ESF com as equipes de saúde e a comunidade e 2)
Finalidades da articulação dos gestores da ESF com as equipes de saúde e a comunidade. Da
articulação com as equipes de saúde e a comunidade foi possível apreender com quem é feito o
contato, de quem é a iniciativa e em que relação de tempo e organização as ações de articulação
acontecem, no sentido de pontualidade ou continuidade; e de programação ou espontaneidade. O
terceiro subcapítulo descreve a experiência de devolução dos resultados parciais da pesquisa aos
gestores da ESF, perante a realização de um Seminário Temático. Diante dos resultados
encontrados, verificou-se que o processo de trabalho dos gestores da ESF estudados pode assumir
um caráter mais dialógico, no sentido de articulação e negociação com os atores envolvidos na
produção de saúde ou um caráter mais vertical e controlador. À guisa de conclusão, depreende-se
que o processo de trabalho dos gestores da ESF na 3ªCRS/RS apresenta fortalezas e fragilidades,
relacionadas à concepção de gestão que estrutura seu trabalho. Nesse caso, sugere-se a revisão de
algumas práticas, de modo que a cogestão seja a concepção preferencialmente utilizada para a
administração da Saúde da Família, vislumbrando a produção de valores-de-uso; ou seja, à
satisfação de necessidades humanas, tanto das equipes de saúde quanto da comunidade.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=129906
Nº de Classificação: 5811
SILVA, Bárbara Tarouco da. Percepção das pessoas idosas sobre institucionalização e
possibilidades de serem cuidadas pelos enfermeiros nas ILPIs, no ano de 2026. Rio Grande.
Universidade Federal do Rio Grande, 2008. 92 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Silvana Sidney Costa
RESUMO: A pesquisa teve como objetivos conhecer os fatores que levaram as pessoas idosas a
residirem em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) em uma cidade no Sul do país;
identificar como percebiam a instituição, os outros residentes e trabalhadores; identificar sua
percepção acerca dos cuidados de enfermagem que recebiam; e elaborar cenários futuros de
atuação do enfermeiro brasileiro em 2026, frente ao cuidado direcionado às pessoas idosas
residentes em ILPI. Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, fazendo parte de um
projeto de pesquisa interinstitucional denominado “Instituições de Longa Permanência para Idosos ILPs no Brasil: tipologia e proposta de modelo básico de assistência multidimensional”. Ela foi
desenvolvida em duas etapas, sendo a primeira um estudo exploratório-descritivo, numa ILPI
localizada na cidade do Rio Grande/RS. Participaram 21 idosos residentes na instituição. Utilizou-se
como instrumento de coleta de dados um guia de entrevista contendo questões acerca dos motivos
da institucionalização e do cuidado de enfermagem voltado à pessoa idosa. Na segunda etapa,
realizou-se um estudo prospectivo com seis enfermeiros integrantes do projeto interinstitucional, aos
quais foi aplicado um questionário. Para a análise dos dados, na segunda etapa da pesquisa, utilizouse a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Na primeira etapa, verificou-se a predominância
de mulheres, na faixa de 71 a 75 anos. O tempo de moradia variou de poucos dias a mais de 15
anos. Os principais motivos da institucionalização foram a decisão própria e a presença de doenças
crônicas não-transmissíveis. Nove idosos referiram perceber a ILPI como sua nova casa, porém não
consideram os demais residentes e os trabalhadores como sua nova família. Como cuidados de
enfermagem, citaram: disponibilização de medicações e vacinas, cuidados com a alimentação,
aferição dos sinais vitais, e uma atenção maior para com os idosos. Partindo dessas questões,
elaborou-se o cenário atual do cuidado de enfermagem à pessoa idosa no ano de 2008. Na segunda
etapa, foram consideradas cinco categorias: Papel da ILPI na vida das pessoas idosas e seus
familiares, em 2026; Desafios para o Brasil, no ano de 2026 acerca do cuidado de Enfermagem para
idosos residentes em ILPI; Cuidados de Enfermagem necessários para os idosos residentes em ILPI,
em 2026; Possibilidades de realização dos cuidados de Enfermagem aos idosos residentes em ILPI,
no Brasil, no ano de 2026; Preparação do enfermeiro brasileiro para enfrentar o cuidado de
Enfermagem para os idosos residentes em ILPI, em 2026. Cada categoria possibilitou a criação de
um cenário para o ano de 2026, no que se refere ao cuidado de enfermagem às pessoas idosas
residentes em ILPI. Esses cenários serviram para direcionar a um futuro impactante da enfermagem
gerontogeriátrica, principalmente no que diz respeito à necessidade da realização de cuidados de
enfermagem voltados à pessoa idosa institucionalizada. A pesquisa teve parecer favorável do Comitê
de Ética e Pesquisa com Seres Humanos, da Universidade Federal de Santa Catarina (CEP/UFSC),
sob o número de processo 013/07 e cadastrado no CONEP, com o número do documento
FR/123519.

Acesso ao texto integral: http://bdtd.furg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=144
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Nº de Classificação: 5812
ARAGÃO, Tatiana Martins da Silveira. Construção coletiva de um espaço dialógico com
cuidadores familiares de idosos hospitalizados visando uma educação em saúde. Rio Grande.
Universidade Federal do Rio Grande, 2008. 149 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PELZER, Marlene Teda
RESUMO: Diante do envelhecimento populacional acelerado e do aumento da longevidade, muitos
idosos apresentarão doenças e agravos crônicos não transmissíveis (DANT), que podem causar
dependência. A família, considerada a principal cuidadora, necessitará de acompanhamento
constante dos serviços de saúde e de programas sociais. A partir deste contexto e, sendo enfermeira
de um hospital universitário, no qual cada vez mais internam pacientes idosos, decidi realizar este
trabalho com o objetivo geral de construir um espaço coletivo dialógico com os cuidadores familiares
dos idosos internados numa unidade de clínica médica, com vistas a uma educação em saúde e,
como objetivos específicos, discutir em grupo as dificuldades dos cuidadores no processo de cuidar
do ser idoso; compartilhar as experiências entre os cuidadores, unindo-se aos conhecimentos do
profissional enfermeiro; elaborar um guia a partir das discussões grupais, servindo como um recurso
para esclarecer dúvidas de outros cuidadores e para os profissionais conhecerem as necessidades
mais freqüentes dos cuidadores familiares. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, convergenteassistencial, com 15 cuidadores familiares dos idosos internados num setor de clínica médica de um
hospital universitário. Para a coleta de dados, escolhi trabalhar com a dinâmica de grupo, utilizando a
estratégia teórico-metodológica dos círculos de cultura, preconizada por Paulo Freire. A análise foi
realizada seguindo-se quatro processos genéricos: apreensão, síntese, teorização e transferência.
Foram identificadas três categorias: “Discutindo coletivamente em grupo dificuldades do dia-a-dia no
processo de cuidar do idoso”, “Compartilhando as experiências entre os cuidadores, unindo-se aos
conhecimentos do profissional enfermeiro” e “Educação em saúde”. Na primeira categoria foram
estabelecidas três sub-categorias: “Sobrecarga do cuidador”, “O suporte formal” e “As atividades de
vida diária (AVD)”. Na segunda categoria destacaram-se “Compartilhando saberes” e “Os
conhecimentos do profissional enfermeiro” e, na terceira categoria, “Necessidade de educação em
saúde para os cuidadores familiares”, “Déficit de orientações aos cuidadores por parte da equipe de
saúde”, “A necessidade de educação em saúde para os profissionais” e “Educação em saúde através
da metodologia freireana”. Conclui que o objetivo de construção de um espaço dialógico, para
discussão das dificuldades e troca de experiências entre os cuidadores e o profissional enfermeiro, foi
alcançado, e que a metodologia freireana utilizada, contribuiu para a aproximação das pessoas,
possibilitando o diálogo e a troca de experiências no grupo. Acredito que, após a fase de
apresentação e divulgação desta pesquisa, deve ser realizada uma reflexão sobre a possibilidade de
continuidade deste trabalho no hospital, pois considero que será um diferencial na assistência de
enfermagem ao idoso e seu familiar.

Acesso ao texto integral: http://bdtd.furg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=147
Nº de Classificação: 5813
MARTINS, Josiane de Jesus. Humanização nas práticas de saúde: o discurso coletivo dos
trabalhadores gestores e usuários de um Estabelecimento Assistencial de Saúde Hospitalar (EASH).
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2008. 191 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ALBUQUERQUE, Gelson Luiz de
RESUMO: Neste estudo, defendo a tese de que a inclusão do outro (trabalhador/gestor/usuário) nas
práticas de saúde, tendo por base os princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização
(PNH), encaminha-nos a práticas de humanização da atenção à saúde desenvolvida nos
Estabelecimentos Assistenciais de Saúde Hospitalar (EASH). Trata-se de uma pesquisa exploratória
e descritiva, com abordagem qualitativa, que teve como objetivo geral compreender como ocorre a
inclusão do outro na atenção em saúde desenvolvida em EASH. Por se tratar de pesquisa que foca a
inclusão do outro no processo de humanização do trabalho em saúde, utilizou-se o método da Roda e
as diretrizes, dispositivos e ferramentas da PNH como recursos metodológicos. Assim, a abordagem
metodológica teve como objeto a fala dos trabalhadores, gestores e usuários, que produzem e
recebem cuidados em saúde no hospital. O cenário escolhido para operacionalizar esta pesquisa foi
um EASH de média complexidade, localizado em um município da Grande Florianópolis. Os atores
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sociais deste estudo foram nove (09) trabalhadores da saúde, oito (08) gestores e oito (08) usuários,
do SUS, que recebem e produzem o cuidado em saúde no cenário de investigação. Assim, após a
seleção inicial, foram constituídos três grupos com esses atores, ou seja, formado um grupo com os
usuários, um grupo com os trabalhadores e um grupo com os gestores. A coleta de dados foi
realizada no período de novembro de 2007 a março de 2008. A técnica utilizada foi a Roda de
conversa: o grupo como dispositivo. No modelo Paidéia, algumas etapas são essenciais. Estas foram
as adotadas nesta investigação: construir vínculos e contratos entre trabalhadores da saúde, gestores
e usuários, definir os temas e construir projeto de intervenção. O referencial metodológico do
Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) foi utilizado nesta pesquisa para análise dos dados. Após a
sistematização dos dados, os seguintes temas foram identificados nos grupos: PNH, humanização
nas práticas de saúde, processo de trabalho e tecnologias relacionais. Finalizadas essas etapas, a
tarefa seguinte foi à elaboração do desenho de intervenção, construído coletivamente através dos
dados coletados nos três grupos. A inclusão dos atores permitiu conhecer as mais variadas situações
que permeiam o processo de produção do cuidado em saúde. Construir coletivamente uma proposta
de intervenção baseada nos discursos dos envolvidos possibilita o protagonismo destes sujeitos, pois
problematiza o vivido no seu cotidiano. Colocá-los na cena e em cena favoreceu conhecer a
diversidade de opiniões, os diversos olhares, contemplar realidades diferentes que permeiam o
processo de trabalho em saúde em um EASH e assim, apontar as possibilidades para que o cuidado
em saúde seja humanizado, de acordo com o que preconiza a PNH.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=136960
Nº de Classificação: 5814
SOUSA, Francisca Georgina Macêdo de. Tecendo a teia do cuidado à criança na atenção básica
de saúde: dos seus contornos ao encontro com a integralidade. Florianópolis. Universidade Federal
de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2008. 332 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: A organização do cuidado a criança na ABS na perspectiva da integralidade deve
sustentar-se em um agir compartilhado enriquecido por subjetividades de profissionais e família em
um trabalho que tem por objetivo promover a saúde da criança e atender às características peculiares
do crescimento e do desenvolvimento infantil. A integralidade do cuidado como objeto desta
investigação foi delimitado a partir das políticas de atenção a criança no SUS e da organização e
gestão do cuidado no PSF. O estudo teve como objetivo construir um modelo teórico explicativo da
integralidade do cuidado a criança na ABS a partir dos significados atribuídos por profissionais e
mães. O estudo foi guiado pelo referencial metodológico da Grounded Theory ou Teoria
Fundamentada nos Dados. O pensamento complexo de Edgar Morin foi utilizado na análise e na
construção do Modelo Teórico. Foram sujeitos da investigação gestores municipais e estaduais da
saúde, chefes e coordenadores de serviços da atenção a criança das secretarias estaduais e
municipais de saúde, coordenadores de curso de enfermagem e medicina, enfermeiros e médicos do
PSF e mães de crianças atendidas em unidades do Saúde da Família do município de São Luís - MA.
Totalizaram 29 sujeitos que constituíram cinco grupos amostrais. A entrevista semi-estruturada foi o
instrumento utilizado para a coleta de dados. A seleção dos sujeitos, a coleta e a análise seguiram os
pressupostos da Grounded Theory. O processo da investigação foi desenvolvido pela coleta e análise
simultânea e comparativa dos dados e orientado pela codificação, ordenação, integração dos
conceitos, amostragem e saturação teórica. As entrevistas, os memorandos e os diagramas
constituíram o material empírico da investigação. Desse processo emergiu seis categorias:
Modelando a Integralidade do Cuidado na ABS, Incorporando Atitudes Mediadoras para Cuidar da
Criança, Percorrendo os Contornos do Cuidado à Criança na ABS, Qualificando o Cuidado à Criança,
Traçando o Caminho da Integralidade entre Dificuldades, Possibilitando a Emergência do Novo. O
fenômeno foi definido pela integração das categorias e nomeado como Perspectivando a
Integralidade do Cuidado a Criança na ABS em Contexto de Mudanças. A teoria substantiva foi
construída por um nível de abstração que revela a transversalidade, integração e correspondência
entre as categorias e representada por um modelo que se caracteriza pela interseção de unidades
independentes que interagem formando um todo. Tende a variabilidade e ao múltiplo e está
atravessado por um campo de movimentos diversos e dinâmicos produzindo forças que delineiam a
integralidade do cuidado a criança na ABS. É um modelo que dá significação à produção do cuidado
a partir das tecnologias relacionais organizadas por atitudes e subjetividades do trabalho e do
cuidado à criança.

Acesso ao texto integral:
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Nº de Classificação: 5815
VAGHETTI, Helena Heidtmann. Perspectivas de um retrato da cultura organizacional de
hospitais públicos brasileiros: uma traduação, uma bricolagem (As). Florianópolis. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2008. 241 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Maria Itayra Coelho de Souza
SILVA, Rosimeri Carvalho da
RESUMO: Os hospitais públicos brasileiros têm mostrado descompassos, percebidos no seu
gerenciamento e nas questões relativas aos trabalhadores da saúde, que influenciam a produção e
organização do trabalho e a assistência prestada nestes espaços. Esta problemática catalisou a
presente investigação, na emergência do entendimento destes fenômenos pela cultura
organizacional. Também encaminhou os objetivos desta pesquisa, no sentido de traduzir/interpretar
os significados acerca de aspectos hospitalares encontrados em estudos empíricos, que continham a
temática cultura organizacional de hospitais, e compor um retrato da cultura destes hospitais, na
forma de bricolagem. A tese sustentada foi de que a configuração estrutural dos hospitais, as
relações dos trabalhadores da saúde com o trabalho nestes locais e a interface de ambos com o
modelo público de gestão da saúde são aspectos que evidenciam significados, emergentes da
interpretação dos autores, sobre significados construídos e incorporados pelos trabalhadores acerca
dos mesmos. A re-interpretação do conjunto destes significados leva à compreensão de traços da
cultura organizacional de hospitais públicos brasileiros. O referencial teórico e metodológico esteve
assentado na perspectiva subjetivista da antropologia simbólico/interpretativa/hermenêutica defendida
por Geertz. Os aspectos hospitalares, capturados de três teses e sete dissertações produzidas nos
diversos programas de pós-graduações brasileiros entre 2002 e 2006, constituíram três estruturas de
significação: “A cultura de hospitais públicos brasileiros na dimensão organizacional”; “A cultura de
hospitais públicos brasileiros na dimensão dos sujeitos no trabalho”; e “A cultura de hospitais públicos
brasileiros na dimensão ambiental”. A re-interpretação dos significados apontou que o arranjo
funcional dos hospitais, formado pela natureza pública, a burocracia e os desdobramentos destas,
contorna um conjunto de significados que traduzem a cultura em que o público e a burocracia são
ineficientes, dificultam as demandas hospitalares, aumentam as distâncias entre os sujeitos, acirram
conflitos e são instrumentos de discriminação e disputas profissionais. Afora este, outros desenhos de
gerenciamentos materiais e humanos ainda são efetivados pelos hospitais, a fim de responder às
exigências do modelo público de gestão da saúde, que busca empresariá-los, para a efetiva
operacionalização e consolidação do SUS. As tensões resultantes destas transações impactam os
significados que os trabalhadores da saúde constroem acerca do seu trabalho e desta lógica gestora.
Assim, eles instituem e propagam, através da cultura organizacional, meios criativos de sobrevivência
intra-hospitalares e de contra-reações à ingerência do modelo público de gestão da saúde nos
hospitais, que se reproduzem nas relações de vínculo, subsistência e oposição processadas nestes
ambientes. A expressão material da percepção/tradução/inter-pretação da cultura organizacional de
hospitais públicos brasileiros pode ser exposta através do símbolo-significante de um retrato
bricolado. Neste, o cenário é composto 8 pela questão do público e da burocracia, as figuras centrais
são os trabalhadores da saúde, em relações com seu trabalho, e a moldura constitui-se no modelo
público de gestão da saúde, que dirige e ordena a realidade hospitalar. Esta investigação pretendeu
fortalecer o estudo da cultura organizacional na especificidade dos hospitais, e, com isto, participar do
processo de construção do conhecimento da Enfermagem, fornecendo subsídios para condução
deste retrato, onde, sabidamente, os enfermeiros ocupam lugar de destaque.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=636
Nº de Classificação: 5816

FERREIRA, Luiz Alberto Peregrino. Conceito de contágio de Girolamo Fracastoro nas teses
sobre sífilis e tuberculose (O). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2008. 159 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Maria de Lourdes de
RESUMO: O estudo das doenças está associado à história das diferentes civilizações. Somente a
partir dos trabalhos de Hipócrates surgiu a “teoria dos miasmas”, na qual as causas das doenças
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eram venenos (miasmas) transmitidos pelo ar ou vento, gerados espontaneamente em câmaras
abaixo da terra ou em locais fétidos, como os pântanos. No ano de 1546 o médico italiano
GIROLAMO FRACASTORO publicou seu trabalho De contagione et contagiosis morbis et curatione
(sobre o contágio e as doenças contagiosas e sua cura), no qual definiu o contágio como sendo um
tipo de infecção, que passava de um indivíduo para outro, por intermédio de seres vivos que se
reproduziam. Denominou os seres de seminaria contagionum (sementes de contágio) e definiu os
modos de transmissão das doenças infecciosas: por contato direto, por intermédio de fômites ou à
distância. A presente pesquisa foi realizada com o objetivo de analisar se teses sobre sífilis e
tuberculose, defendidas no Brasil entre 2004 e 2006 estão fundamentadas no conceito de contágio ou
nos pressupostos sobre a contagiosidade formulados por Girolamo Fracastoro, em 1546. A teoria da
contagiosidade de Girolamo Fracastoro foi aplicada como referencial teórico e o conceito de contágio
e os pressupostos sobre a contagiosidade como referência conceitual. O delineamento foi
desenvolvido na forma de estudo exploratório, de natureza quantitativa e qualitativa, tendo como
técnica de investigação a análise de conteúdo. Os resultados abrangem 24 teses de doutorado
selecionadas em 36 programas de pós-graduação, em universidades ou centros de pesquisa
classificados com notas de 5 a 7 na avaliação da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior - CAPES. Das 24 teses, 19 (79.16%) trataram do tema tuberculose e cinco
(20,84%) da sífilis. Quanto ao ano de defesa, seis (25%) foram defendidas em 2004, onze (45,83%)
em 2005 e sete (29,16%) em 2006. O conceito ou as aproximações ao conceito definido por
Fracastoro em 1546 foi encontrado em 16 (66,66%) teses, sendo duas sobre sífilis e 14 sobre
tuberculose. Do total de teses, 23 (95,83%) apresentavam uma ou mais citações de pressupostos
sobre a contagiosidade, apresentados por Fracastoro, sendo 19 teses sobre tuberculose e quatro
teses sobre sífilis. Os resultados confirmam a atualidade dos conceitos definidos por Fracastoro e que
o seu pensamento e a sua obra são um marco teórico apropriado para orientar os estudos sobre
doenças infecciosas. As teses brasileiras sobre sífilis e tuberculose, defendidas no Brasil entre 2004 e
2006, de algum modo se reportam ao conceito de contágio ou aos pressupostos sobre a
contagiosidade formulados por Girolamo Fracastoro em seu trabalho publicado em 1546. A teoria da
contagiosidade de Girolamo Fracastoro transcendeu o tempo e o espaço se constituindo em legado à
humanidade.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0610-T.pdf
Nº de Classificação: 5817
WALL, Marilene Loewen. Características da proposta de cuidado de enfermagem de Carraro a
partir da avaliação de teorias de Meleis. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2008. 142 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARRARO, Telma Elisa
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo exploratório-descritivo, que objetivou identificar
características da Proposta de Cuidado de Enfermagem de Carraro a partir do referencial téoricometodológico do Modelo de Avaliação de Teorias de Meleis. Utilizaram-se as cinco etapas, que são
descrição, análise, crítica, teste e suporte, as quais possibilitaram identificar várias características da
proposta de Carraro, com fundamentação teórica em Florence Nightingale; tal proposta apresenta
conceitos metaparadigmáticos e pressupostos baseados no olhar filosófico humanista e no cuidado
primário. Os conceitos são invariáveis e operacionais e têm uma descrição clara e compreensível,
não apresentam proposições, tratando-se de uma proposta direcionada para o conhecimento de
processo, incluindo o processo de Enfermagem e a interação. Seu foco é o ser humano vivenciando a
situação cirúrgica e sua família; tem baixo nível da abstração, demonstra utilidade da prática e tem
suporte por possibilitar a descoberta de novos dados, entre outros. Com base nos fundamentos
teóricos, sugere-se que Carraro dê continuidade a seus estudos e abstrações. Defende-se a tese de
que se trata de um modelo de cuidado de Enfermagem, pois vai ao encontro do conceito construído
durante esse estudo, que versa sobre o Modelo de cuidado de Enfermagem como um conjunto
teórico, formado pelos quatro conceitos centrais da Enfermagem e por pressupostos que se baseiam
em teorias e têm a função de guiar o cuidado de Enfermagem por meio da sistematização das ações,
representado em um diagrama.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=652
Nº de Classificação: 5818
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VARGAS, Mara Ambrosina de Oliveira. Bioética em discurso: efeitos sobre os processos de
constituição do sujeito enfermeira/o na terapia intensiva. Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2008. 172 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RAMOS, Flávia Regina Souza
RESUMO: Investigação qualitativa, balizada na analítica foucaultiana com aproximações ao
referencial pós-estruturalista, tendo como objetivos: analisar a constituição histórica do discurso da
bioética em sua articulação com o discurso da tecnobiomedicina e o modo como os desdobramentos
estratégicos e tecnológicos deste discurso atravessam o processo de produção do sujeito
enfermeiro/a gerando determinados modos de conceber e intervir deste sujeito no contexto da terapia
intensiva; conhecer as tensões no fazer/saber enfermagem que podem ser discursivamente
articuladas à bioética, ou problematizadas a partir da emergência deste discurso. A tese utilizou
fontes documentais e de entrevistas com enfermeiros/as intensivistas e teve sua proposição aprovada
por Comitê de Ética (Parecer n° 186/07/CEP/UFSC). O corpus documental foi composto por 113
artigos publicados no período de 1984-2007, nos periódicos nacionais de enfermagem: Revista
Latino-Americana de Enfermagem, Revista Acta Paulista, Revista Texto & Contexto Enfermagem,
Revista Escola de Enfermagem USP), Revista Brasileira de Enfermagem, além da Revista o Mundo
da Saúde (multidisciplinar). A busca foi orientada pelos descritores bioética e UTI e enfermagem,
ética e UTI, bioética e enfermagem e ampliada para artigos com temas relacionais com a bio/ética.
Foram entrevistados/as 20 (vinte) enfermeiros/as inseridos/as no contexto da terapia intensiva,
utilizando-se o critério de saturação de dados. Com baliza ao corpus de análise, foram exploradas as
temáticas das iatrogenias, autonomia e responsabilidade no cuidar. Na temática iatrogenias, ativou-se
uma reflexão sobre o agir do/a enfermeiro/a em um contexto permeado pela possibilidade sempre
latente de falhar tanto no procedimento como na conduta; e do encontro deste profissional com a
obrigação de corrigir esta falha, não tanto ou não apenas no conhecimento ou na lei, mas na prática
de si mesmo. O tema da autonomia foi analisado a partir do conceito de cuidado de si, desdobrandose em categorias que expressaram o privilegiamento da moral como obediência à Lei; da conduta e
da moral sobre o conhecimento técnico; e da governabilidade de si no confronto com a técnica. Estas
se configuraram como possibilidades éticas do sujeito enfermeira/o intensivista, não como etapas
seqüenciais ou concorrentes, mas coligadas e confluentes na experiência atual. A questão da
responsabilidade do cuidar desdobrou-se em categorias que expressaram a responsabilidade frente
às novas linguagens e a enfermagem como guardiã de certos atributos da UTI. Autonomia e
responsabilidade no cuidar, de um lado, evidenciaram algumas possibilidades éticas do sujeito
enfermeira/o, constituídas e desfeitas estrategicamente na contingência histórica; de outro lado,
permitiram mapear um dos desdobramentos estratégicos e tecnológicos do discurso da bio/ética,
gerando modos de conceber e intervir do sujeito enfermeiro/a na UTI. Uma autonomia como prática
de si; uma responsabilidade do cuidar que evidencia uma 'sutileza' na obrigação do dever ser, em um
tempo de viver a enfermagem, também, como perita, conselheira, autoridade patente. Ao contrário de
um apagamento da relação paradoxal entre a responsabilidade e a autonomia dos/as enfermeiros/as,
sinalizou-se as múltiplas possibilidades de combinações de graus de autonomia e de
responsabilidade, nem sempre ideais ou caminhando no mesmo sentido.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0612-T.pdf
Nº de Classificação: 5819
SCHMIDT, Sandra Marcia Soares. Processo de formação dos cursos de graduação em
enfermagem, medicina e odontologia, nos serviços de atenção básica (O). Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2008. 181 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BACKES, Vânia Marli Schubert
CARTANA, Maria do Horto Fontoura
COSTA, Maria Arminda da Silva Mendes Carneiro da
RESUMO: O estudo versa sobre a formação graduada de profissionais com perfil adequado para o
Sistema Único de Saúde do Brasil. Esse perfil não é o que vem sendo privilegiado historicamente nas
instituições de ensino de nível superior (mundo da escola) formadoras de profissionais da saúde,
particularmente no processo de ensino-aprendizagem que se desenvolve nos serviços de saúde
(mundo do trabalho). Considera-se necessário que as instituições de ensino e de assistência à saúde,
principalmente as da atenção básica, favoreçam o desenvolvimento de competências previstas nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para cada Curso, ao mesmo tempo em que mantêm a qualidade da
assistência à saúde prestada. O estudo objetivou compreender o processo de formação dos futuros
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profissionais de saúde, nos cursos de graduação em Enfermagem, Medicina e Odontologia, nos
Serviços de Atenção Básica, em uma Instituição de Ensino Superior da região Sul do Brasil, tendo
como referencial as Diretrizes Curriculares Nacionais e os escritos de Gastão Wagner de Sousa
Campos. O método utilizado foi o estudo de caso descritivo, com abordagem qualitativa. Foi utilizada
a triangulação como forma de garantir a confiabilidade e a convergência dos resultados advindos de
fontes de dados, acessadas por diferentes técnicas, como a observação participante, entrevista e
análise documental. Os dados foram analisados pela análise temática de Minayo, levando à
construção de categorias e subcategorias e posterior utilização do Software Atlas Ti 5.0 (Qualitative
Research and Solutions), o qual auxiliou na codificação dos dados. As categorias construídas foram:
a) Planejamento das oportunidades de aprendizagem e ações desenvolvidas no mundo do trabalho e
no mundo da escola; b) Preparo das pessoas envolvidas no mundo do trabalho e no mundo da
escola; e c) Compromisso da Formação Profissional com as DCNs: novas práticas, velhas práticas.
Discutiu-se que as possibilidades para o processo de formação nos Serviços de Atenção Básica em
um âmbito conhecido pressupõem a tomada de novas atitudes diante da realidade observada por
parte dos profissionais, tanto do mundo do trabalho como do mundo da escola, a fim de transformálo. Para ocorrer a transformação nesses mundos, os sujeitos que estão envolvidos em cada um deles
precisam dialogar entre si e planejar juntos, construir momentos de co-gestão e criarem
oportunidades de ensino-aprendizagem que atendam às expectativas e necessidades da sociedade.
Também, é importante que esses mundos desenvolvam projetos integrados que atendam às áreas de
relevância do mundo do trabalho e que sejam oportunidades de desenvolvimento de competência dos
futuros profissionais de saúde. A educação permanente de coordenadores, professores, futuros
profissionais de saúde e dos trabalhadores de saúde em muito contribuiria para auxiliar nesses
processos de mudanças. Não é tarefa fácil transformar as práticas de ensino e de saúde. O mundo
do trabalho e o mundo da escola - dois mundos em transformação - são espaços em que o Pacto
pela Saúde deve ser um eixo transversal. São necessárias mudanças em prol de uma realidade não
só desejada, mas necessária e possível, em que não existe uma situação definitiva, mas sim um
âmbito da inconclusão humana, construindo o inédito viável pelo qual lutamos e sonhamos.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=136944
Nº de Classificação: 5820
BAGGIO, Maria Aparecida. Significados das relações múltiplas do cuidado de si, do outro e "do
nós" sob a perspectiva da complexidade (Os). Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2008. 173 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: Trata-se de estudo de abordagem qualitativa-interpretativa, cujo objetivo foi compreender
as relações de cuidado de si, do outro e do nós nas diferentes dimensões de cuidado, através de um
processo educativo/reflexivo/interpretativo com profissionais de enfermagem de unidade clínicocirúrgica de um Hospital Escola, sob a perspectiva da complexidade. Participaram dez profissionais
entre auxiliares e técnicos de enfermagem e enfermeiros. Os dados foram coletados através de cinco
oficinas, englobando três momentos cada, com temas previamente selecionados. Os dados foram
registrados através de gravação em meio digital, sendo os mesmos, posteriormente, transcritos,
conferidos e submetidos ao processo de análise sistemática do conteúdo das falas, juntamente com
as anotações de campo. O estudo foi dividido por oficinas que se configuraram em categorias e
subcategorias. A primeira oficina interagindo eu, você, nós foi momento de apresentações dos
profissionais, explicação do objetivo do estudo e da metodologia proposta, esclarecimento de
dúvidas, conhecimento das expectativas, obtenção do consentimento livre e esclarecido e a
organização do cronograma das oficinas. A segunda oficina refletindo o significado do cuidado de si
do eu ser humano e do eu profissional de enfermagem é composta pelas categorias: Conflito e
dicotomia no discurso do cuidado do eu ser humano e do eu profissional ; Profissional de
enfermagem como eu robô; Dimensões do cuidado de si ser humano/profissional e suas
subcategorias: Dimensão de cuidado espiritual; Dimensão de cuidado biológico, físico e estético;
Dimensão de cuidado social que relaciona e integra os seres; Dimensão de cuidado do eu
profissional ; Dimensão de cuidado cognitivo. E, também pelas categorias: O sistema/serviço de
saúde na ótica dos profissionais e a implicação para o cuidado de si; Formação e prática em saúde e
enfermagem: condicionantes do autocuidado/automedicação; Descuidando de si, sendo cuidado e
cuidando do outro. A terceira oficina refletindo o significado do cuidado do outro para o eu ser
humano e para o eu profissional de enfermagem apresenta a categoria: Significando o cuidado do
outro, tendo como subcategorias: Cuidado do outro cliente; Cuidado do outro colega; Conflitos nas
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relações com o outro colega. E as categorias: O cuidado do outro invisível e visível; Invisibilidade do
profissional de enfermagem conforme sua categoria. A quarta oficina refletindo o significado do
cuidado do nós para o eu ser humano e para o eu profissional de enfermagem possui como
categorias: Significando o cuidado do nós ; Discurso do nós designado como responsabilidade
coletiva; Decisão coletiva conota poder, autoridade, força; Cuidado do nós : encontro e troca a partir
da relação com o outro, com o coletivo; Violência 7 nas atitudes relacionais e coletivas. A quinta
oficina refletindo e (re)construindo os significados das relações do cuidado de si, do outro e do nós
por meio de dinâmica de grupo tem a categoria: Cuidado ecológico/planetário/coletivo/do ambiente.
Constata-se que o cuidado do nós, um tema ainda pouco abordado em enfermagem, impele a
preocupação com o coletivo e remete à compreensão dos fenômenos múltiplos e inesgotáveis do
constante movimento entre os seres e destes com o seu ambiente, que modificam, alteram e fazem
alterar as redes de relações existentes.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0614-D.pdf
Nº de Classificação: 5821
ROCHA, Patrícia Kuerten. Construção e validação de um instrumento para avaliação de
modelos de cuidado de enfermagem. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2008. [110] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PRADO, Marta Lenise do
RESUMO: Os Modelos de Cuidado representam uma importante estrutura de conhecimento da
Enfermagem, sendo que há diferentes propostas de modelos de cuidado que vem sendo
progressivamente desenvolvidas. Os mesmos representam uma importante possibilidade de
desenvolvimento para a Enfermagem. Todavia, não há uma proposição que permita verificar a
legitimidade destes e a efetiva contribuição dos mesmos para a qualidade do cuidado de
Enfermagem. Assim, os objetivos deste estudo foram construir um Instrumento de avaliação para
Modelos de Cuidado de Enfermagem; sustentar a validade de cada critério de avaliação incluído no
instrumento; e, aplicar o instrumento na avaliação do Modelo de Cuidado de Enfermagem para
Crianças Institucionalizadas Vítimas de Violência de Rocha (2005). Consiste em uma pesquisa
metodológica e avaliativa. A pesquisa metodológica foi utilizada para a construção da proposta de
elaboração e validação do Instrumento para Avaliação de Modelos de Cuidado de Enfermagem, e a
pesquisa avaliativa, foi utilizada para a avaliação do Modelo de Cuidado de Rocha (2005). Este
estudo foi realizado no período de Março de 2006 a Novembro de 2008. O caminho metodológico
para a elaboração do Instrumento de Avaliação para Modelos de Cuidado de Enfermagem foi
constituído de quatro diferentes etapas. Primeiramente realizou-se a elaboração dos critérios
avaliativos, posteriormente esta proposta passou por uma banca de três especialistas. A proposta foi
reelaborada, e avaliada por uma segunda banca com dezoito especialistas. Realizou-se a análise
estatística simples dos dados e, as sugestões e comentários das especialistas também foram
considerados. Já a avaliação do Modelo de Rocha (2005) foi realizada por um painel de dezoito
especialistas, utilizando a proposta do Instrumento para Avaliação de Modelos de Cuidado de
Enfermagem deste estudo, ou seja, as especialistas avaliaram o Modelo de Rocha (2005) ao mesmo
tempo em que analisaram a proposta do Instrumento. A análise das respostas, sugestões e
comentários descritivos das especialistas foi realizada de modo a oferecer sustentabilidade e
confiabilidade ao processo avaliativo, incluindo uma análise quantitativa das respostas objetivas e
outra qualitativa dos textos elaborados pelas especialistas como parte do processo de avaliação que
efetuaram. O rigor e as considerações éticas deste estudo estão interligados ao longo do seu
desenvolvimento. Obtivemos como resultados um Instrumento para Avaliação de Modelos de
Cuidado de Enfermage composto por sete critérios e suas respectivas questões avaliativas. E, o
Modelo de Cuidado para Crianças Vítimas de Violência (ROCHA, 2005) foi considerado pelas
especialistas como um Modelo de Cuidado para a Enfermagem, sendo que necessita de alguns
ajustes. Acreditamos que através da utilização do instrumento como um guia, os enfermeiros poderão
avaliar, bem como orientar-se para a construção, de outras propostas de Modelos de Cuidado de
Enfermagem, reconhecendo sua consistência teórica e prática.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=136940
Nº de Classificação: 5822
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SEBOLD, Luciara Fabiane. Acadêmicos de enfermagem: o cuidar de si para promoção da saúde e
evitabilidade do sobrepeso. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Sáude, 2008. 80 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RADÜNZ, Vera
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo Convergente Assistencial, desenvolvida num
curso de Graduação em Enfermagem, de uma Universidade Pública da Região Sul do Brasil. Teve
como objetivo geral identificar as percepções de acadêmicos sobre o Cuidar de Si, para a promoção
da saúde e a evitabilidade do sobrepeso. Neste estudo foram utilizados, como suporte teórico, os
conceitos de Nightingale (1989), de Carraro (1994, 1998) e de Radünz (1994 e 1999). Participaram
da pesquisa 42 acadêmicos de enfermagem da 2ª e 3ª fases do curso. A coleta dos dados deu-se
durante quatro encontros, intitulados “encontros de sensibilização e cuidado”. Para coleta dos
mesmos foram utilizadas dinâmicas de grupo, confecções de cartazes, atividades lúdicas, de reflexão
e utilização de um instrumento com perguntas abertas e fechadas. A análise dos dados seguiu os
quatro processos genéricos da Pesquisa Convergente Assistencial: apreensão, síntese, teorização e
transferência. Surgiram quatro categorias: Atividades físicas; Alimentação saudável; Auto-estima e
auto-imagem; Relacionamentos. Os resultados demonstraram que os acadêmicos reconhecem a
importância de Cuidar de Si; apresentam conhecimento sobre os hábitos saudáveis, porém há
evidências de que existem grandes dificuldades em manter e persistir nesses hábitos, propiciando o
sedentarismo, o aparecimento de doenças e o aumento de peso; relacionam as ações de promoção
da saúde com os hábitos saudáveis, mas demonstram que essas ações estão distantes de seus
cotidianos; percebem que o Cuidar de Si é uma forma de manter o peso e/ou buscar o peso
adequado. Esta pesquisa apresenta contribuições no sentido de novas reflexões sobre a realidade
dos acadêmicos de Enfermagem, e subsídios para inovar as estratégias de ensino e aprendizagem,
para a sensibilização dos futuros profissionais da área.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=136969
Nº de Classificação: 5823
COELHO, Maria Seloi. Representações sociais de familiares de pessoas com diabetes mellitus
sobre essa condição crônica. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2008. 158 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Denise Maria Guerreiro Vieira da
CAMARGO, Brígido Vizeu
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo compreender as representações sociais dos
familiares de pessoas com Diabetes Mellitus (DM) sobre essa condição crônica, fundamentado na
teoria das representações sociais, proposta por Serge Moscovici (1961). Para chegar à compreensão
das representações sociais utilizaram-se, como técnicas de coleta de dados, a evocação livre de
palavras, com 100 participantes, dos quais, 22 responderam às entrevistas semi-estruturadas. A
análise dos dados das entrevistas foi feita através da análise de conteúdo categorial-temática, que
seguiu três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados obtidos e
interpretação. A análise das evocações livres foi realizada com auxílio do software Ensemble de
Programmes Permettant l' Analyse des Evocations (EVOC) e resultou no diagrama de quatro
quadrantes, com a identificação do núcleo central e dos elementos periféricos da representação
social. A partir dos dados das entrevistas, foram identificados os seguintes itens: o contexto dos
familiares, a dimensão informação e conhecimentos e a dimensão comportamento ações dos
familiares de pessoas com DM. O contexto dos familiares incluiu, na maioria dos casos, filhos, com
elevado grau de proximidade, convivência diária, com participação na execução e orientação dos
cuidados. Esse contexto propiciou o partilhar de vivências, das quais, marcaram mais as negativas,
que trouxeram medo e sofrimento em decorrência de indicativos da gravidade da doença e do risco
de morte. A dimensão informação procurou trazer a elaboração do que os participantes sabiam e
sentiam com relação ao DM. A doença foi representada como: doença de cuidado; doença incurável
que provoca alterações e complicações; e doença difícil que abala o emocional. O cuidado foi uma
representação associada ao controle e à prevenção da doença, porém causador de sofrimentos e
restrições. A doença incurável e suas complicações potencializaram esses sentimentos. A dimensão
afetiva do DM foi representada por sentimentos negativos, surgindo a preocupação com o futuro e a
hereditariedade da doença. A questão genética e a alimentação foram os elementos ligados ao DM
como doença hereditária e como doença prevenível. No enfrentamento da doença, a realização dos
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cuidados foi destacada pela maioria dos participantes, o enfrentamento emocional e o não-cuidado
também se manifestaram. As representações da doença se relacionam aos comportamentos e ações
de cuidado para a prevenção do DM, como modos desejáveis de ações, permitindo dar sentido e
justificar essas ações. Quando um comportamento parece estar em sentido oposto à representação
identificada e ao comportamento esperado, podem estar em ativação outras representações com um
sentido mais forte e presente naquele contexto e momento social. A partir da técnica de evocação
livre, confirmei a centralidade do cuidado, da hereditariedade, da doença incurável que traz
mudanças e a da tristeza como emoção negativa. Apenas a representação da prevenção não
apareceu na evocação, ou ficou implícita no cuidado; os demais elementos apareceram nas
entrevistas, demonstrando a importância da articulação entre essas duas técnicas, para a
compreensão do dinamismo que envolve as representações sociais. Ambas as técnicas atuaram no
sentido de se complementarem e possibilitarem uma aproximação mais efetiva da complexidade que
envolve a elaboração do sentido do DM. A teoria das representações sociais, que guiou esta
pesquisa, contribuiu para a apreensão dos mecanismos e processos pelos quais os familiares de
pessoas com DM dão sentido à doença e como articulam e reproduzem essas representações
cotidianamente. Busquei o reconhecimento do conhecimento produzido pelas pessoas no seu
cotidiano do senso comum, como sendo fundamental para a compreensão dos sentidos atribuídos e
das ações de saúde, assinalando a importância do convívio social para a construção dos sujeitos;
pois tanto as representações sobre a doença influenciam suas escolhas e ações quanto as ações
influenciam na elaboração das representações sociais. A utilização das representações sociais para a
compreensão do sujeito e o desenvolvimento da educação em saúde é uma construção teóricoprática que visa ir além do biológico, sob a perspectiva de sujeitos de uma sociedade pensante, com
sentimentos, vivências, que vão direcionar suas interpretações e atitudes. A temática do DM, ao
incluir os familiares, sugere espaço para muitas pesquisas voltadas às ações/comportamentos e
significados desse grupo social. No processo de compreensão das representações sociais dos filhos
e netos das pessoas com DM, emergiram muitas representações negativas, mas foi destacada com
grande importância a possibilidade de prevenção. Acredito que há um vasto caminho para ser
trilhado, com pesquisas e práticas de educação em saúde, no sentido de elaboração de propostas
educativas que respondam a essa necessidade de prevenção.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0617-T.pdf
Nº de Classificação: 5824
SOUZA, Emília Beatriz Machado de. Cuidado transdimensional na consulta de enfermagem com
cuidadora familiar de pessoa idosa com Alzheimer (O). Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciênicas da Saúde, 2008. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GONÇALVES, Lucia Hisako Takase
SPRICIGO, Jonas Salomão
RESUMO: Este estudo teve como objetivo desenvolver e avaliar o processo de Cuidado
Transdimensional para e com familiar cuidadora de pessoa com Doença de Alzheimer, com vistas a
contribuir para um viver mais saudável. O Referencial Teórico que norteou esse estudo foi o Cuidado
Transdimensional de Alcione Leite Silva. Foi desenvolvido com base no método de pesquisa
convergente assistencial com quatro cuidadoras participantes do Grupo de Ajuda Mútua no Sul do
estado de Santa Catarina. A pesquisa foi conduzida no consultório da enfermeira/pesquisadora de
outubro a junho de 2008 através da consulta de enfermagem durante 8 encontros consecutivos com
uma duração de 2 meses. Como estratégias e técnicas de sensibilização e reflexão, foram utilizados
os padrões de expressão estética do cuidado transdimensional: música, meditação, oração, toque
terapêutico e acrescenta-se aqui, alguns padrões da PNL (Programação Neurolinguistica). A partir
das informações obtidas nesse processo de cuidado, emergiram três categorias: Insatisfação com a
vida; A condição solitária de cuidar do idoso demenciado e Desconsideração das práticas preventivas
de saúde. Essas categorias encontradas formaram o diagnóstico de enfermagem, na qual, as ações e
planejamentos do processo de cuidado foram sendo desenvolvidos junto com a familiar cuidadora ao
longo desse cuidar transdimensionalmente. Durante esse processo de cuidado, foi possível que as
cuidadoras, refletissem sobre o seu modo de viver, a forma de enxergar a realidade apresentada e
não somente isso, mas, sobretudo, o descortinar de um novo mundo. Desse modo, essa experiência
fez com que as cuidadoras partissem para a ação, visto que o seu agir, o seu pensar e o seu falar
sofreram modificações no decorrer desse processo. Essas transformações influenciaram de uma
maneira muito significativa no seu viver cotidiano, evidenciadas pelas sensações de bem-estar, de
alegria, de diminuição ou extinção das dores antes referidas e, por fim, a possibilidade de construir
objetivos para a sua vida. Contudo, essas transformações não ocorreram na mesma velocidade para
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todas, sendo umas evidenciadas de uma forma mais ágil e, outras mais lentas. Entretanto, entendese que esse cuidado proporcionou uma reflexão sobre as decisões mais apropriadas para o momento
e o caminho a ser seguido.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0625-D.pdf
Nº de Classificação: 5825 [ Lilacs ID 510900 ] [ Bdenf ID 15581 ]
FERNANDES, Ronald Teixeira Peçanha. Protocolo de cuidados contínuos de enfermagem a
politraumatizados na sala de emergência. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2008. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COELHO, Maria José
RESUMO: Este estudo trata da criação de um protocolo de Cuidados Contínuos de Enfermagem a
Politraumatizados na Sala de Emergência fundamentado em dois referenciais teóricos. Um de
Enfermagem em Emergência teorizado pela Dra. Maria José Coelho e os princípios de conservação
descritos por Myra Levine. Foram descritos os atendimentos realizados na Sala de Emergência
observando-se que demanda dos pacientes por atenção relativa a questões que não são
essencialmente voltadas para as conseqüências dos acidentes, mas sim, quanto a aspectos sociais,
tais como, a condição física de outras pessoas que estavam no acidente ou quanto à guarda de seus
pertences. A partir de identificação dos cuidados de enfermagem procurou-se estabelecer um nexo
causal entre a execução do cuidado e o que há publicado sobre o assunto para assim, fundamentar
sua aplicação junto ao protocolo. A metodologia utilizada foi o estudo de caso e a coletada de dados
obtida através da observação participativa. As questões que nortearam este estudo foram os
cuidados de enfermagem recebidos pelos pacientes politraumatizados e de que maneira estes
cuidados acontecem na Sala de Emergência quando o paciente se encontra em condição de
estabilidade hemodinâmica. O objeto deste estudo consistiu nos “Cuidados Contínuos de
Enfermagem recebidos na Sala de Emergência a pacientes politraumatizados por veículos
automotores, tendo como objetivos a identificação dos cuidados contínuos que são recebidos pelos
pacientes na Sala de Emergência, a descrição destes cuidados e sua análise a partir da lógica da
replicação. Neste sentido, a análise dos dados e a criação do protocolo se deram substanciada por
estes cuidados com o intuito de contribuir com o cuidado de enfermagem a pacientes
politraumatizados, sobretudo, aqueles cuidados que são contínuos e que demandam mais atenção
por parte da equipe de Enfermagem no cenário de Salas de Emergência. Foram necessárias visitas
ao cenário de cuidados buscando observar de que forma estes cuidados aconteciam e como os
pacientes reagiam a ele. Ainda foi possível durante a observação perceber que outros cuidados
listados neste protocolo demandaram eminentemente dos pacientes admitidos na Sala de
Emergência, ou seja, os pacientes solicitaram alguns dos cuidados aqui implementados e não
somente aqueles que foram observados. O estudo mostrou que uma de suas limitações está
exatamente no tange a abranger a totalidade de indivíduos que são vítimas de trauma por acidentes
com veículos automotores diariamente. Nesta realidade microssocial, o quantitativo de pacientes
estudados permite que haja um desdobramento para que os demais pacientes que surjam em
conseqüência de acidentes com veículos automotores sejam cuidados a partir deste protocolo e
continuamente observados quanto a novos cuidados que demandem deles. Como sugestão para a
redução deste número de acidentes, fica a conscientização da população quanto aos assuntos que
concernem ao trânsito e que os equipamentos de proteção para os ocupantes dos veículos tornem-se
itens de série, e não opcionais. Educação para as crianças, ainda nas escolas, e principalmente para
os jovens, que em poucos anos terão um carro em suas mãos. Para os pais destas crianças e jovens,
fica o alerta quanto à responsabilidade em disponibilizar a condução do veículo a seus filhos e ainda
o exemplo, não cometendo infrações de trânsito e não consumindo bebidas alcoólicas antes de
dirigir.
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SILVA, Liliane Faria da. Brincar na vida da criança com câncer em tratamento ambulatorial:
(im)possibilidades de desenvolvimento e contribuições da enfermagem (O). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2008. 123 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CABRAL, Ivone Evangelista
CHRISTOFFEL, Marialda Moreira
RESUMO: O brincar é importante para o desenvolvimento da criança independente da condição de
saúde ou doença. Portanto, investigou-se os mediadores das (im)possibilidades do brincar para a
criança com câncer em tratamento ambulatorial, no espaço da comunidade. A pesquisa qualitativa foi
implementada pelo método criativo e sensível, com 12 escolares com câncer em tratamento
ambulatorial, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição cenário da pesquisa (o
ambulatório de um hospital público do Rio de Janeiro). Os mediadores das (im)possibilidades de
brincar foram os instrumentos/signos, a interação social envolvendo pessoas e ambientes e as
limitações do adoecimento. Para transformar as impossibilidades em possibilidades de brincar, o
escolar elegeu uma diversidade de instrumentos em função do gênero (menino e menina), da
inserção cultural (urbano ou rural), cujos significados variaram conforme o modo de apropriação na
brincadeira. As interações sociais ocorreram nos espaços da casa, da rua, da rampa de skate, no
campo de futebol e do hospital; com crianças e adultos da família nuclear e estendida, com amigos
da vizinhança e da escola. Embora as restrições físicas do câncer no brincar revelaram-se no não
dito, as crianças atribuíram pouco significado as impossibilidades do brincar devido ao adoecimento.
Conclui-se que, elas buscam normalizar suas vidas, estão abertas a relacionamentos com seus pares
e transformam diferentes cenários em lugares de brincadeiras. Nas situações de (im)possibilidades e
restrições os escolares se adaptam ou buscam outras alternativas e assim continuam brincando de
acordo com suas possibilidades. Os profissionais que atendem essas crianças devem buscar
conhecimentos acerca das necessidades que elas possuem enquanto seres em desenvolvimento e
identificar as situações que podem determinar as (im)possibilidades de brincar para junto com a
criança e família, transformá-las em outras possibilidades.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
Nº de Classificação: 5827 [ Lilacs ID 510903 ] [ Bdenf ID 15582 ]
CASTRO, Magda Ribeiro de. Fatores subjetivos na ocorrência de acidentes com
perfurocortantes: uma contribuição para a saúde do trabalhador de enfermagem. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2008. 165 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FARIAS, Sheila Nascimento Pereira de
RESUMO: A pesquisa apresenta como objeto os fatores subjetivos do trabalhador de enfermagem
que contribuem para a ocorrência de acidentes com perfurocortantes. Objetivos: identificar os fatores
subjetivos do trabalhador de enfermagem que contribuem para o acidente com perfurocortantes na
percepção desses trabalhadores; analisar esses fatores e discutir as possibilidades de intervenção
nesses acidentes, por meio de estratégias preventivas elaboradas a partir do construto edificado pela
equipe de enfermagem. Metodologia: estudo qualitativo, descritivo, desenvolvido na Clínica Médica
do Hospital dos Servidores do Estado com a equipe de enfermagem, totalizando 24 sujeitos.
Utilizaram-se como técnica de coleta de dados o grupo focal e a análise temática para a evidência
dos dados significativos. Ressalta-se que os aspectos éticos envolvendo pesquisa com seres
humanos foram atendidos de acordo com a Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde.
Resultados: os fatores subjetivos do trabalhador de enfermagem capazes de contribuir para o
acidente foram: desatenção, problemas particulares, estresse, cansaço, uso inadequado e desuso de
EPI, falta de habilidade técnica, insegurança, desorganização do profissional e a falta de
comunicação. No que concerne às estratégias preventivas desses acidentes, destacam-se: as
estratégias pessoais preventivas do acidente relacionadas ao trabalhador de enfermagem,
abrangendo sentimentos de tranquilidade, paz, serenidade e segurança e características individuais,
como a conscientização, reflexão, relaxamento e organização do profissional. As estratégias
preventivas do acidente relacionadas ao contexto laboral de enfermagem apontaram elementos como
a necessidade de recursos humanos e materiais, condições adequadas de trabalho e educação
continuada. Conclui-se que os fatores subjetivos do trabalhador de enfermagem se inter-relacionam
com os aspectos do contexto laboral, favorecendo a ocorrência de acidentes, interferindo na saúde
física e mental deste trabalhador.
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Nº de Classificação: 5828 [ Lilacs ID 505570 ]
CORDEIRO, Rosana Maria da Silva. Compressão pneumática intermitente como cuidado
intensivo de enfermagem no pós-operatório de clientes de cirurgia bariátrica: revisão
sistemática. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde.
Escola de Enfermagem Anna Nery, 2008. 80 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTORO, Deyse Conceição
RESUMO: O presente trabalho teve o objetivo de realizar uma revisão sistemática, trazendo
evidências científicas acerca do uso da compressão pneumática intermitente nos membros inferiores
como cuidado recomendado para prevenir trombose venosa profunda nos clientes de cirurgia
bariátrica. A busca eletrônica dos artigos foi feita nas bases de dados do Medline, Lilacs, Pubmed,
Capes e Cochrane, utilizando-se os descritores: gastroplastia e cirurgia bariátrica combinadas com os
termos cuidados de enfermagem, intervenção de enfermagem, trombose venosa profunda,
enfermagem e compressão pneumática intermitente. A intervenção de interesse, portanto, foi o uso
da compressão pneumática intermitente e o desfecho foi trombose venosa profunda. O total de
artigos encontrados e selecionados para leitura integral foi 88, sendo incluídos no estudo 7 artigos. A
análise qualitativa dos estudos permitiu concluir que o uso da compressão pneumática intermitente no
pós-operatório de um cliente de cirurgia bariátrica como meio profilático para trombose venosa
profunda é uma ação recomendada de nível 2B, ou seja, a evidência para recomendação deste
cuidado está baseada em estudos prospectivos não ramdomizados. Em geral, os estudos apontam
para a associação entre o uso da compressão pneumática intermitente e a heparina de baixo peso
molecular. Como implicação para a pesquisa, a atual revisão sistemática resulta no incentivo da
realização de estudos de melhor qualidade científica; e como implicação para a prática, resulta em
uma reflexão sobre as ações realizadas como rotinas essenciais no pós-operatório do cliente de
cirurgia bariátrica e a necessidade da busca por melhores evidências que possam nortear nossos
cuidados.
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AZEVEDO, Jarisa Marques de. Curso Técnico de Enfermagem na Escola Anna Nery: criação e
consolidação 1966-1971 (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2008. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOURENÇO, Lúcia Helena Silva Corrêa
RESUMO: Estudo histórico-social, cujo objeto é a criação e a implantação do Curso de Técnico de
Enfermagem na Escola Anna Nery: 1966- 1971. O recorte temporal é demarcado com a aprovação
do Parecer nº 171, que autoriza a criação do curso técnico na Escola e com a promulgação da Lei nº
5.692, em 1971, que inclui o nível técnico na educação nacional. Para elucidar a problemática do
estudo foram formulados os seguintes objetivos: descrever as circunstâncias que favoreceram a
criação dos cursos técnicos no Brasil; analisar as estratégias implementadas pelas dirigentes da
Escola Anna Nery para implantar e consolidar o nível técnico de enfermagem na Escola; e discutir os
efeitos simbólicos advindos da criação do Curso Técnico na Escola Anna Nery para o campo da
Enfermagem. Com relação às fontes de pesquisa constituíram-se de documentos escritos e
depoimentos orais, enquanto que as secundárias foram compostas do acervo bibliográfico existente
sobre a aludida temática. O suporte teórico foram os conceitos de campo, habitus, poder e luta
simbólica e capital cultural do sociólogo Pierre Bourdieu. O resgate histórico possibilitou evidenciar
que, a criação do Curso Técnico na Enfermagem seria uma questão de tempo, tendo em vista que a
nova Lei de Diretrizes e Bases permitia o ensino em três níveis de formação; a Enfermagem deveria
se adiantar e padronizar o tipo de formação neste nível, antes que outros fizessem sem consultá-la; a
Escola Anna Nery ao receber autorização para criar o curso técnico enunciou o tipo de formação
desejada para este nível de formação; torna o currículo referência nacional para a criação de novos
cursos nesse nível; demarca o saber através do currículo proposto; assegura à posição da enfermeira
diplomada no campo da enfermagem; direciona formação e configura o campo da enfermagem como
fez com a criação do curso de auxiliar de enfermagem e enfermagem geral; e retoma a posição de
escola oficial padrão no campo da enfermagem, com relação ao nível técnico.
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RASCHE, Alexandra Schmitt. Atuação do enfermeiro escolar em projetos de promoção da saúde
no ensino fundamental: o caso da 3ª Coordenadoria Regional de Educação no Rio Grande do Sul
(A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2008. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Maria da Soledade Simeão dos
RESUMO: As ações de educação em saúde integradas a uma proposta de promoção à saúde para
escola de Ensino Fundamental constituem o tema do presente estudo que foi construído tomando
como base a experiência profissional enquanto enfermeira escolar. O objeto de estudo é “a
racionalidade empreendida entre o enfermeiro escolar e os profissionais das instituições de Ensino
Fundamental da 3ª Coordenadoria Regional de Educação com vistas ao tema transversal saúde
proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs)”, sendo seus objetivos: identificar as ações
interativas empreendidas pelo enfermeiro, descrever a atuação do enfermeiro na visão dos
profissionais de ensino da 3ª CRE e analisar os resultados desta atuação. O método utilizado é o
estudo de caso, por se tratar de uma pesquisa qualitativa descritiva com abordagem teórico-filosófica,
cujo referencial é a Teoria da Ação Comunicativa. A unidade de caso é a 3ª CRE no Estado do Rio
Grande do Sul que contou no ano de 1996, para estudo e implantação do tema transversal saúde em
suas escolas, com a presença do enfermeiro. Na coleta de dados os instrumentos utilizados foram a
entrevista semi estruturada que foi aplicada em um total de onze sujeitos/professores e o roteiro de
análise documental que permitiu a investigação dos planejamentos curriculares das escolas onde
atuam os sujeitos da pesquisa. Os aspectos éticos-legais estiveram presentes com base na
Resolução nº 196/96 do Ministério da Saúde. Os dados foram agrupados e analisados com base no
referencial teórico que propõe a resolução de conflitos do mundo prático pela busca do consenso
utilizando-se das competências comunicativas dos indivíduos, tratando-se de uma teoria baseada no
entendimento. Da análise resultaram 3 categorias temáticas: 1ª Da proposta normativa dos PCNs à
construção coletiva das Oficinas de Estudo - A Razão Instrumental, 2ª As Oficinas de Estudo como
eixo norteador - da Razão Instrumental para Razão Comunicativa e 3ª A interação do enfermeiro com
os docentes - O resgate da autonomia dos sujeitos educativos. Os resultados evidenciaram que a
racionalidade/intencionalidade das ações podem se dar da forma instrumental, cumprindo os ditames
técnicos, podendo evoluir para uma intencionalidade emancipatória, com respeito aos pares em
propostas de ações conjuntas. Assim, o enfermeiro e os profissionais de educação em uma atividade
conjunta, pelo uso da razão comunicativa em trocas argumentativas e no uso de competência
lingüística, determinado pela exposição de idéias, dificuldades e posicionamentos, conquistaram a
autonomia. O enfermeiro em sua práxis escolar desenvolveu nas Oficinas de Estudo sua capacidade
emancipatória, assim como os sujeitos professores, tornando viável a cooperação através da
construção conjunta de uma Proposta de Saúde Escolar para o Ensino Fundamental.
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LIMA, Suzinara Beatriz Soares de. Gestão da qualidade na assistência de enfermagem:
significação das ações no olhar da acreditação hospitalar no pronto socorro (A). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2008. 283 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Joséte Luzia
RESUMO: A presente tese de doutorado encontra-se inserida na Linha de Pesquisa Gerência e
Exercício Profissional do Núcleo de Pesquisa Gestão em Saúde e Exercício Profissional da
Enfermagem. A assistência de enfermagem e a qualidade fundamentam-se em princípios técnicocientíficos-filosóficos que os norteiam e se vinculam ao discurso da prática difundidos como manuais,
artigos e outras publicações utilizadas na formação profissional. Constituem-se objetivos da pesquisa:

263
descrever expressões, atitudes, comportamentos, manifestações e sentimentos que permeiam a
vivência do enfermeiro no Pronto Socorro relacionada com a gestão da qualidade em enfermagem e
o processo de Acreditação Hospitalar; identificar o significado apreendido na vivencia do enfermeiro
na gestão da qualidade em enfermagem e na Acreditação Hospitalar; discutir, a partir do mundo
vivencial, como interage o enfermeiro diante da gestão da qualidade no Pronto Socorro; desenvolver
uma matrix1 teórica relacionada às ações de enfermagem com a gestão da qualidade em
enfermagem e a Acreditação Hospitalar. Trata-se de pesquisa qualitativa que teve como referencial
teórico-metodológico o Interacionismo Simbólico e a Teoria Fundamentada nos Dados,
respectivamente. O cenário do estudo foi o Pronto Socorro do Hospital Universitário de Santa Maria,
Rio Grande do Sul. Os participantes da pesquisa foram enfermeiros que atuam no Pronto Socorro
Adulto. Para o levantamento e análise comparativa dos dados foi realizada a entrevista semiestruturada com 12 enfermeiros no ano de 2007. Os dados foram validados por três enfermeiros. A
matrix teórica formulada foi a gestão da qualidade na assistência de enfermagem: significação das
ações no olhar da Acreditação Hospitalar no Pronto Socorro. Assim, foi proposta a Tese: o enfermeiro
constrói a gestão da qualidade na assistência de enfermagem inserido no contexto ambiental e
organizacional a partir da existência e do enfrentamento da realidade vivenciada com vistas à
resolutividade da clientela assistida. O Estudo enfatiza a compreensão de que a gestão da qualidade
na enfermagem é muito mais ampla do que se imagina. Deve-se pensar e refletir sobre a assistência
de enfermagem, a partir das concepções apresentadas nesse estudo, como uma eterna busca por
conhecimento no intuito de sobreviver às diferentes situações vividas em torno do próprio eu.
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PAULA, Cristiane Cardoso de. Ser-adolescente que tem aids: cotidiano e possibilidades de cuidado
de si: contribuições da enfermagem no cuidar em saúde. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio
de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2008. 170 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CABRAL, Ivone Evangelista
SOUZA, Ívis Emília de Oliveira
RESUMO: Crianças infectadas por transmissão vertical do HIV transitam da infância para a
adolescência, e pouco se sabe sobre seu cotidiano. Objetivou-se compreender as possibilidades de
cuidado de si do ser-adolescendo que tem aids, na perspectiva da hermenêutica heideggeriana. Após
a aprovação pelo Comitê de Ética de cada instituição, a entrevista fenomenológica foi desenvolvida
com 11 meninos/as, não-institucionalizados, de 12-14 anos, que conheciam seu diagnóstico e eram
atendidos em três hospitais universitários do Rio de Janeiro. Os resultados apontaram que o seradolescendo se anuncia, se reconhece como adolescente e, às vezes, ainda quer ser criança.
Relaciona-se com familiares e amigos e mantém atividades do dia-adia e lazer. Pensa em estudar,
trabalhar e namorar. Expressa que ter o vírus é ruim; sabe que adquiriu a doença da mãe; constata
que ter familiares doentes ou que já morreram é motivo de tristeza. Relembra como soube de sua
condição sorológica e que disseram que não poderia contar para ninguém por causa do preconceito.
Compreende-se como sendo normal, apesar do vírus. Cuidar de si é algo que tem que fazer e precisa
querer fazer. Por conta da doença, tem que ir ao hospital e tomar remédios, mas é difícil e precisa de
ajuda de alguém. No cotidiano, des-vela um movimento existencial desde a inautenticidade,
manifestada pelo temor e ambigüidade, à autenticidade, mediada pela angústia. Projeta-se como serde-possibilidades, não limitado pela dupla-facticidade: estar adolescendo e ter aids. Revela o
movimento de sercuidado- por para ser-cuidado-com, pois na infância necessitava integralmente do
cuidado familial, já na transição da infância para a adolescência compreende a necessidade de cuidar
de si, pela responsabilidade com-sigo e pela ajuda com-familiar e com-profissional.
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MAGNAGO, Tânia Solange Bosi de Souza. Aspectos psicossociais do trabalho e distúrbio
musculoesquelético em trabalhadores de enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do
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Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LISBOA, Marcia Tereza Luz
GRIEP, Rosane Harter
RESUMO: Os distúrbios musculoesqueléticos se constituem em grave problema de saúde entre
trabalhadores de enfermagem. Diversos fatores são associados a sua ocorrência, mas o estresse
psicossocial tem sido enfatizado na literatura internacional. O objeto deste estudo é a associação
entre aspectos psicossociais do trabalho e desenvolvimento de distúrbios musculoesqueléticos. O
Modelo Demanda-Controle de Karasek oferece suporte teórico e metodológico para avaliação desses
aspectos. A partir da questão norteadora - existe associação entre alta exigência (altas demandas
psicológicas no trabalho e baixo controle do trabalhador sobre a atividade laboral) e desenvolvimento
de distúrbios musculoesqueléticos em trabalhadores de enfermagem? -, o presente trabalho teve por
objetivo investigar as dimensões psicossociais demandas psicológicas e controle do trabalho e sua
associação com a ocorrência de distúrbios musculoesqueléticos entre trabalhadores de enfermagem
do Hospital Universitário de Santa Maria-RS. A hipótese central é de que a associação é positiva.
Desenvolveu-se um estudo seccional, com 491 trabalhadores de enfermagem. Para avaliação dos
distúrbios musculoesqueléticos e dos aspectos psicossociais do trabalho, utilizaram- se as versões
brasileiras do “Standardised Nordic Questionnaire” e “Job Content Questionnaire” (JCQ),
respectivamente. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário-entrevista no período de
março a dezembro de 2006. Os programas Epiinfo, versão 6.04 e SPSS 13.0 foram utilizados na
preparação e análise dos dados. As escalas para demanda psicológica e controle foram calculadas
usando as recomendações do manual do JCQ. Os quadrantes do Modelo foram construídos a partir
da mediana da distribuição e dicotomizados em níveis de baixo/alto controle e baixa/alta demanda,
formando os grupos: baixa exigência (grupo de referência), trabalho passivo, trabalho ativo e alta
exigência (grupo de maior exposição). Para verificar associações, adotou-se o teste qui-quadrado,
Odds Ratio e seus respectivos intervalos de confiança (IC95%). Variáveis sócio-demográficas e
laborais foram testadas, e aquelas associadas (p<0,10) tanto à exposição quanto ao desfecho foram
testadas nos modelos multivariados. Idade e demanda física foram forçadas no modelo. Como
resultado, encontraram-se 21,2% dos trabalhadores de enfermagem no quadrante de alta exigência,
principalmente técnicos e auxiliares (25,5%). No último ano, 96% dos trabalhadores referiram dor em
pelo menos uma região do corpo, 72% na última semana, e para 65% deles a dor atrapalhou na
execução das tarefas diárias. Após ajustes por fatores de confundimento, encontrou-se associação
positiva entre alta exigência no trabalho da enfermagem e ocorrência de dor nos ombros (OR=1,97),
na coluna torácica (OR=1,83) e nos tornozelos (OR=2,05) quando comparados a baixa exigência no
trabalho. Trabalho passivo esteve associado a dor lombar (OR=1,98). Ao serem avaliadas
individualmente as dimensões demandas psicológicas e controle, somente a primeira mostrou-se
associada ao distúrbio musculoesquelético. Conforme afirma Karasek, o trabalho realizado sob altas
demandas psicológicas e baixo controle pode ocasionar desgaste mental e físico no trabalhador.
Confirmou-se a hipótese de que os trabalhadores sob alta exigência apresentariam prevalência mais
elevada de distúrbio musculoesquelético. Isso é indício de que os aspectos psicossociais do trabalho
são fatores de risco para o adoecimento e devem ser conhecidos e considerados por trabalhadores e
gestores. Medidas de promoção e de prevenção à saúde dos trabalhadores estudados são
necessárias e urgentes.
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RESUMO: O estudo trata das necessidades de ajuda de homens em tratamento antineoplásico e
como essas necessidades podem subsidiar o gerenciamento do cuidado de enfermagem. Homens e
mulheres apresentam comportamentos sociais diferentes que apontam para especificidades das suas
necessidades. Na busca de identificar essas necessidades para assim obter as bases para ministrar
e gerenciar os cuidados de enfermagem utilizamos como base teórica a concepção da relação de
ajuda na totalidade da prática de enfermagem. Assim, objetivamos descrever as necessidades de
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ajuda referidas por homens em tratamento antineoplásico, analisar os cuidados de enfermagem
frente às necessidades referidas e discutir as implicações para o gerenciamento do cuidado. A
pesquisa utilizou como cenário o setor de quimioterapia de um hospital público federal especializado
do município do Rio de Janeiro - Brasil. Os dados foram coletados no período de Julho a Setembro
de 2008. A técnica de coleta de dados utilizada foi a análise documental do prontuário, a entrevista
semi-estruturada e a observação participante. Os resultados indicam interdependência dos cuidados
uma vez que os homens foram observados em sua totalidade, sendo as necessidades de cuidados
físicos e orientação para o autocuidado as mais referidas, o que nos aponta para o caráter de
resolutividade do gênero masculino. No que se refere às implicações para o gerenciamento do
cuidado, observamos que as necessidades geravam ações diretas, como orientações, realização de
consulta de enfermagem, entre outras, e indiretas, como elaboração de grupos de apoio e articulação
com a equipe multidisciplinar.
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RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa com os objetivos de
descrever a visão dos enfermeiros acerca da sistematização da assistência de enfermagem (SAE) a
clientes hospitalizados com câncer avançado em cuidados paliativos; analisar os fatores
intervenientes na implantação da SAE na visão dos enfermeiros; e discutir possíveis estratégias
propostas pelos enfermeiros que favoreçam sua implantação nesse cenário. A pesquisa foi realizada
com oito enfermeiras que atuam em um hospital público federal especializado em cuidados paliativos
na oncologia do município do Rio de Janeiro - Brasil. Os dados foram coletados em fevereiro e março
de 2008. A técnica de coleta de dados utilizada foi o grupo focal, com total de dois encontros, e os
dados foram analisados por análise de conteúdo. Os resultados indicam que a unidade de cuidados
paliativos encontra-se na fase do planejamento estratégico de implantação da SAE, bem como o
reconhecimento dos desafios do processo relacionados com a sua complexidade e do contexto de
atuação; e a necessidade do aprendizado em equipe como uma estratégia organizacional. Dentre as
dificuldades no processo de implantação da SAE surgiram questões relacionadas com a falta de
conhecimento relativas à própria SAE e às teorias de enfermagem; deficiências relacionadas ao
processo de formação durante o curso de graduação; necessidade de conscientização de todas as
pessoas envolvidas no processo; déficit de recursos humanos; acúmulo de funções; falta de
credibilidade na SAE; e complexidade do campo de atuação e do perfil da clientela. As enfermeiras
descreveram o perfil do cliente em cuidados paliativos na oncologia como peculiar, com grandes
demandas de cuidados de enfermagem em decorrência dos sintomas de ordem física, psicológica,
social, emocional, espiritual e econômica. Além disso, a instabilidade do quadro exige re-avaliações
constantes, bem como o necessário reconhecimento da família como sendo uma unidade de cuidado.
Como principal estratégia para viabilizar a prática da enfermagem sistematizada de forma a favorecer
a qualidade da assistência de enfermagem prestada evidenciou-se a necessidade de capacitação da
equipe em relação à fundamentação teórica e preparo para a tomada de decisão frente à
complexidade da área de atuação.
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RESUMO: Este estudo exploratório-descritivo vincula-se à linha de pesquisa “o cotidiano da prática
de cuidar e ser cuidado e apresenta, como objeto de estudo, o entendimento do cliente sobre o
cuidado de enfermagem em uma unidade de pós-operatório de cirurgia cardíaca”. Emergiu das
angústias, dos questionamentos e das reflexões desenvolvidas durante as minhas experiências
profissionais em unidade de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Apresenta como objetivos:
caracterizar o entendimento dos clientes submetidos à cirurgia cardíaca sobre os cuidados de
enfermagem em uma unidade de pós-operatório adulto e discutir as ações de cuidar em enfermagem
originárias dos depoimentos de clientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca. A metodologia
fundamentou-se na abordagem qualitativa; a produção dos dados foi operacionalizada pela técnica
da entrevista e suas análises e pela discussão a partir da análise temática, que visa descobrir as
unidades de significação, os temas que contêm uma comunicação, demonstrando algo, dando um
sentido ao objeto proposto.Duas categorias de análise foram formadas: Cuidado de enfermagem : da
objetividade à sensibilidade e ambiente e cliente: numa relação de cuidado. Os resultados apontam
que a enfermagem forma um grupo de profissionais que apresenta preocupações com os elementos
subjetivos do cuidado, além dos sinais que são apresentados pelos equipamentos e resultados
laboratoriais, ou seja, os eminentemente técnicos. O cuidado deve ser qualificado, seguro,
responsável; revestido de amor, carinho, paciência, preocupação, delicadeza, dedicação e
orientação; deve minimizar a dor e o sofrimento; deve ser ético e estético; objetivo revestido de
subjetividade; e comprometido com a vida. Apesar de verificar-se que o ambiente da unidade de
terapia intensiva, apresenta-se como um local onde se fomenta o modelo biomédico de cuidado, a
subjetividade com todas nuance da sensibilidade, emerge da relação dos atores desse cenário profissionais e clientes. Pois, pode parecer simples, mas a atenção ao gemido, a preocupação com o
excesso de luminosidade e o barulho, tornam a dimensão objetiva do cuidado em dimensão subjetiva,
ela que revestida daquilo que não percebemos no concreto, não conseguimos mensurar em
quantidade, mas certamente, o fazemos na busca de resultados que evidenciem a qualidade final do
cuidado em enfermagem - objetivo, subjetivo, estético e ético/bioético.
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RESUMO: A resistência da criança à punção venosa, aqui chamada “briga”, é um momento gerador
de uma variedade de sentimentos nas enfermeiras que, mesmo sem gostar de atuar em pediatria, se
vêem “obrigadas” pelo contexto institucional, a prestarem assistência a crianças. Por meio da análise
temática, este trabalho tem como objetivos descrever os sentimentos de nove enfermeiras diante da
“briga” e discutir as implicações destes sentimentos no cuidado prestado para a realização de punção
venosa. O estudo foi realizado nos setores de Quimioterapia, Transfusão e Emergência de uma
instituição pública especializada em Hematologia e Hemoterapia do Estado do Rio de Janeiro,
escolhidos por se tratarem de setores onde quase todos os procedimentos envolvem a necessidade
de punção venosa e por atenderem clientes de todas as idades. A complexidade e variedade de
sentimentos de valoração negativa despertados nas enfermeiras pela “briga”. Isto mostra que, se por
um lado as enfermeiras sofrem, adoecem e são vítimas do contexto político-institucional de
submissão e da falta de autonomia, de outro as crianças são vítimas da imposição de práticas
autoritárias e de uma assistência fragmentada e traumatizante.

Acesso ao texto integral:
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Disserta%E7%F5es%2020
08/Resistencia%20a%20puncao%20venosa%20%20a%20infanto%20batalha%20sentimentos%20da%20enfermeira%20dia
nte%20da%20crianca%20que%20br.pdf

Nº de Classificação: 5838

267
LOZADA, Elizabeth Mitiko Konno de. Mortalidade por homicídios no Paraná: análise da tendência
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RESUMO: Os objetivos deste estudo foram analisar a tendência e o perfil da mortalidade por
homicídios no estado do Paraná, no período de 1979 a 2005 segundo sexo, idade, tipo de agressão,
regional de residência, raça/cor e escolaridade. Trata-se de um estudo descritivo exploratório, do tipo
ecológico. Foram analisados todos os óbitos por homicídios de residentes no estado do Paraná, no
período de 1979 a 2005. Os dados de mortalidade foram obtidos a partir de tabulações do Sistema de
Informação sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde e os dados de população foram os
relativos aos censos demográficos de 1980, 1991 e 2000 e contagem populacional de 1996. Aos
óbitos por homicídios foram somados os óbitos classificados em “intervenções legais” (CID-9: E970E978 e CID-10: Y35), “eventos de intenção indeterminada por arma de fogo” (CID-9: E985 e CID-10:
Y22-Y24) e “eventos de intenção indeterminada por arma branca” (CID-9: E986 e CID-10:Y28). Para
análise da mortalidade proporcional, os dados foram agrupados em cinco períodos - 1979 a 1985,
1986 a 1991, 1992 a 1996, 1997 a 2000 e 2001 a 2005 e para os coeficientes foram utilizados seis
triênios - 1979-1981, 1984-1986, 1990- 1992, 1995-1997, 1999-2002 e 2003-2005. A análise da
tendência da mortalidade por homicídios foi realizada por meio de média móvel e análise da variação
anual dos coeficientes. No início do período estudado os homicídios ocupavam a quarta posição
dentre as principais causas externas com 15,5% dos óbitos; em 1997 passaram a ocupar a segunda
posição com 22,4% e em 2005 representavam 35,5%, proporção próxima à dos acidentes de
transporte com 36,3%, que foram a principal causa. A razão de óbitos masculino/feminino foi de 10:1
em quase todo o período estudado. O coeficiente de mortalidade por homicídios no sexo masculino
apresentou-se crescente, de 26,1 óbitos por 100.000 habitantes no triênio 1979- 1981 para 47,1 no
triênio 2003-2005, e no sexo feminino de 3,4 no triênio 1979-1981 para 4,8 no triênio 2003-2005. Na
faixa etária de 15 a 49 anos foram verificados mais de 80% do total de óbitos nos 26 anos estudados.
No triênio 2003-2005 os maiores coeficientes de mortalidade foram verificados nas faixas etárias de
20 a 29 anos com 59,8 óbitos por 100.000 habitantes e na faixa de 15 a 19 anos com 50,1 por
100.000 habitantes. Na faixa etária de 20 a 29 anos verificou-se, no sexo masculino, coeficiente de
110,8 por 100.000 habitantes e no sexo feminino 8,2 por 100.000 habitantes. No período de 2001 a
2005, as agressões por arma de fogo foram responsáveis por 67,8% dos óbitos, seguidas das
agressões por arma branca, com 18%. No triênio 2003-2005 os coeficientes de mortalidade de 15 a
49 anos no sexo masculino foram maiores nas regionais de saúde Foz do Iguaçu, Metropolitana e
Londrina com 224,0, 110,9 e 98,7 por 100.000 habitantes, respectivamente. A maior variação
percentual anual positiva do coeficiente de mortalidade por homicídios de 15 a 49 anos no sexo
masculino foi observada nas regionais de saúde de Campo Mourão com 26,9%, Cianorte com 25,4%
e Londrina com 24,9% no período de 2000 a 2004. O predomínio dos óbitos por homicídios em
homens de 15 a 49 anos ocorreu na raça/cor branca, com 79,8% e com menos de 7 anos de
escolaridade com 78,3% do total, no triênio 2003-2005. A análise da tendência da mortalidade por
homicídios permitiu verificar que os óbitos por homicídios estão aumentando no Paraná,
principalmente em homens jovens. Estes resultados contribuem para ampliar o conhecimento sobre
os aspectos epidemiológicos dos óbitos por homicídios e reforçam a necessidade de ações
articuladas com diversos setores e segmentos da sociedade.

Acesso ao texto integral: http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/?down=vtls000170751
Nº de Classificação: 5839
INOUE, Kelly Cristina. Análise do dimensionamento de pessoal de enfermagem em unidade de
terapia intensiva para adultos. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da
Saúde, 2008. 78 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MATSUDA, Laura Misue
RESUMO: O dimensionamento de pessoal de enfermagem em uma unidade de terapia intensiva
(UTI) visa garantir condições de trabalho favoráveis para o cuidado aos pacientes gravemente
enfermos, com menor risco à saúde dos trabalhadores e da clientela por eles assistida. Para um
dimensionamento adequado em UTI é preciso também quantificar a carga de trabalho de
enfermagem, de modo que sejam consideradas as diversas atividades específicas desse setor. Para
tanto, foi desenvolvido o Nursing Activities Score (NAS), que já se encontra validado para ser utilizado
no contexto brasileiro. Acresce que, quanto à medida da carga de trabalho de enfermagem, é
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necessário considerar os critérios mínimos estabelecidos pela Resolução COFEN n.° 293/2004, tais
como o índice de segurança técnica (IST) e a proporção de enfermeiros sobre o total de
trabalhadores de enfermagem. O presente trabalho foi ealizado em face da sobrecarga de trabalho
incidente sobre a equipe de enfermagem percebida numa UTI para adultos (UTI-A) de um hospitalensino do Noroeste do Paraná, e teve como objetivo principal analisar o dimensionamento de pessoal
de enfermagem da UTI-A de acordo com a carga de trabalho de enfermagem obtida pelo uso do
instrumento NAS e os critérios estabelecidos na Resolução COFEN n.° 293/2004. Constitui-se de um
estudo descritivoexploratório, realizado com 107 pacientes/clientes que permaneceram internados na
UTI-A por no mínimo 24 horas, entre 13 de novembro de 2007 e 15 de maio de 2008. Os dados foram
coletados diariamente, preenchendo-se um instrumento composto de três partes: dados do paciente e
de internação, NAS e proporção de profissionais de enfermagem em relação ao número de pacientes.
Foram utilizados os programas Microsoft Office Excel 2003 e Statistica 8.0 para tratamento e análise
dos dados. A realização da pesquisa foi autorizada pelo Comitê Permanente de Ética em Pesquisas
com Seres Humanos (COPEP) da Universidade Estadual de Maringá, mediante o Parecer n.°
412/2007. Entre os resultados obteve-se que a pontuação do NAS de todos os pacientes no dia
variou de 479,7 a 1007,2 pontos, com uma média de 697,3 pontos (DP ± 83,5) e mediana de 687,0
pontos. Com base na média de trabalhadores estimada pelo NAS (n=7) e estabelecida pela
Resolução COFEN n.° 293/2004, obteve-se que o quadro funcional da UTI-A deveria ser composto
de 40 profissionais de enfermagem, dos quais 21 (52,5%) deveriam ser enfermeiros, distribuídos em
cinco equipes de trabalho. Verificou-se que há déficit de 12 (30%) trabalhadores e a proporção de
enfermeiros (35,7%) está aquém do recomendado. Conclui-se que há falta de profissionais de
enfermagem na UTI8 A, devida, principalmente, ao fato de que neste setor são desenvolvidas
atividades complexas e/ou que não são computadas nos métodos de dimensionamento tradicionais.
Para solucionar ou minimizar esse problema sugere-se o uso do NAS diariamente de forma preditiva,
com vistas à adequação entre demanda de trabalho e número de profissionais.
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RESUMO: A forma de utilização dos medicamentos, em especial dos medicamentos psicoativos, tem
papel importante na promoção do uso racional de medicamentos. O presente estudo tem como
objetivo analisar o uso de medicamentos psicoativos na ocorrência de tentativas de suicídio em
jovens. Trata-se de estudo descritivo, com um delineamento de série de casos. A população
compreendeu jovens que tentaram suicídio utilizando medicamentos psicoativos, com idade entre 10
e 24 anos, residentes em Maringá - PR, cadastrados no Centro de Controle de Intoxicações
(CCI/HUM) do Hospital Universitário Regional de Maringá no período de janeiro a junho de 2008.
Como fontes de dados foram utilizados a Ficha de Notificação e Atendimento do CCI/HUM e dois
roteiros de entrevista, diferenciados pela modalidade de uso do medicamento psicoativo: um
destinado aos jovens que tentaram suicídio com medicamento psicoativo de uso próprio e o outro aos
jovens que não eram usuários de medicamentos psicoativos. Os roteiros foram aplicados em
entrevista domiciliar, a um familiar do jovem, preferencialmente à mãe. Os dados quantitativos da
ficha e dos roteiros de entrevista foram inseridos no Programa Excel (2002) e os da história clínica do
caso e das informações fornecidas pelo familiar entrevistado foram relatados individualmente. O
projeto foi aprovado pelo Parecer n.º 463/2007 do Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da
Universidade Estadual de Maringá. Os resultados estão apresentados em duas etapas: a primeira
descreve os jovens, suas famílias e as ocorrências toxicológicas envolvidas na tentativa de suicídio; e
a segunda, o acesso e disponibilidade dos medicamentos psicoativos, segundo as diferentes
modalidades de uso. Foram estudados os casos de 17 jovens, em sua maioria do gênero feminino,
solteiros, com idade entre 15 e 24 anos, com renda familiar entre 300 e 900 reais (58,8%). Em todos
os casos o local da ocorrência foi a residência do jovem e o evento estava relacionado a uma
situação conflituosa. Os medicamentos psicoativos mais utilizados para a tentativa de suicídio foram
os antidepressivos (47%). Doze jovens (70,6%) tentaram suicídio com medicamento psicoativo de
uso próprio e cinco com medicamento psicoativo que era utilizado por outra pessoa. Separando-se os
casos entre as duas modalidades de uso, encontrou-se em todos os casos uma alta disponibilidade
de medicamentos no ambiente domiciliar, sendo que em 82,3% dos casos os medicamentos
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psicoativos foram prescritos por um médico, porém as informações sobre o uso se limitavam à
dosagem adequada para o efeito terapêutico desejado, e a dispensação do medicamento, na maioria
dos casos, foi realizada em serviços públicos de saúde, em quantidade elevada. As famílias
indicaram a prática de automedicação (47%), inclusive com medicamentos psicoativos, e foi
encontrado indício de aquisição ilegal desse tipo de medicamento em três casos. Grande quantidade
de medicamentos era estocada nos domicílios, armazenada em local inadequado (63,6% na
cozinha), proporcionando acesso fácil ao medicamento psicoativo. Para os jovens que não usavam
medicamento psicoativo, em todos os casos o acesso foi viabilizado por um familiar que utilizava o
medicamento, sendo que a orientação quanto ao uso correto do medicamento e o acesso facilitado
no ambiente domiciliar foram semelhantes na duas modalidades de uso.

Acesso ao texto integral: http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/?down=vtls000170755
Nº de Classificação: 5841
BALAN, Marli Aparecida Joaquim. Construção de um questionário para análise do conhecimento
sobre o atendimento inicial ao queimado. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de
Ciências da Saúde, 2008. 133 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Magda Lúcia Félix de
RESUMO: A equipe de saúde que presta atendimento inicial ao queimado deve possuir
conhecimento científico para ter condições de aumentar a chance de sobrevivência do paciente.
Como não existe um instrumento nacional para avaliar o conhecimento de profissionais de saúde
nesta área, definiu-se como objetivo desta dissertação, com base em uma pesquisa metodológica de
abordagem quantitativa, construir esse instrumento de medida, cuja finalidade é identificar o
conhecimento de enfermeiros e médicos sobre o atendimento inicial do queimado. Obteve-se
autorização do Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos e do hospital escola onde se realizou
o préteste. A estrutura do instrumento foi fundamentada na teoria de elaboração de escalas
psicológica de Pasquali (1998). Por meio da elucidação teórica, resultante da investigação de
referências solidificadas na área de enfermagem e na área médica, foram construídas sessenta
questões de múltipla escolha. A validade aparente e de conteúdo foi julgada por meio de um painel
de oito experts e dez profissionais de saúde e por um pré-teste realizado no pronto atendimento do
hospital escola. Os “experts”, subsidiados pelo “Guia de análise das propriedades psicométricas do
questionário (adaptado de Pasquali, 1998)”, apresentaram trinta e seis questões com validade de
conteúdo. Os dez profissionais fizeram sugestões, que foram acatadas, para melhorar a
inteligibilidade das questões. O instrumento validado consistiu em trinta e sete questões sobre o
atendimento inicial do queimado, abordando conhecimento geral, de enfermagem e de medicina. Foi
aplicado em uma população de vinte e um enfermeiros e vinte e dois médicos, distribuídos
equitativamente quanto ao sexo e com idade média de 38 anos. 25 (58,1%) possuíam formação
acadêmica em nível de especialização, 12 (27,9%) em mestrado, 05 (11,6%) em doutorado e 1
(2,3%) em graduação. Quatro enfermeiros e 9 médicos referiram atualizar-se sobre queimaduras por
meio de cursos/treinamentos, discussões/reuniões científicas e/ou jornadas, simpósios, biblioteca,
leitura de livros e artigos pela Internet. No que diz respeito à consistência interna do questionário na
área de conhecimento geral, em razão da Correlação Biserial, foram descartadas as questões 2, 3 e
9, por não estarem correlacionadas ao construto. Com base na Teoria de Resposta ao Item, as
demais questões apresentaram parâmetros “a” semelhantes e, por isso, não discriminariam os
respondentes; quanto à dificuldade,que é o parâmetro “b”, os itens estão variados com parâmetros de
-1,3 a 1,2 e, quanto a probabilidade de acerto ao acaso,“c” foram semelhantes. Assim, o instrumento
de análise de conhecimento geral foi calibrado, porém com erro-padrão alto, pois o tamanho de
amostra não foi suficiente para estimar satisfatoriamente os parâmetros do modelo. Conclui-se que a
validação desse instrumento contribui para elucidar o conhecimento que profissionais de saúde
possuem acerca do tema e poderá subsidiar intervenções educativas que preparem melhor o
profissional nessa área. Ressalta-se a importância de estudos posteriores para determinação da
confiabilidade desse instrumento.

Acesso ao texto integral: http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/?down=vtls000170758
Nº de Classificação: 5842
VIOLIN, Mara Rúbia. Enfermeiro desvelando as experiências cotidianas de pessoas
colostomizadas por câncer: enfoque existencial (O). Maringá. Universidade Estadual de Maringá.
Centro de Ciências da Saúde, 2008. 126 f.

270
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SALES, Catarina Aparecida
RESUMO: Para esta pesquisa tenho como ponto de partida a experiência familiar com uma pessoa
portadora de bolsa de colostomia por câncer. O estudo busca compreender as vivências das pessoas
colostomizadas por câncer, ou seja, desvelar o seu existir-no-mundo com um estoma e utilizando-se
de um dispositivo para seus excrementos. A fenomenologia existencial de Martin Heidegger
possibilitou a apreensão dos momentos vividos por esses Seres. Foram entrevistadas dez pessoas.
Os depoentes residem na região Norte do Paraná e as entrevistas foram realizadas no período de
janeiro a abril de 2008, em seus domicílios. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê Permanente de
Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Estadual de Maringá. Para buscar
os discursos dos sujeitos, utilizei a seguinte questão norteadora: O que mudou na sua vida após a
cirurgia da confecção do estoma? Durante as entrevistas, além de gravar as percepções, procurei
vislumbrar por meio da corporeidade e, algumas vezes, pelo silêncio, as vicissitudes vivenciadas por
eles em seu cotidiano. Na interpretação dos discursos dos depoentes, evidenciei alguns sentimentos
convergentes em suas falas: angústia ante sua facticidade existencial, preocupação com o seu porvir,
a importância da família no enfrentamento de sua situação, dos quais, suscitou a temática existencial:
a temporalidade de existir-no-mundo colostomizado. A análise desveloume, que ser-colostomizadopor-câncer é ter o seu modo de ser-no-mundo influenciado por modificações físicas, emocionais e
sociais, sendo necessário transcender as restrições impostas pela doença para poder vislumbrar
novas possibilidades de continuar existindo-nomundo. Desta forma, apreendo que para efetuar um
cuidado voltado para atender as necessidades das pessoas com colostomia, é preciso ir além do
conhecimento sobre alterações físicas e psíquicas, mas compreender as experiências construídas
por essas pessoas no processo de viver com a doença.

Acesso ao texto integral: http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/?down=vtls000170757
Nº de Classificação: 5843
LUZ, Geisa dos Santos. Fibrose cística: des-velando o significado para a família. Maringá.
Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde, 2008. [128] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Maria Dalva de Barros
RESUMO: A Fibrose Cística (FC), também conhecida como Mucoviscidose, é uma doença
metabólica sistêmica de origem genética mais comum em caucasianos de origem européia, e rara em
asiáticos e negros. Descrita pela primeira vez por Andersen em 1938, apenas 20% das crianças
sobreviviam até o primeiro ano de vida com uma doença caracterizada pelo suor salgado, conhecida
como “doença do beijo salgado” negros. Com a evolução da genética e terapêutica aos pacientes de
FC, observa-se o aumento da sobrevida dos afetados nos últimos 30-40 anos. A experiência de ter
um membro portador de fibrose cística (FC) na família é um fenômeno que pode promover alterações
no viver e ver o mundo A FC exige da família um cuidar contínuo de antibioticoterapia, enzimas,
fisioterapia, inalação e preocupações em relação ao cotidiano do portador. Entender a patologia, suas
manifestações clínicas, o manejo das terapêuticas e a vivência das famílias são condições
fundamentais aos profissionais de saúde que lidam com essa doença. Este estudo teve como objetivo
compreender a experiência das famílias de portadores de FC Utilizou-se o método qualitativo,
fenomenológico. Os dados foram coletados por meio de uma questão orientadora: “O que é para o
senhor (a) a experiência de conviver com um membro portador de Fibrose Cística na família?” Os
sujeitos da pesquisa foram 21 membros de 14 famílias com portadores de FC, cadastrados na
Associação Paranaense de Assistência à Mucoviscidose (AAMPR), residentes nas regiões Norte e
Noroeste do Estado do Paraná (PR). Das suas falas foram apreendidas unidades de significado e
agrupadas em cindo categorias: peregrinação pelo diagnóstico e tratamento: a busca do equilíbrio do
ser-no-mundo; fibrose cística: um discurso desconhecido na área da saúde; o mundo vida das
famílias frente o diagnóstico da FC; a intersubjetividade na FC; redes de apoio à FC: solidariedade e
equidade. Os resultados evidenciaram que as famílias passaram por períodos de revolta e confiança
em relação aos profissionais de saúde, principalmente, o médico. Quando referiram ao período que
precedeu o diagnóstico, a peregrinação foi mais traumática nos diagnósticos tardios. O significado do
diagnóstico precoce na família foi uma experiência mais dolorosa que o diagnóstico tardio. No
cuidado à doença, as famílias sentiram-se impotentes e limitadas em relação ao desconhecimento da
doença na área da saúde. As mães foram às principais envolvidas na doença desde a peregrinação
pelo diagnóstico; em segundo lugar, foram as avós. O cotidiano das famílias foi adaptado priorizando
o cuidado em FC, essa fase caracterizou-se como uma reorganização da estrutura familiar. O
envolvimento de outros familiares e amigos foi fundamental para aliviar os sentimentos de negação

271
do ser-portador-de-FC e medo da perda do filho. Entendem as redes de apoio como uma ferramenta
que permite a prática da solidariedade e equidade entre as famílias que experienciam o mesmo
fenômeno.

Acesso ao texto integral: http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/?down=vtls000170752
Nº de Classificação: 5844
MATOS, Jéssica Carvalho de. Prevalência e fatores associados à prevenção secundária do
câncer de mama no Município de Maringá-PR. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro
de Ciências da Saúde, 2008.[119] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PELLOSO, Sandra Marisa
RESUMO: As neoplasias destacam-se como uma das principais causas de morbidade e mortalidade
na população mundial e entre as mulheres destaca-se como preocupação premente o câncer de
mama. Estima-se que por ano ocorram mais de 1.050.000 casos novos de cân'cer de mama em todo
o mundo e a estimativa para 2009 no Brasil refere que ocorrerão 49.400 mil casos novos de câncer
de mama (50,71/100.000). O objetivo deste estudo foi analisar a realização de ações de prevenção
secundária do câncer de mama e fatores associados entre mulheres de 40 a 69 anos do município de
Maringá-PR. Foi realizado um estudo analítico, exploratório de corte transversal tipo inquérito
populacional domiciliar no município de Maringá, PR. A amostra constitui-se de 429 mulheres na faixa
etária de 40 a 69 anos. A amostragem foi aleatória estratificada onde todos os bairros, jardins e zonas
foram geograficamente colocados em cinco estratos. De cada estrato foi selecionada uma amostra
aleatória simples proporcional ao número de mulheres residentes em cada um desses estratos. Os
dados foram coletados por entrevistas domiciliares, com questionário estruturado e pré-testado. Os
dados foram analisados por meio do programa SPSS. Foi realizada a análise bivariada e a análise
múltipla. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da UEM. A população estudada constitui-se de
439 mulheres entre 40 e 69 anos, 45,8% na faixa etária de 40 a 50 anos, 29,6% entre 51 e 60 e
24,6% entre 61 e 69. A raça predominante foi a branca e a classe econômica mais prevalente foi
classificada como C. 33,9% possuíam somente o primário completo e somente 7,7% das mulheres
possuíam superior completo. A maioria (76,1%) relataram nunca terem feito uso de bebida alcoólica e
apenas 13% das mulheres referiram fazer uso de cigarro. 62% já fizeram uso de contraceptivo oral. A
maior parte das mulheres entrevistadas foram classificadas como sobrepeso. A média de idade em
que as mulheres entraram na menopausa foi de 47 anos. Somente 6,1% possuíam histórico de
câncer de mama. 69,2% nunca fizeram uso de terapia de reposição hormonal. A prevalência do
hábito de realizar o AEM encontrada foi de 64,5% e do ECM na última consulta ginecológica foi de
71,5%. Quanto à prevalência de mamografia 79% relataram já terem realizado esse exame. Os
fatores associados à realização do AEM foi a classe social, escolaridade, idade da menarca e
realização de tratamento para menopausa. As variáveis associadas à realização do ECM são: classe
econômica, escolaridade, idade da menarca e realização de tratamento para menopausa. Os fatores
faixa etária, raça/cor, classe econômica, religião, idade da menarca, idade da menopausa, número de
gestações e realização de tratamento para menopausa são fatores que estão associados à realização
da mamografia. A associação entre o nível sócio-econômico e a realização de condutas preventivas
está diretamente proporcional, ou seja, quanto maior o nível sócio-econômico maior o número de
consultas realizadas e consequentemente mais exames realizados e oportunidade de diagnóstico
precoce. Percebe-se uma desigualdade na atenção á saúde e falta de integralidade na assistência à
mulher. Essa deficiência no sistema de saúde pode resultar numa iniqüidade em relação às ações de
prevenção do câncer de mama, diminuir as chances de um diagnóstico precoce e de um tratamento
eficaz e consequentemente aumentar o número de mortes por câncer de mama.

Acesso ao texto integral: http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/?down=vtls000170754
Nº de Classificação: 5845
MARCOLINO, Janaina Souza. Informações em saúde: o uso do SIAB pelos profissionais das
equipes de saúde da família. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da
Saúde, 2008. [86] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SCOCHI, Maria José
RESUMO: A Estratégia Saúde da Família (ESF) foi adotada como um modelo de reorientação
assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades
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básicas de saúde. Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de
famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. A ESF é um projeto dinamizador,
condicionado pela evolução histórica e de organização do sistema de saúde no Brasil e tem
provocado um movimento importante com o intuito de reordenar o modelo de atenção à saúde,
visando racionalidade na utilização dos demais níveis assistenciais e resultados positivos nos
principais indicadores de saúde. A expansão acentuada das equipes da Estratégia Saúde da Família
e a discussão das questões relacionadas ao montante de dados coletados impulsionaram a
necessidade da criação de um sistema de informação que contemplasse a complexidade da
organização da atenção básica. Para isto, em 1998 foi criado o Sistema de Informação da Atenção
Básica (SIAB). O SIAB foi desenvolvido com o propósito de gerar informações, auxiliar e agilizar o
processo de tomada de decisões referentes a indivíduos e famílias, pois disponibiliza um conjunto de
informações às equipes de saúde da família, coordenadores e gestores locais de saúde, além de
apoiar a eleição de ações prioritárias dirigidas às comunidades específicas e baseadas nas
necessidades da população. Esta pesquisa teve como objetivo investigar o uso do SIAB pelos
profissionais de Equipes de Saúde da Família, caracterizar os profissionais, identificar dificuldades e
facilidades na utilização do sistema, verificar freqüência e finalidade da utilização, e ainda, identificar
a capacitação dos trabalhadores o uso do sistema. Foi aplicado um questionário a 75 profissionais de
10 equipes, e cinco delas equipes foram observadas, uma semana cada equipe de abril a junho de
2008. Sessenta e dois trabalhadores (82,7%) eram do sexo feminino, com faixa etária predominante
entre 31 a 50 anos (66,7%). O tempo de atuação na ESF foi maior ou igual a dois anos para sessenta
e sete dos profissionais (89,3%) e o tempo na EESF foi igual ou superior a dois anos para sessenta e
um profissionais (81,3%). Definiram o SIAB, como “banco de dados” 47 dos 75 respondentes. Em
relação à capacitação a maior parte dos respondentes assinalou que esta ocorreu no próprio local de
trabalho (65%), 15% relataram ter recebido capacitação pela Secretaria de Saúde do Município
(SESA) e 20% assinalou que não receberam capacitação. A finalidade para o uso do SIAB para a
maioria dos profissionais é para cadastro das famílias e relatórios. Quando indagados se existe
dificuldade para operacionalizar o SIAB, 34,6% assinalaram afirmativamente. Para 52% dos
trabalhadores existe espaço para discussão, e 49% informaram que participam desta discussão.
Ainda, para 57% dos profissionais o SIAB é um sistema capaz de gerar informações para
caracterização da população atendida. Constatouse que as Equipes de Saúde da Família que
participaram do estudo não têm utilizado as informações obtidas com o SIAB, para planejamento e
avaliação das ações desenvolvidas, perdendo desta forma a oportunidade de utilização das
informações para um atendimento voltado para as necessidades locais.

Acesso ao texto integral: http://nou-rau.uem.br/nou-rau/document/?down=vtls000170753
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VIDAL, Eglídia Carla Figueirêdo. Reprodução e sexualidade de pessoas que (con)vivem com
HIV/Aids: uma abordagem humanística. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2008. 183 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PINHEIRO, Ana Karina Bezerra
RESUMO: O surgimento do HIV/aids e o delineamento da epidemia demandaram mudanças para a
saúde sexual e reprodutiva de homens e mulheres que (con) vivem com o vírus. A sobrevida e a
qualidade de vida melhoradas com o aparecimento da terapia antiretroviral combinada colocou em
destaque o aspecto de cronicidade da infecção pelo HIV, delineando possibilidades de relações
afetivo-sexuais e reprodutivas, mediante esta nova realidade, num panorama complexo que envolve
casais soroconcordantes e sorodiscordantes em contextos de vida similares aos não-infectados, num
processo de re-significação do HIV/aids e de busca pelo controle dessa pandemia. Este estudo teve
como objetivo compreender vivências sexuais e reprodutivas de pessoas que (con) vivem com HIV. A
Teoria Humanística de Enfermagem de Paterson e Zderad foi utilizada como referencial teóricometodológico. Trata-se de uma pesquisa descritiva com delineamento qualitativo, realizada no
ambulatório de infectologia do Hospital-Escola Santo Inácio, em Juazeiro do Norte-CE. Os sujeitos do
estudo foram 16 pessoas que (con) vivem com HIV/aids, 7 homens e 9 mulheres. Os dados foram
coletados nos meses de julho a novembro de 2007, por meio de observação livre, consulta aos
prontuários e entrevista semi-estruturada. Para análise dos depoimentos foi adotada a técnica de
análise de conteúdo, de onde emergiram três temáticas: 1. Vivência Sexual; 2. Vivência Reprodutiva;
e 3. Vivência da Conjugalidade. Nestas temáticas, foram identificadas onze sub-temáticas: 1. O
preservativo nas relações sexuais; 2. Alterações no desejo após a descoberta da soropositividade ao
HIV; 3. Alterações na prática sexual após a descoberta da soropositividade ao HIV; 4. Métodos
contraceptivos usados antes da vivência e convivência com o HIV/aids; 5. O preservativo como
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referência contraceptiva e de proteção nas relações sexuais; 6. Desconhecimento do uso de outros
métodos contraceptivos na infecção pelo HIV; 7. Desejo de ter filhos; 8. Medo da transmissão vertical
do HIV; 9. (Des)conhecimento das medidas profiláticas na redução da transmissão vertical do HIV;
10. Modificação na relação conjugal frente ao cuidado consigo e com o outro; 11. A quebra da
confiança depositada no outro frente ao HIV. Das pessoas que vivem e convivem com HIV/aids foram
apreendidas diferentes experiências e significados para as vivências sexuais e reprodutivas, em
cenários de vida complexos, ainda permeados pelos estigmas decorrentes da aids. Os sujeitos deste
estudo viviam em união conjugal variando de oito meses há mais de quinze anos, dos quais onze
viviam em relação conjugal soroconcordante ao HIV e cinco em relação sorodiscordante. Não
percebemos divergência de dados pela variável tempo de união. Verificamos situação sócioeconômica precária e presença de filhos, dos quais cinco concebidos após o conhecimento do status
sorológico, e mais duas mulheres no período gestacional. O tempo de convivência com a infecção foi
variável, de menos de um ano a mais de onze anos. Em metade dos casos o contexto de descoberta
da infecção pelo HIV envolveu o período gestacional, sendo os outros após doença oportunista ou
por convocação de parceiro, revelando-se como um momento difícil pela infidelidade conjugal
comprovada. Os resultados indicaram que o preservativo não fazia parte da rotina sexual até o
conhecimento do status sorológico, sendo essa condição determinante para a adesão ao preservativo
masculino. A estabilidade da relação conjugal atuava, na fase pré-infecção, como um dos fatores que
contribuía para a determinação do não uso de preservativo, oferecendo contextos de maior
vulnerabilidade, onde o gênero aparece como principal fator. O uso do preservativo masculino, após a
soroconversão, evidenciou as dificuldades nessa adesão, principalmente entre os que nunca haviam
experienciado esse método de proteção, revelando possível consciência para a necessidade de
adaptação ao dispositivo na relação sexual, que se mostra re-significada para essas pessoas.
Contudo, há um enfrentamento maior para a manutenção da prática de prevenção pelo uso do
preservativo masculino em casais sorodiscordantes. A descoberta da soropositividade ao HIV
demandou modificações na rotina sexual, evidenciando a diminuição do desejo sexual e alteração
nas práticas sexuais, com distintos aspectos entre homens e mulheres pesquisados. Foram
expressas mudanças no uso rotineiro dos métodos contraceptivos anterior à soroconversão, com a
utilização de novos métodos, notadamente o preservativo masculino, frente à presença do HIV.
Evidenciamos o desconhecimento de alternativas anticonceptivas diante da infecção pelo HIV e da
aids. O desejo de ter filhos foi observado em homens e mulheres, onde o medo da transmissão
vertical aparece como forte determinante em abolir essa escolha, com o desconhecimento de
medidas profiláticas na redução da transmissão vertical. As dificuldades no enfrentamento do
HIV/aids impõem mudanças no cotidiano da conjugalidade, destacando um comportamento conjugal
bilateral de cuidado com o outro em uma relação ambígua frente à confiança quebrada exposta com
o conhecimento do status sorológico. Este estudo nos permitiu perceber que é preciso abrir canais de
diálogo sobre experiências sexuais e reprodutivas, salientando a importante dimensão que é
conferida às relações entre profissionais e pacientes, como partícipes na busca da promoção da
saúde numa realidade em construção, de re-significação de vida, relações e saúde. Evidencia-se o
período gestacional como um importante momento para o diagnóstico da infecção pelo HIV, para
aconselhamento das recomendações para redução da transmissão vertical, com inicio precoce da
profilaxia da transmissão vertical, num atendimento humanizado, livre de julgamentos e preconceitos.
A assistência em saúde sexual e reprodutiva às pessoas vivendo com HIV demanda inúmeras
questões e desafios, mas, sobretudo, aponta para a necessidade da assistência integral, nãodicotômica, onde prevenção e tratamento se conjugam, reconhecendo limites, possibilidades,
finalidades e prioridades, na individualização do cuidado humano.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
Nº de Classificação: 5847
SOUTO, Cláudia Maria Ramos Medeiros. Violência conjugal sob o olhar de gêreno. Fortaleza.
Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2008. 146 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BRAGA, Violante Augusta Batista
RESUMO: Como docente de enfermagem, com uma prática voltada para a atenção à saúde da
mulher, percebemos evidências de violências praticadas contra elas de diversos tipos. O que nos
instigou a pesquisar foi a violência conjugal. O modo como é vivenciada, as conseqüências à saúde,
os modos de enfrentamento ou de aceitação, foram nossas indagações a priori. Por entendermos que
os papéis sociais que homens e mulheres assumem nas relações conjugais influenciam a vivência da
violência conjugal, defendemos a tese de que a mulher submetida a este fenômeno age conforme os
sistemas de valores construídos socialmente. Utilizamos alguns conceitos da Hermenêutica de

274
Gadamer, enquanto atitude filosófica, por entendermos que enquanto indivíduos possuímos uma
consciência histórica, estamos submetidas às questões de uma época e temos limites dados pela
realidade social. Este estudo de abordagem qualitativa, foi realizado com onze mulheres vinculadas à
Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB, através da Coordenadoria Especial de Políticas para as
Mulheres. Os dados empíricos foram produzidos através de oficinas de Arte-terapia, buscando-se a
compreensão da vivência de violência através dos discursos das mulheres. Para a composição das
categorias analíticas utilizamos a técnica de análise temática de conteúdo. A análise do material
empírico foi feita com base nos constructos da categoria gênero presentes no cotidiano dessas
mulheres em situação de violência conjugal. Os resultados mostraram que a violência conjugal
representa para as mulheres medo e aprisionamento. Sobre a posição que as mulheres ocupam com
relação à violência, o enfrentamento foi a atitude predominante, o que inaugura “uma nova posição”
da mulher. Elas denunciaram a omissão nos serviços de saúde, sinalizando para a transversalidade
do gênero nas políticas de públicas e nas ações de saúde como estratégia positiva no enfrentamento
do problema. As violências sofridas foram dos tipos física, psicológica e sexual, mostrando-se através
de empurrões, espancamentos, tapas, uso forçado de substâncias, fraturas e nudez, repercutindo em
comprometimento funcional temporário de membros, na saúde, no trabalho, no bem-estar pessoal e
família. A ansiedade, depressão, baixa auto-estima, insônia, aumento da dependência e diminuição
das respostas para o enfrentamento da violência foram associadas aos abusos psicológicos
exercidos nas formas de controle e imposição do isolamento. O estupro conjugal foi uma modalidade
de violência sexual usada pelo agressor como instrumento de punição e de controle da sexualidade
feminina. A partir destes resultados constatamos que os modos de significar, de vivenciar e de reagir
à violência, guardam estreita relação com as questões de gênero presentes em nosso meio cultural.
Ao nos aproximarmos do mundo da mulher em situação de violência conjugal e sob tutela do Estado,
conseguimos compreender o universo de dor, desalento, desespero, medo, humilhação e tantos
outros sentimentos e respostas vivenciados por cada uma delas. Na convivência e partilha de suas
dores e desencantos, também, descobrimos a mulher guerreira-sobrevivente-resistente-sonhadoratrabalhadora-sensível-forte..., que chora, e que ri, e tem esperança, e canta e sonha, talvez mais um
“sonho impossível”.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=131905
Nº de Classificação: 5848
SILVA, Maria Veronica Sales da. Avaliação do complexo regulador da Segunda Microregional de
Saúde - CE. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2008. [130] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Josefina da
RESUMO: Entende-se que o processo avaliativo é, em especial, parte fundamental no planejamento
e gestão do sistema de saúde. Tendo em vista a relevância da central de regulação para a
organização da oferta dos serviços de saúde no Estado do Ceará, é importante que esta seja
avaliada. O estudo teve por objetivo avaliar a Central de Regulação da 2ª Microrregional de Saúde no
atendimento à demanda ao cidadão nos atributos eficiência, eficácia, integralidade e hierarquização
dos serviços, na perspectiva da Política Nacional de Regulação. No percurso metodológico optou-se
pelo estudo documental, descritivo e de avaliação. A pesquisa foi realizada na 2ª Microrregional de
Saúde do Ceará. O estudo foi desenvolvido, nas Centrais de Marcação de Consultas dos municípios
e na Central de regulação da Coordenadoria Regional de Saúde - CRES, tendo como foco a
regulação do acesso a assistência em saúde. Os sujeitos do estudo constaram de 16 profissionais
ligados à regulação microrregional, dos quais seis coordenadores das centrais de marcação de
consultas dos municípios, sete técnicos com função de videofonistas e três funcionários da Central de
Regulação da CRES. A coleta dos dados realizou-se no período de fevereiro a agosto de 2007, a
opção metodológica se relacionou com a triangulação de métodos utilizou-se a técnica da observação
simples, entrevista estruturada- Roteiro de Padrões de Conformidade e dados obtidos de fontes
documentais. As informações foram consolidadas gerando planilhas e quadros, sendo realizada
análise dos resultados, sistematizando as questões com base em documentos oficiais como portarias
e resoluções do Estado do Ceará e do Ministério da Saúde. A pesquisa foi apreciada pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, obtendo parecer favorável de acordo com
protocolo COMEPE nº25/07. Resultados: com base no desenho da rede de atenção à saúde,
visualiza-se Caucaia, como maior município da rede considerado pólo microrregional, contando com
dois hospitais, um municipal e o outro filantrópico, com acesso aos serviços especializados nas áreas
ambulatoriais e de internação e capacidade para receber referências de média e alta complexidade.
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Quanto aos resultados o estudo detectou as seguintes situações: as coordenações não planejam as
ações e desconhecem os parâmetros de necessidades para estabelecimento de prioridades;
inexistência de avaliação dos procedimentos programados e produzidos; desconhecimento da
capacidade de oferta de serviços da rede assistencial; há distorções na programação de oferta de
serviços; falta de equipe completa em alguns municípios e inexistência, em algumas Secretarias de
Saúde, de ações de controle, avaliação e auditoria efetivas para subsidiar o setor de regulação, o
qual deve possuir uma estreita interface com essas atividades na busca de garantir a assistência
integral aos usuários do SUS. Conclusão: a regulação estruturada nesta microrregião não cumpre o
papel de otimizar a utilização dos serviços de referência nos espaços supra municipais segundo os
critérios das necessidades de saúde da população.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
Nº de Classificação: 5849
MELO, Renata Pereira de. Risco para débito cardíaco diminuído: caracterização de proposta de
diagnóstico de enfermagem. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2008. [124] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Marcos Venícios de Oliveira
RESUMO: O estudo buscou caracterizar proposta para o diagnóstico de enfermagem Risco para
Débito Cardíaco diminuído, com base no juízo de 25 especialistas. Foi realizado no período de
setembro de 2007 a abril de 2008, em duas etapas metodológicas: a) Elaboração da proposta do
diagnóstico de enfermagem Risco para Débito Cardíaco diminuído, de acordo com a NANDA, e da
definição operacional para cada fator de risco; b) Validação do construto, dos fatores de risco e das
definições operacionais. Para tanto, utilizou o modelo de Validação de Conteúdo Diagnóstico de
Fehring e a técnica Delphi. Todos os especialistas foram selecionados com base nos critérios de
Fehring. Os dados foram coletados em dois momentos, por meio de questionário. Já a análise
quantitativa empregou a média ponderada do valor atribuído por especialista a cada fator de risco,
sendo: 1 (não causador de vulnerabilidade) = 0; 2 (pouco causador de vulnerabilidade) = 0,25; 3
(moderadamente causador de vulnerabilidade) = 0,5; 4 (muito causador de vulnerabilidade) = 0,75; e
5 (totalmente causador de vulnerabilidade) = 1. Com base nesse cálculo, descartaram-se os fatores
de risco com escore abaixo do ponto de corte estabelecido de 0,6. Para a avaliação dos itens
relacionados à definição operacional (Clareza, Adequação ao fator de risco e Adequação aos demais
termos propostos) seus valores foram tabulados (+1, 0 e -1) e a média calculada, com vistas a
verificar o nível de concordância/discordância entre os especialistas. Calculou-se ainda o Índice de
Validade de Conteúdo, o qual indica a confiança da aplicação do diagnóstico na prática. Considerouse o esclarecimento dos objetivos e da metodologia aos participantes, o consentimento declarado
destes em permitir a coleta e fornecer os dados solicitados, a sua liberdade para recusar ou desistir
de participar em qualquer fase do processo de pesquisa sem prejuízo de qualquer natureza à sua
pessoa, assim como para solicitar esclarecimentos e o seu direito ao anonimato. Como resultado,
obteve-se a compreensão do rótulo proposto como representativo de um diagnóstico de enfermagem,
para o qual prevaleceu o construto: “Estar em risco de desenvolver um estado de saúde
caracterizado por quantidade insuficiente de sangue bombeado pelo coração a cada minuto para
atender às demandas metabólicas corporais”. Foram considerados fatores de risco representativos
deste fenômeno (? 0,6), segundo o juízo dos especialistas: disfunção miocárdica (0,887), perda
sangüínea (0,875), aumento da pressão intrapericárdica (0,825), condição que causa alteração no
ritmo e/ou condução elétrica cardíaca (0,812), Volume de Líquidos deficiente (0,725), perda
plasmática (0,712), Perfusão Tissular ineficaz (0,712), desequilíbrio eletrolítico (0,7), desequilíbrio
acidobásico (0,697), alteração valvar (0,65), grandes cirurgias (0,65) e anestesia geral profunda/
anestesia espinhal (0,625), obtendo-se um Índice de Validade de Conteúdo de 0,739. Com esta
proposta, propiciou-se a caracterização deste fenômeno, como forma de orientar o processo de
julgamento clínico, possibilitando uma atuação de cunho preventivo, de modo a evitar o
desenvolvimento da entidade real e das suas complicações. No entanto, em virtude da sua
singularidade e da relevância dos seus achados, é imprescindível a replicação dos 10 fatores de risco
(22%) situados entre os pontos de corte de 0,5 e 0,59, assim como novas submissões dos dados aos
especialistas para a obtenção do consenso e a realização de estudo de validação clínica, a fim de
obter evidências acerca da ocorrência desse fenômeno na prática dos enfermeiros.
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REBOUÇAS, Cristiana Brasil de Almeida. Construção e validação de um modelo de comunicação
não-verbal para o atendimento de enfermagem a pacientes cegos. Fortaleza. Universidade
Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2008. 117 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PAGLIUCA, Lorita Marlena Freitag
RESUMO: Objetivou-se validar um modelo de comunicação não-verbal para o atendimento de
enfermagem à clientela cega, segundo o referencial teórico de E.T. Hall (1986). Trata-se de um
estudo metodológico, desenvolvido no LabCom_Saúde do Departamento de Enfermagem da UFC, no
período de outubro de 2007 a junho de 2008. Foram selecionados 15 cegos e 15 enfermeiros para
comporem cada grupo, treinado e não-treinado e ambos tiveram as mesmas características. Os
cegos foram contatados por meio da Associação dos Cegos do Estado do Ceará e os enfermeiros a
partir dos Centros Acadêmicos. A fase de coleta de dados do grupo não-treinado deu-se durante o
mês de abril de 2008, por meio de consultas. Estas ocorreram dentro do LabCom_Saúde e os dados
foram coletados por meio de filmagens. O primeiro passo para a construção do modelo foram os
estudos realizados acerca da teoria de Hall (1986). Subdividiu-se a consulta de enfermagem em
quatro etapas denominadas etapas do cuidado. Em cada etapa de cuidado são orientadas as ações
do enfermeiro, descreve-se a ação e como deve ser desenvolvida tal ação. A etapa do cuidado 1
refere-se à organização do ambiente para desenvolver a Consulta de Enfermagem. Na etapa do
cuidado 2 o enfermeiro deve receber o paciente na entrada do consultório para introduzi-lo no
ambiente onde será realizada a consulta e deve cumprimentá-lo e informar a localização dos móveis
e objetos. Já a etapa do cuidado 3 aborda o desenvolvimento da CEnf propriamente dita. A etapa do
cuidado 4 constitui-se a última etapa do modelo de comunicação não-verbal e enfoca a finalização da
consulta e o encerramento da comunicação com o paciente. Após ser construído, o referido modelo
foi submetido à validação aparente e de conteúdo. Foi analisado por três especialistas em
comunicação não-verbal, por ser um número já adotado em pesquisas anteriores. As sugestões
incluídas no modelo se referiram à abrangência, forma de apresentação e representatividade do
conteúdo. Em seguida, iniciou-se a segunda etapa de validação, por meio da qual o modelo foi
submetido à testagem. Os enfermeiros e concludentes foram treinados de acordo tanto com as
técnicas de comunicação pertinentes à utilização da comunicação não-verbal quanto em relação à
utilização do modelo com cegos. Quanto à coleta dos dados, foi realizada mediante o uso de três
câmeras filmadoras que registraram toda a consulta de enfermagem entre a enfermeira, o cego e o
acompanhante, quando este estivesse presente. Para a análise dos dados das filmagens foram
escolhidos outros três juízes, enfermeiros e estudantes do Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem, do nível mestrado e doutorado, da UFC. Eles foram treinados em relação à utilização
do instrumento de análise da comunicação não-verbal do enfermeiro-cego (CONVENCE) e do
instrumento de validação do modelo. Pelo fato deste estudo ser duplo cego, os juízes não eram
informados acerca de qual grupo, controle ou experimental, eram realizadas as análises. Os dados
coletados foram inseridos em planilha eletrônica com a utilização do programa SPSS, versão 14.0, e
analisados em freqüência absoluta por meio de tabelas univariadas. Para se analisar a associação
entre as variáveis e os enfermeiros nos grupos controle e experimental, foram empregados os testes
qui-quadrado (?2) e o máximo de verossimilhança. Cumpriram-se as normas que regulamentam
pesquisas em seres humanos, conforme a Resolução 196/96 do Ministério da Saúde. Ao se comparar
as ações da etapa do cuidado 1 entre o grupo treinado e não-treinado, observa-se que o grupo
treinado obteve resultado excelente (p<0,0001) em quatro dos cinco itens avaliados. Somente o item
“temperatura” apresentou proporção aproximadamente igual na escala. Na Tabela 3, ao se comparar
as ações da etapa do cuidado 2 entre os grupos, observa-se que o treinado obteve resultado
excelente (p<0,05) em todos os itens avaliados. Portanto, houve associação estatisticamente
significante em todas as ações. Em relação aos resultados obtidos pela Tabela 4, observam-se
resultados excelentes (p<0,05) em oito dos nove itens avaliados do grupo treinado em relação ao
grupo não-treinado na etapa do cuidado 3. Apenas o item referente a “seguir o roteiro da CEnf” ficou
próximo ao valor do teste, ressaltando que esta ação obteve forte indicador de associação. Os dados
da Tabela 5 mostraram também resultados excelentes (p<0,05) do grupo treinado em relação ao
grupo não-treinado nas três das quatro ações desenvolvidas na etapa do cuidado 4. Conforme se
percebe na Tabela 6, todos os itens contribuem para a confiabilidade interna do Modelo de
Comunicação Não-Verbal Enfermeiro-Cego. Conclui-se com este trabalho a necessidade de
implementação prática tanto por parte dos enfermeiros como dos estudantes de enfermagem deste
Modelo de Comunicação Não-Verbal com o paciente cego para tornar o cuidado efetivo e afetivo,
especialmente com aqueles que necessitam compreender e serem compreendidos em sua vida
cotidiana. Confirma-se a hipótese de que o Modelo de Comunicação Não-Verbal Enfermeiro-Cego é
eficaz na consulta de enfermagem a pacientes cegos.
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GURGEL, Maria Glêdes Ibiapina. Prevenção da gravidez na adolescência: atuação da enfermeira
na perspectiva da promoção da saúde. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2008. 116 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVES, Maria Dalva Santos
RESUMO: A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a faixa etária da adolescência como
sendo entre 10 e 19 anos e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) entre 12 e 18 anos. É uma
fase da vida em que ocorrem a maturação sexual, o acirramento de conflitos familiares e a formação
e cristalização de atitudes, valores e comportamentos. Lidar com essas situações exige das equipes
de saúde uma abordagem integral e interdisciplinar. A política nacional de saúde do adolescente,
oferece orientações básicas para nortear a implantação e/ou implementação de ações e serviços de
saúde aos adolescentes e jovens de forma integral, resolutiva e participativa. Reconhece como
desafio o acesso de adolescentes a serviços de qualidade, com a compreensão do significado e
importância das dimensões econômica, social e cultural que permeiam a vida desse grupo. O estudo
objetivou analisar as práticas de enfermeiras na promoção da saúde do adolescente, adotadas na
Estratégia de Saúde da Família (ESF), visando à prevenção da gravidez na adolescência. O método
utilizado foi descritivo- exploratório, com abordagem qualitativa. Teve como ambiente investigativo
oito Centros de Saúde da Família (CSF) do Município de Fortaleza. A população constou de
enfermeiras vinculadas à ESF, cujo grupo pesquisado foi constituído por oito participantes. A técnica
utilizada para a coleta de dados foi o grupo focal e, como método de análise dos dados, as práticas
discursivas e produção de sentido no cotidiano, tendo como recursos os mapas de associação de
idéias. Os resultados das discussões foram dispostos em colunas temáticas e em categorias de
análise, previamente definidas como: Concepção de saúde; Concepção de promoção da saúde e
Atuação/práticas na prevenção da gravidez na adolescência. O estudo aponta como resultado que as
enfermeiras concebem a saúde e a promoção da saúde entre o conceito tradicional (prevenção da
doença) e o mais amplo, pautado na promoção da saúde; o planejamento das ações de promoção da
saúde do adolescente na prevenção da gravidez na adolescência é feito na maioria das vezes de
forma contingênte e de cunho campanhista, sem privilegiar o indivíduo em sua integralidade;
fragilidade na organização do sistema de referência e contra-referência; as ações intersetoriais são
incipientes; há necessidade de ampliar o conhecimento, por parte das enfermeiras, sobre as políticas
públicas voltadas ao adolescente. As ações de promoção da saúde permeiam a consulta de
enfermagem e as atividades em grupo, ressaltando o acolhimento e a Ética como dispositivos que
contribuem para promover um ambiente favorável à saúde do adolescente. Recomenda-se que as
diretrizes propostas pela política de saúde do adolescente sejam fortalecidas, no âmbito municipal, de
forma que proporcionem à enfermeira condições de promover ações intersetoriais e interdisciplinares
de educação sexual na perspectiva de prevenção da gravidez precoce, que integrem família, escola,
e comunidade, contribuindo para o exercício de uma sexualidade mais responsável e segura.
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GUBERT, Fabiane do Amaral. Relato de mães sobre o diálogo acerca da saúde sexual e
reprodutiva com suas filhas adolescentes. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade
de Farmácia , Odontologia e Enfermagem, 2008. 131 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIEIRA, Neiva Francenely Cunha
RESUMO: Introdução: A saúde sexual e reprodutiva é fundamental na formação de um adulto
saudável e, nesta trajetória, a família deve promover a comunicação/diálogo entre seus integrantes
sobre essa temática; no entanto a responsabilidade é concentrada na mãe que, somada às
especificidades do ciclo vital, pode desenvolver processos comunicativos fortalecidos ou conturbados.
Além das vulnerabilidades sociais vivenciadas pelas mulheres, as estatísticas na área da saúde
evidenciam a crescente feminização do HIV/aids e aumento dos casos de gravidez precoce,
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sobretudo nas mulheres mais pobres, jovens e com menor acesso a medidas assistenciais e de
Promoção à Saúde. A ambigüidade das mães quanto ao seu papel na orientação dos filhos, aliada às
características da adolescência, pode dificultar a comunicação efetiva sobre sexo, sexualidade e
contracepção. Objetivo: conhecer, com base na vivência com mães de adolescentes, suas opiniões e
experiências acerca de temas ligados a sexo, sexualidade e reprodução, dialogados entre mães e
filhas no contexto familiar. Metodologia: Estudo qualitativo, fundamentado na Teoria da Diversidade e
Universalidade do Cuidado, de autoria de Madeleine Leininger. Realizou-se o estudo com um grupo
de sete mulheres, moradoras do Bairro Pirambu em Fortaleza-CE. A população foi definida por mães
com filhas adolescentes; integrantes da ONG ACARTES. A coleta de informações seguiu o Modelo
O-P-R (Observação-Participação-Reflexão) proposto por Leininger, entrevista semi-estruturada e
encontros com o grupo, abordando as fases de desenvolvimento das filhas: nascimento, infância,
puberdade e adolescência. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal do Ceará -UFC, sob protocolo nº 17/08. Resultados: A faixa etária das mães
variou entre 30 e 46 anos. Ao observar o contexto situacional das informantes, percebe-se que as
questões ligadas aos fatores sociais e culturais contribuem para a visão da sexualidade que as
mulheres possuem e dificultam o diálogo com suas filhas. Quando recordam as experiências das
mães na puberdade e adolescência, sentimentos como medo e vergonha são relatados. Sobre a
argumentação com suas filhas, utilizam o tema gravidez, relacionando a futuras barreiras no
desenvolvimento social e profissional destas. Em relação às DST, essas são pouco discutidas como
argumento de prevenção, e apontadas numa perspectiva de risco à vida, porém não esclarecendo
muito sobre sinais e sintomas, o que dificulta a visão dos adolescentes ante a questão preventiva. A
TV é vista como espaço que propicia a argumentação e negociação. Nas falas, percebe-se a
reprodução das relações de gênero: para três informantes, as filhas irão aprender sobre sexo e
sexualidade quando tiverem um companheiro, principalmente por meio do matrimônio. Dentre os
discursos, a questão religiosa foi citada como um meio de influenciar no modo de viver a sexualidade
e retardar o inicio da vida sexual. Outro fator é relativo à falta de motivação da família ou da
comunidade. Conclusão: Assim, a intervenção da enfermeira como integrante da equipe de saúde da
família pode contribuir para a melhoria da auto-estima e percepção do mundo de mulheres; ou seja,
mediante a sistematização de um cuidado sensível às reais necessidades de mães e filhas, pode-se
fomentar estratégias que contribuam para o “empoderamento”, incentivando as mulheres a um maior
grau de autonomia e poder de decisão perante as questões sexuais e reprodutivas. Mesmo que
muitas vezes todas as vulnerabilidades não possam ser de todo eliminadas e as necessidades
superadas na comunidade, as participantes reconhecem a necessidade de aprimorar ou iniciar o
diálogo junto às filhas adolescentes. Esse sentimento é importante, visto que o reconhecimento e a
compreensão sobre o contexto no qual estão inseridas podem nortear e dar mais resolubilidade às
ações de promoção à saúde neste contexto.

Acesso ao texto integral:
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GUEDES, Nirla Gomes. Acurácia das características definidoras do diagnóstico de enfermagem
"Estilo de Vida Sedentário" em portadores de hipertensão arterial. Fortaleza. Universidade
Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2008. 93 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Marcos Venícios de Oliveira
RESUMO: Diante da crescente preocupação global, em relação à inatividade física, a taxonomia da
NANDA publicou, em 2006, o diagnóstico de enfermagem “Estilo de vida sedentário” (EVS). A
identificação de indicadores clínicos (características definidoras), com boa predição, contribuirá para
uma maior acurácia, melhorando a confiabilidade da inferência diagnóstica. Colocada a questão sob
a ótica da relação direta entre o estilo de vida sedentário e os níveis de pressão arterial, o estudo se
propôs a: identificar a prevalência do diagnóstico EVS em pacientes portadores de hipertensão
arterial (HA), bem como das características definidoras (CD) e dos fatores relacionados (FR); verificar
a reprodutibilidade das CD e FR, para o estabelecimento do diagnóstico EVS; determinar a
sensibilidade, a especificidade e o valor preditivo das CD do diagnóstico EVS. Estudo transversal,
realizado com 310 indivíduos acompanhados em um centro de atendimento ambulatorial, em
Fortaleza-CE. A coleta de dados ocorreu no período de novembro/2007 a março/2008. Os critérios de
inclusão foram: ter o diagnóstico médico de HA; estar cadastrado no programa; e ter idade entre 18 e
69 anos. Os dados foram coletados a partir de um formulário submetido a um pré-teste, por meio de
entrevista. Os instrumentos preenchidos foram submetidos a três avaliadores que decidiram quanto à
presença ou ausência do diagnóstico EVS e de seus indicadores clínicos. Os dados foram
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compilados no software Excel e analisados pelo programa SPSS versão 15.0. O nível de significância
adotado no estudo foi 5%. Todas as recomendações éticas foram cumpridas. A população mostrouse predominantemente feminina, aposentada, procedente da capital, de religião católica, vivendo com
companheiro, apresentando excesso de peso e diabetes mellitus. Metade da amostra tinha até 56
anos, freqüentou a escola não além do ensino fundamental completo, possuía renda per capita de até
R$ 253,33 e com diagnóstico de hipertensão arterial há mais de 10 anos. Na amostra, segundo
classificação do IPAQ, 40% exibiam nível baixo de atividade física. Após o julgamento dos
avaliadores, a CD mais frequente entre os pacientes portadores de HA foi “demonstra falta de
condicionamento físico”. Os FRs de maior e menor prevalência foram “falta de treino para fazer o
exercício” e “conhecimento deficiente sobre os benefícios que a atividade física traz à saúde”,
respectivamente. A prevalência do EVS foi de 60%, em associação à idade, à presença de diabetes e
com todas as CD e FR, à exceção do “conhecimento deficiente sobre os benefícios que a atividade
física traz à saúde”. A CD mais sensível e com maior valor preditivo negativo foi “demonstra falta de
condicionamento físico”, enquanto “escolhe rotina diária sem exercício físico” e “verbaliza preferência
por atividade com pouco exercício físico” apresentaram-se mais específicas e com maiores valores
preditivos positivos. As variáveis “demonstra falta de condicionamento físico”, “verbaliza preferência
por atividade com pouco exercício físico” e “falta de treino para fazer exercícios”, em conjunto, foram
identificadas como preditores com poder de identificação do EVS de 85,2%. O estudo forneceu uma
direção para a eficiência diagnóstica de indicadores clínicos para o “estilo de vida sedentário”. Faz-se
necessário que os enfermeiros se apropriem desse diagnóstico em diferentes contextos, facilitando a
promoção de intervenções mais efetivas e, consequentemente, diminuindo o desenvolvimento de
complicações advindas dessa resposta humana em portadores de HA.
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SILVA, Anna Paula Sousa da. Ações básicas de detecção precoce e fatores de risco para o
câncer de mama em mulheres atendidas em uma unidade básica de saúde de Fortaleza-Ceará.
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem,
2008. 69 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Ana Fátima Carvalho
RESUMO: O câncer de mama tem se constituído como um grave problema de saúde pública, não só
pelo número de casos crescentes diagnosticados a cada ano, mas também pelo investimento
financeiro que é necessário para diagnóstico e tratamento. Objetivou-se neste estudo, avaliar ações
de detecção precoce e fatores de risco para câncer de mama, em mulheres atendidas em uma
Unidade Básica de Saúde, Fortaleza, Ceará. Realizou-se um estudo transversal, descritivo e analítico
com abordagem quantitativa, sobre ações de detecção precoce e fatores de risco para câncer de
mama. A pesquisa foi desenvolvida em uma Unidade Básica de Saúde da Família do município de
Fortaleza-Ceará, no período de março a novembro de 2008. A população baseou-se na quantidade
anual de atendimentos ginecológicos realizados pelos enfermeiros perfazendo um total de 1920. A
amostra obtida foi de 320 mulheres. Utilizou-se como técnica de coleta de dados a entrevista semiestruturada e como instrumento o formulário semi-estruturado. Usou-se para a análise, o teste quiquadrado com o auxílio do SPSS versão 15.0, a fim de medir a associação de variáveis, ao nível de
5% de significância. Obtiveram-se os seguintes resultados: a idade média das mulheres entrevistadas
foi de 37 anos; possuíam renda familiar inferior a um salário mínimo 139 (43,44%) delas;
apresentaram escolaridade entre 11 e 15 anos de estudo, 192 (60%) do total; relataram primeiro
episódio menstrual, com idade acima de doze anos, 206 (64,38%); apenas 64 (20%) haviam entrado
na menopausa e 238 (74,38%) tiveram a primeira gestação, na faixa etária abaixo de 30 anos de
idade; quanto à amamentação, 210 (65,63%) amamentaram seus filhos; constatou-se que 177
(55,31%) fazem uso anticoncepcional oral; tinham histórico familiar de câncer de mama, 71 (22,19%);
declararam o hábito de fumar 62 (19,38%); afirmaram ingerir bebida alcoólica 89 (27,81%). Pôde-se
inferir que 252 (78,75%) conhecem o AEM. O exame clínico das mamas é realizado em 246 (76,87%)
das entrevistadas. Pode-se observar ainda que 46 (44,23%) relataram realizar o exame mamográfico
anualmente. Constatou-se que o tempo de estudo influencia na prática do AEM. Porém, verificou-se a
não existência de associação entre o tempo de estudo e a realização do ECM e o conhecimento da
mamografia. Quanto à faixa de renda, houve associação desta variável somente com o conhecimento
do AEM e com o da mamografia. Vale ressaltar, a partir dos resultados da pesquisa, que mesmo com
a tecnologia desenvolvida nas últimas décadas para o controle do câncer de mama, não se podem
desconsiderar os múltiplos fatores que compõem a etiologia desta neoplasia. Daí, a necessidade de
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uma maior efetividade na detecção do câncer de mama e reconhecimento precoce dos seus fatores
de risco.
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BARROSO, Léa Maria Moura. Escala de avaliação da capacidade para cuidar de crianças
expostas ao HIV. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2008. 174 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GALVÃO, Marli Teresinha Gimeniz
RESUMO: Objetivou-se com esta pesquisa construir uma escala de avaliação da capacidade para
cuidar de crianças expostas ao HIV (EACCC-HIV); elaborar itens e dimensões e avaliar as
propriedades psicométricas em termos de validade e confiabilidade do instrumento. A validade de
conteúdo da EACCC-HIV foi verificada pela concordância entre os juízes (opinião de cinco
especialistas) e a análise semântica por um professor de português e técnica de brainstorming. Na
validade do construto comparou-se os grupos contrastados. Para a confiabilidade da escala
utilizaram-se o alfa de cronbach e o teste-reteste. A pesquisa foi do tipo metodológica com
abordagem quantitativa, realizada em duas unidades de referência no atendimento de crianças
expostas ao HIV em Fortaleza-CE. A amostra aplicada no piloto foi constituída de 26 cuidadores de
crianças expostas ao HIV. Quanto ao desenvolvimento metodológico, ocorreu de fevereiro a outubro
de 2008, e neste foram utilizados como instrumentos a escala inicial com 55 itens, a escala para o
piloto com 70 itens e os formulários para avaliação com os juízes. Conforme os resultados revelaram,
nos 55 itens iniciais uma concordância de 98,5% (p=0,470) entre os juízes. No entanto, 32 itens foram
mantidos, um excluído e 16 incluídos, ficando o total de 70 itens para aplicação no piloto. Após a
análise semântica, 14 itens foram reformulados. Com 70 itens, o instrumento piloto foi aplicado na
amostra de 26 cuidadores de crianças expostas ao HIV. A maioria dos cuidadores tinha entre 20 e 29
anos; convivia com o parceiro, a metade tinha o ensino fundamental completo e incompleto, grande
parte estava desempregada e recebia menos de um salário mínimo. Nos grupos contrastados,
identificou-se não ter havido associação estatisticamente significante entre a variável renda e 49 itens
da escala. Existiu, porém, associação significante ou valor limítrofe em sete itens (p<0,05). Neste
caso sugere-se a variável renda na aplicação desta escala em outras pesquisas. A confiabilidade pelo
alfa de cronbach apresentou valor total de 0,954 e p=0,0001. Portanto, houve consistência interna
dos itens, mas para o teste-reteste não foi possível realizar testes estatísticos. Na segunda fase com
os juízes, o alfa de cronbach total para claridade, relação dimensão-item e relevância obteve-se o
valor de 0,800 e p=0,0001, demonstrando concordância entre eles. Contudo, na análise para a
claridade do item não se observou equivalência (?=0,110 e p=0,262) e alguns itens do instrumento
foram reformulados ou excluídos. Elaborou-se no final a EACCC-HIV com 52 itens e cinco
dimensões. Após a realização do estudo, obteve-se um instrumento confiável capaz de avaliar a
capacidade para cuidar de crianças expostas ao HIV. Este poderá ser usado amplamente na clínica e
na pesquisa, e assim, contribuirá para a realização de estudos futuros com esta temática. Sugere-se,
ainda, a aplicação da EACCC-HIV em amostras maiores e com testes de associação com as
variáveis maternas e infantis, a fim de verificar a confiabilidade e a validade do instrumento com
novos pesquisadores e chegar a uma escala estável e replicável.
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ROLIM, Isaura Letícia Tavares Palmeira. Análise das intervenções da NIC indicadas para o
diagnóstico de enfermagem "Volume de Líquido Excessivo" em unidade de terapia intensiva.
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem,
2008. 103 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Marcos Venícios de Oliveira
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo com o objetivo de analisar a aplicabilidade das
intervenções propostas pela Classificação da intervenções de enfermagem (NIC) para o diagnóstico
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de enfermagem “Volume de líquido excessivo” em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Foi
desenvolvido em três etapas. Na primeira, foram levantadas, junto aos enfermeiros assistenciais, as
atividades que os mesmos indicavam para pacientes com o referido diagnóstico. Na segunda etapa,
enfermeiras peritas realizaram uma correspondência entre as atividades indicadas pelos enfermeiros
assistenciais com as atividades apresentadas na NIC para o diagnóstico em questão. A terceira
etapa, por sua vez, constituiu-se de dois momentos: a) foram selecionadas as cinco intervenções
para análise e levantou-se a opinião dos enfermeiros acerca da aplicabilidade das atividades contidas
na NIC por eles não mencionadas, bem como sobre a aplicabilidade das atividades por eles indicadas
no atendimento aos adultos com o diagnóstico de enfermagem “Volume de líquido excessivo”, e não
presentes na NIC; b) uma proposta de intervenção desenvolvida a partir da análise dos dados da
etapa anterior foi submetida às enfermeiras peritas que participaram da segunda etapa. Como
resultado, obteve-se um total de 73 atividades indicadas pelos enfermeiros para o atendimento ao
paciente com “Volume de líquido excessivo”. Na segunda etapa, verificou-se que 71 das 479
atividades constantes das intervenções da NIC (14,82%), apresentaram correspondência com 49
atividades prescritas pelos enfermeiros. A única intervenção completamente correspondente pelas
peritas foi “monitorização dos sinais vitais”. Quanto ao percentual de atividades que apresentaram
correspondência, obteve-se os seguintes resultados: “controle de eletrólitos” (12%), “monitorização de
líquidos” (27,27%), “controle da hipervolemia” (37,5%), “controle de líquidos” (35,71%) e
“monitorização de eletrólitos (46,87%). Para a maioria das atividades correspondentes com as da
NIC, percebeu-se que as ações dos enfermeiros representavam atividades específicas desenvolvidas
na UTI. As cinco intervenções selecionadas para análise na terceira etapa somaram 139 atividades.
Destas, 47 (33,81%) haviam sido consideradas correspondentes às indicadas pelos enfermeiros na
primeira etapa. Das 92 atividades restantes que foram analisadas quanto à sua realização, e obtevese os seguintes resultados: “controle de eletrólitos” (54,54%), “monitorização de líquidos” (40%),
“controle da hipervolemia” (20%), “controle de líquidos” (61,11%) e “monitorização de eletrólitos
(46,87%). Com relação à realização, na UTI, das 24 atividades prescritas na primeira etapa, e para as
quais não foram encontrados correspondentes na NIC, 11 atividades atingiram um percentual acima
de 80%. No entanto, não se percebeu uma atitude uniforme entre os enfermeiros na realização
destas. A intervenção “Avaliação clínica de alteração de eletrólitos para risco de injúria”, sugerida pelo
presente estudo, incluiu nove atividades, das quais seis apresentaram concordância acima do ponto
de corte pré-estabelecido. Concluiu-se que muitas atividades na NIC eram realizadas na unidade do
estudo, porém não havia uniformidade quanto à sua realização na prática dos enfermeiros. Que o
grande número de intervenções e atividades para pacientes com “Volume de líquido excessivo”
oferecem uma magnitude de possibilidades para novas investigações e reforça-se a importância do
uso da taxonomia da NIC como recurso fundamental e pertinente para a implementação de uma
assistência de maior qualidade.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
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GURGEL, Eloah de Paula Pessoa. Uso da membrana semipermeável como proteção da pele do
recém-nascido prematuro (O). Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2008. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CAETANO, Joselany Áfio
RESUMO: O atendimento ao recém-nascido na unidade de terapia intensiva requer conhecimentos
teórico-práticos no cuidado com a pele, tendo em vista que vários procedimentos levam à quebra
desta barreira protetora e podem causar feridas severas. Além disso, é necessário favorecer sua
maturidade em recém-nascidos prematuros. Diante disso, o estudo objetivou investigar a eficiência do
uso da membrana semipermeável como recurso tecnológico a ser utilizado na pele do RNPT para
redução das perdas de água transepidérmica e dos distúrbios hidroeletrolíticos. Estudo experimental,
tipo ensaio clinico randomizado, realizado no período de março a agosto de 2008, na Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), da Maternidade Escola Assis Chateaubriand - MEAC, na cidade
de Fortaleza-Ceará. A amostra foi constituída de 42 RNPTs que atenderam aos seguintes critérios de
inclusão: ter peso ? 1.500 gramas e idade gestacional ? 32 semanas; permanecer na unidade durante
pelo menos sete dias; não apresentar malformações graves que afetassem a integridade da pele; e o
consentimento dado pelos pais e/ou responsáveis pelos RNs. As variáveis do estudo foram peso,
balanço hídrico, densidade urinária, controle da glicemia, dosagem do sódio e a cota hídrica diária.
Com os dados compilados no Excel e a análise estatística no programa SPSS. O nível de
significância adotado no estudo foi 5% e os dados foram apresentados em tabelas e quadros. Todas
as recomendações éticas foram seguidas durante as etapas da pesquisa. Todos os RNPTs foram
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admitidos do Centro Obstétrico e os diagnósticos médicos principais foram: prematuridade, síndrome
do desconforto respiratório e doença da membrana hialina. Os RNPTs do GI e GC permaneceram em
incubadora de parede dupla (100%), sob ventilação mecânica (95,2%) e (100%), em uso de
hidratação venosa por acesso central (81%) e (100%), comumente, faziam uso de antibioticoterapia,
nutrição parenteral (71,4%,) e (95,2%), alimentação enteral (81%) e (61,9%), fototerapia (71,4%) e
(66,7%) respectivamente. Em relação ao peso pode-se constatar que grupo de intervenção (GI)
ocorreu um decréscimo do peso de 20g diário e o grupo controle (GC), o decréscimo de peso foi de
18g. Quanto à diurese, os dados mostraram que a regressão é estatisticamente significativa. Quanto
à glicemia evidenciou-se que o GC teve 4,4 vezes mais episódios de hiperglicemia do que o GI. Os
resultados em relação à cota hídrica nos mostraram uma regressão de 7,220 para o GI, enquanto que
para o GC foi de 6,094. O que se pôde observar em relação aos resultados da densidade urinaria foi
que o GI teve ligeiro decréscimo de apenas 0,777, enquanto que no GC houve aumento, a cada dia,
de 22,892, ou seja, este grupo apresentou maior densidade urinária do que o GI. Em relação ao sódio
mostrou que o GI teve regressão em torno de 0,603, enquanto o GC apresentou regressão de 1,835.
Podemos constatar que os RNs do GC tiveram 3,0 vezes mais chances de ter hipernatremia que os
RNs do GI no decorrer dos sete dias. Podemos constatar que, no decurso de aplicação da membrana
semipermeável, os RNPTs do GI tiveram uma diminuição de níveis de sódio e de exigências fluidas
diárias, como também apresentaram menores episódios de hiperglicemia e a densidade urinária foi
mantida dentro dos padrões de normalidade. A membrana semipermeável é, de fato, um recurso
terapêutico eficaz para minimizar as perdas de água transepidérmicas nos RNPTs.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PINHEIRO, Ana Karina Bezerra
RESUMO: É fato que a problemática relacionada ao não retorno das mulheres para receber o
resultado do exame preventivo tem causas multifatoriais, no entanto, partimos do pressuposto que a
educação perpassa todas essas áreas e que se realizada de forma dialógica e reflexiva levará às
mulheres da passividade à criticidade, de forma a serem sujeitos no processo de adoção de
comportamentos saudáveis e busca pela melhoria dos serviços de prevenção do CCU. Este trabalho
trata-se de um estudo experimental randomizado, cujo objetivo foi avaliar os efeitos de uma
intervenção educativa sobre o exame de Papanicolaou em relação à adesão das mulheres à consulta
de retorno para receber o resultado. O local selecionado para realização do estudo foi o Centro de
Saúde da Família (CESAF) Aída Santos e Silva, situado no bairro Vicente Pinzon, em uma área da
periferia da cidade de Fortaleza-CE. A população do estudo foi composta pelas mulheres que
realizaram o exame de prevenção do CCU no referido CESAF. A coleta de dados aconteceu no
período de fevereiro a julho de 2008, sendo realizada em três etapas para o grupo de intervenção
(inquérito CAP, intervenção educativa e consulta de retorno), e em duas etapas para o grupo controle
(inquérito CAP e consulta de retorno). Os dados foram compilados e analisados através do programa
estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 13.0. Para todas as análises,
um valor de p <0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Durante a pesquisa foram
realizados 261 inquéritos CAP (150 do grupo intervenção e 111 do grupo controle). No entanto, foram
excluídas do estudo, 11 mulheres (09 do grupo intervenção e 02 do grupo controle) por não terem
realizado o exame de Papanicolaou, o que totalizou uma amostra de 250 mulheres (141 do grupo
intervenção e 109 do grupo controle). Quanto ao conhecimento sobre o Papanicolaou, apenas 40,4%
foram classificadas com conhecimento adequado. Em relação à atitude e prática das mulheres frente
ao exame, o percentual de adequação foi de 28% e 67,6% respectivamente. Das 230 (92%) mulheres
que retornaram para a consulta no presente estudo, 173 (75,2%) compareceram na data aprazada e
57 (24,8%) após a data aprazada. Esses dados são relevantes, na medida em que permitem afirmar
que somente o fato de ter consulta de retorno, como no caso do grupo controle (n = 110), a taxa de
exames retidos na instituição caiu de 23,98% para 10,0%. Quando se associou a consulta de retorno
à intervenção educativa (grupo intervenção/n = 140), essa taxa baixou para 6,4%. A aplicação da
estratégia elaborada durante esta pesquisa demonstrou sua efetividade, na medida em que
despertou o interesse das mulheres, mesmo as que eram do grupo controle, em participar da
intervenção educativa e em debater sobre a problemática em questão. A eficácia da intervenção
educativa aplicada durante o estudo pode ser comprovada através da diminuição da taxa de não
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retorno à unidade de aproximadamente 24% para 6%. Não houve diferença estatisticamente
significativa entre as taxas de não retorno dos grupos controle e intervenção. O resultado desta
pesquisa demonstrou que é primordial a garantia de consulta de retorno às mulheres que realizam o
exame de Papanicolaou em um dia normatizado pela instituição, com flexibilidade no atendimento às
mulheres que não comparecem na data aprazada, para diminuir as taxas de não retorno. Além disso,
quando associada a garantia de consulta de retorno à utilização da intervenção educativa sugerida
nesta pesquisa, a taxa de não retorno é bem menor, assim pode-se garantir serviço de qualidade na
prevenção e controle do câncer cérvico-uterino.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=129446
Nº de Classificação: 5859
MOREIRA, Rafaella Pessoa. Acidente vascular encefálico: análise dos diagnósticos de
enfermagem da classe atividade/exercício. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2008. 169 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAUJO, Thelma Leite de
RESUMO: Determinar diagnósticos de enfermagem é uma atividade de assistência muito necessária,
pois contribui para o melhor planejamento de intervenções em clientes que sobreviveram ao acidente
vascular encefálico (AVE) e que na maioria dos casos apresentam incapacidades. Diante disso, o
estudo teve por objetivo analisar os diagnósticos de enfermagem pertencentes à classe
Atividade/Exercício em clientes com acidente vascular encefálico no período de reabilitação. Um
estudo transversal foi desenvolvido com 121 clientes que freqüentavam uma das oito unidades da
Associação Beneficente Cearense de Reabilitação (ABCR) na cidade de Fortaleza-Ceará, cuja coleta
de dados ocorreu no período de novembro de 2007 a março de 2008. Os critérios de inclusão foram:
a) ser cadastrado na ABCR; b) ter apresentado pelo menos um episódio de acidente vascular
encefálico, com diagnóstico confirmado por médico; c) ter idade acima de 18 anos. Para a coleta de
dados utilizou-se um formulário submetido à validação de conteúdo de duas enfermeiras especialistas
no cuidado a clientes com acidente vascular encefálico. As informações foram coletadas por meio de
entrevista e exame físico. Para nomeação dos diagnósticos de enfermagem seguiu-se como
referência a Taxonomia II da North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), publicada em
2008. Com os dados compilados no Excel fez-se a análise estatística no programa EpiInfo versão 3.2
e no SPSS versão 16.0. O nível de significância adotado no estudo foi 5%. Todas as recomendações
éticas foram seguidas durante as etapas da pesquisa. Quanto aos dados sociodemográficos, a
maioria dos participantes era do sexo masculino, idosos, sem companheiros, aposentados ou
pensionistas com baixa escolaridade e baixa renda per capita. Dos diversos indicadores de risco, o
mais freqüente foi a hipertensão arterial, seguida do sedentarismo, dislipidemias, cardiopatias e
diabetes mellitus. Metade dos clientes estudados teve um episódio de AVE há doze meses, com
início de reabilitação em uma das unidades da ABCR de no máximo sete meses. Em média, os
participantes apresentaram 6,7 diagnósticos de enfermagem; 25,1 características definidoras; 4,6
fatores relacionados e 10,1 fatores de risco. Todos os diagnósticos da classe em estudo foram
identificados, mas sete: Risco de queda, Mobilidade física prejudicada, Deambulação prejudicada,
Estilo de vida sedentário, Risco de síndrome do desuso, Risco de intolerância à atividade e
Capacidade de transferência prejudicada tiveram freqüência acima de 50% e foram utilizados para
análise estatística. De acordo com os testes, identificou-se associação estatisticamente significante
entre os diagnósticos, com exceção dos seguintes: Risco de queda, Mobilidade física prejudicada,
Deambulação prejudicada e Capacidade de transferência prejudicada com o diagnóstico Risco de
intolerância à atividade. As características definidoras, fatores relacionados e os fatores de risco
estiveram associados estatisticamente com a maior parte dos diagnósticos de enfermagem
analisados. Tal fato pode ser justificado por todos fazerem parte da mesma classe da NANDA (2008).
Conclui-se que a maioria dos diagnósticos de enfermagem mostrou associação estatística entre eles.
Destaca-se que a Força muscular diminuída e Prejuízos neuromusculares foram os fatores
relacionados mais freqüentes, sendo as principais conseqüências do AVE. O estudo permitiu o
conhecimento aprofundado da classe Atividade/Exercício da NANDA em portadores de AVE.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=127713
Nº de Classificação: 5860 [ Lilacs ID 492191 ]
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CARDOSO, Veronica Nunes da Silva. (Con)vivência da família frente a hospitalização da criança
com distúrbio hematológico: perspectivas para a enfermagem pediátrica (A). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006. 78 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Isabel Cristina dos Santos
RESUMO: O estudo tem como objeto a (con)vivência da família frente à hospitalização da criança
com distúrbio hematológico. Os objetivos são descrever as estratégias da família da criança frente à
doença durante a hospitalização; analisar as interações da família da criança com distúrbio
hematológico com a equipe de saúde no decorrer da hospitalização e discutir a (com)vivência da
família da criança com distúrbio hematológico junto à equipe de saúde durante a hospitalização.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, tipo estudo de caso, tendo como procedimentos metodológicos
entrevista não diretiva em grupo e observação participante com diário de campo, e consulta em
prontuário atrvpes de formulário. O cenário do estudo é a enfermaria de pediatria do Hospital
Universitário Pedro Ernesto/ UERJ, localizado na cidade do Rio de Janeiro. O referencial teórico está
vinculado aos conceitos de família (Elsen et al., 1994) e família saudável. (Nitschke, 1999). As
unidades temáticas que emergiram dos depoimentos e trechos da observação foram agrupadas em
quatro tópicos de análise: as estratégias da família frente à doença durante a hospitalização,
interação da família com a equipe de saúde, conhecimento da família acerca da doença e tratamento
e realcionamento entre as famílias. Com base na análise temática, a doença hematológica provoca
mudanças na rotina familiar da crianaça que necessita hospitalização. A reorganização familiar e o
apoio mútuo representam algumas das estratégias adotadas pelos familiares. Uma necessidade
premente foi a interação dos familiares com a equipe de saúde no ambiente hospitalar. Destaca-se a
falta de conhecimento dos familiares acerca da doença e tratamento da criança, bem como o
relacionamento entre as famílias durante a internação. Concluiu-se que a família defronta-se com
inúmeras dificuldades durante o tratamento da criança hospitalizada, dentre elas transpor as
situações de sofrimento físico e emocional ocasionado pela doença. Através de uma rede de
interçaões, as famílias buscam o equilíbrio compartilhando experiências, aprendizado, ansiedades e
medos com vistas a um viver mais saudável.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
Nº de Classificação: 5861 [ Lilacs ID 505565 ]
LIMA, Elza Maria Santos. Cuidar e os cuidados de enfermagem do cliente com fístula
faringocutânea: o resgate da esperança no enfrentamento das necessidades (O). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006. [210] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): COELHO, Maria José
RESUMO: Estudo qualitativo do tipo exploratório e descritivo, tendo como etnométodo, a etnografia.
Objeto de estudo: o cuidar e os cuidados do cliente com fístula faringocutânea (FFC). Objetivos: descrever as (re) ações comportamentais do cliente às situações impostas pela FFC; - identificar as
necessidades no cotidiano destes clientes para a construção do cuidar e dos cuidados de
enfermagem a partir dos mesmos; - construir um Jornal de Cuidados para o cliente, a partir das
necessidades que emergirem da pesquisa, como subsídio para o resgate da esperança. O referencial
teórico: Teoria do Cuidado Humano de Jean Watson, a Teoria da Esperança de Jerome Groopman, a
Teoria da Esperança de Milton Mayeroff e as concepções teóricas de outros estudiosos destas
temáticas. Participaram do estudo, 12 (doze) sujeitos cujo critério de inclusão foi: serem clientes
adultos, lúcidos, com FFC, que receberam alta hospitalar médica, mas que não receberam alta dos
cuidados de enfermagem, que estavam vivenciando o processo de transição hospital/casa. Cenários
do estudo: Ambulatórios de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital do Câncer I do Instituto
Nacional do Câncer (INCA) e do Hospital Geral de Bonsucesso, do Ministério da Saúde, ambos no
Município do Rio de Janeiro. Coleta de dados, realizada durante 08 (oito) meses, sendo utilizadas as
técnicas de entrevista semi-estruturada e observação participante com diário de campo. Análise e
interpretação dos dados: o método de análise proposto por Madeleine Leininger propiciou evidenciar
as categorias: 1) sentimentos e (re) ações vivenciadas pelo cliente; 2) transcendendo os desafios da
doença através do cuidar e dos cuidados; 3) percepção das necessidades de cuidados pelo cliente;
4) fatores geradores de esperança para o cliente. Resultados: permitiu conhecer o cotidiano do
cliente, construir uma etnografia do cuidado e ”Jornal do Cuidado - Dose de esperança - conversa
com quem tem fístula faringocutânea” para subsidiar o cliente com informações e cuidados,
esclarecendo dúvidas e promovendo o enfrentamento dos problemas. Integra o enfermeiro, o cuidado
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de enfermagem e o cliente. O estudo revelou que os clientes com FFC vivenciam um processo de
transição após a alta hospitalar de muitas dificuldades, desorientação, apreensão, insegurança e
medo. Os depoimentos dos sujeitos do estudo evidenciaram satisfação pelos cuidados de
enfermagem recebidos e quanto ao estado de espírito dos mesmos, é o de querer viver. A tese
defendida é de que as especificidades dos cuidados de enfermagem ao cliente com FFC, incluem o
enfrentamento das dificuldades cotidianas e o resgate da esperança.

Acesso ao texto integral:
http://fenix2.ufrj.br:8991/F/UTX2NUQGRK9L7K1FB6H7C9NJ39H763JPBQI4PTPF7DX1GJ7MFK-15196?func=servicemedia-exec&doc_library=UFR01&doc_number=000704622&media_index=00001&func_code=
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BARBOSA, Elizabeth Carla Vasconcelos. Formação do enfermeiro-docente para o ensino de
graduação em enfermagem: um olhar sobre a universidade privada (A). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. 92 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VIANA, Lígia de Oliveira
RESUMO: O presente estudo, de natureza qualitativa, tem como objeto a formação do enfermeiro
assistencial na prática docente em uma universidade privada no estado do Rio de Janeiro, tendo suas
raízes em reflexões da prática profissional. A partir dos questionamentos em relação ao caminho que
o enfermeiro busca na prática docente no ensino superior, o processo de formação contínua que o
enfermeiro busca e as transformações que ocorrem quando desenvolve sua prática docente,
apresentaram-se os objetivos: identificar os caminhos que o enfermeiro assistencial percorre para se
inserir no ensino superior; analisar o processo de formação contínua que o enfermeiro/docente busca
para respaldar a sua prática no ensino superior e discutir as transformações ocorridas com os
enfermeiros/docentes para o enfrentamento de sua prática no ensino superior. O referencial teórico
se deu à luz das idéias de dois teóricos, Francisco Imbernón e Selma Garrido Pimenta ampliando
significativamente o debate sobre a formação do enfermeiro na sua prática docente, além da
contribuição de outros estudiosos. Os atores sociais foram os Enfermeiros-Docentes que compõem a
equipe de professores do Curso de Graduação em Enfermagem. Utilizou-se como técnica para coleta
dos dados o grupo focal. São três as unidades de análise: o interesse em partilhar saberes
profissionais; a articulação entre os saberes cotidianos e a formação pedagógica; a reflexão como
arcabouço de transformação da prática docente. Constata-se que existe um caminho que o
enfermeiro assistencial percorre para se inserir na prática do ensino superior, buscando respaldar sua
prática através da reflexão no dia-a-dia, de capacitação pedagógica e compreensão da necessidade
de formação permanente. Cada professor universitário é responsável pela sua própria formação, fica
na sua mão a decisão de buscá-la, de que tipo, em que momento e com que objetivo.

Acesso ao texto integral:
http://fenix2.ufrj.br:8991/F/UTX2NUQGRK9L7K1FB6H7C9NJ39H763JPBQI4PTPF7DX1GJ7MFK-15507?func=servicemedia-exec&doc_library=UFR01&doc_number=000687303&media_index=00001&func_code=

Nº de Classificação: 5863 [ Lilacs ID 481710 ]
PEREIRA, Adriana Lenho de Figueiredo. Processo de implantação da Casa de Parto no contexto
do Sistema Único de Saúde: uma perspectiva do referencial teórico de Gramsci (O). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. 169 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MOURA, Maria Aparecida Vasconcelos
RESUMO: Estudou-se o processo de implantação da primeira Casa de Parto no Sistema Único de
Saúde (SUS) da cidade do Rio de Janeiro através de pesquisa qualitativa objetivando identificar os
determinantes sócio-culturais do processo de implantação da Casa de Parto; analisar as relações de
hegemonia e contra-hegemonia constituídas neste processo de implantação e discutir suas
implicações políticas para a enfermagem obstétrica. O pressuposto inicial estabelecido foi que a
implantação da Casa de Parto decorre de um projeto contra-hegemônico no campo político,
ideológico e cultural da assistência ao parto e nascimento no SUS. No entanto, esta proposta de
serviço de saúde sofre resistências conseqüentes da hegemonia do parto medicalizado, tecnológico e
hospitalar e dos conflitos decorrentes da divisão técnica e social do trabalho em saúde, sobretudo na
assistência obstétrica. O referencial teórico consistiu no conceito de hegemonia de Antonio Gramsci e
nos paradigmas de assistência ao parto tecnocrático e humanístico de Robbie Davis-Floyd. O método
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dialético orientou a análise dos dados por meio das categorias metodológicas: contradição, totalidade
e historicidade. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas e observações diretas do cenário de
pesquisa no período de agosto de 2006 a agosto de 2007. Os entrevistados foram quatro gestores da
saúde municipal (Secretário de Saúde, Superintendente, Coordenador e Gerente de Programa de
Saúde); onze profissionais técnico-administrativos designados para implantar a Casa de Parto e as
dezoito enfermeiras obstétricas deste serviço de saúde, totalizando trinta e três entrevistas e
dezessete registros em diário de campo. Após a análise dos dados, emergiram duas categorias
principais: “A contra-hegemonia no debate cultural pela implantação da Casa de Parto” e “Conflitos e
contradições durante a implantação da Casa de Parto”. A síntese deste estudo revelou que a
implantação da Casa de Parto foi determinada pela contra-hegemonia estabelecida por segmentos da
sociedade civil organizada, que influenciaram o Estado na instituição das políticas públicas de saúde
conducentes à transformação da cultura obstétrica medicalizada por meio de projeto ético-político de
humanização do parto. Entretanto, as forças hegemônicas sobre as instâncias governamentais
restringem as possibilidades de expansão desta modalidade de serviço na atualidade. Posturas
mediadoras sugerem que a conciliação possa ser estabelecida através de ações voltadas para
Centros de Parto Normal integrados fisicamente ao hospital.

Acesso ao texto integral:
http://fenix2.ufrj.br:8991/F/UTX2NUQGRK9L7K1FB6H7C9NJ39H763JPBQI4PTPF7DX1GJ7MFK-15807?func=servicemedia-exec&doc_library=UFR01&doc_number=000690243&media_index=00001&func_code=
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SANTOS, Claudia Regina Gonçalves Couto dos. Ensino do aluno de graduaçao em enfermagem componentes ideológicos da pedagogia histórico-crítica: o caso da Escola de Enfermagem Anna
Nery (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery,
2007. 168 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Neiva Maria Picinini
RESUMO: O estudo possui como objeto o significado do ensino crítico na formação do aluno de
Graduação em Enfermagem. Os objetivos foram descrever as características necessárias para a
formação do enfermeiro crítico; analisar as características para o ensino crítico do enfermeiro frente à
Pedagogia Histórico-Crítica; e discutir as implicações da Ideologia e da Pedagogia Histórico-Crítica
no ensino de Graduação em Enfermagem. As bases conceituais utilizadas para o aprofundamento do
objeto de estudo foram o conceito de Ideologia de John B. Thompson, e o conceito de formação
crítica da Pedagogia Histórico-Crítica (PHC), de Dermeval Saviani. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa tendo como estratégia o estudo de caso único. A Unidade do Caso, cenário do estudo, foi
a Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ, e teve como informantes-chave doze alunos do último
período (oitavo período) do Curso de Graduação em Enfermagem e Obstetrícia. Foram utilizados
para a coleta de dados a entrevista semi-estruturada e as fontes documentais, que serviram como
subsídio para a confecção do banco de dados que guardaram informações relevantes para a
construção das unidades de análise do estudo. Os aspectos ético-legais estiveram presentes com
base na Resolução nº 196 / 96 do Ministério da Saúde. Os dados foram agrupados e analisados com
base em autores que abordam a temática do estudo, e articulado aos conceitos do referencial teórico.
As unidades temáticas encontradas evidenciaram: 1- O Conceito de Formação Crítica e os Aspectos
que tangenciam a Formação do Profissional Enfermeiro; 2- A Formação Crítica no Curso de
Graduação em Enfermagem - Demandas e Ofertas; e 3- As Condições Imanentes para a Formação
do Profissional em Enfermagem. Os resultados evidenciaram que os alunos ao findar seu curso de
formação ainda não possuem o conceito elaborado de criticidade, apresentando o pensamento
sincrético - ainda não elaborado, pobre em mediações mais complexas, de acordo com a PHC. Além
disso, outros fatores são acrescidos para o não desenvolvimento da criticidade dos alunos, tais como:
a estrutura de poder que perpassa nas relações cotidianas na instituição de ensino, assim como, nas
relações entre os professores e alunos. Dessa forma, os alunos ainda não reúnem os elementos
essenciais para atuarem de imediato na práxis profissional - sujeito que possui as mediações
conceituais necessárias (pensamento sintético), consciente de seu papel profissional no mundo do
trabalho em enfermagem.

Acesso ao texto integral:
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SILVA JUNIOR, Aldir da. Acidentes automobilísticos: o cuidar e os cuidados de enfermagem no
ambiente pré-hospitalar. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências
da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2008. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COELHO, Maria José
RESUMO: Trata-se de dissertação de mestrado tendo como objeto de estudo os cuidados de
enfermagem aos politraumatizados, vítimas de acidentes automobilísticos, e como objetivos:
Identificar os cuidados de Enfermagem dispensados aos politraumatizados, vitimas de acidentes
automobilísticos em vias públicas, à luz do que é preconizado para a prestação do atendimento préhospitalar; Analisar a inserção dos cuidados de enfermagem em ambiente pré-hospitalar, de acordo
com os protocolos de atendimento aos politraumatizados, vítimas de acidentes automobilísticos em
vias públicas; e Discutir a incorporação do conhecimento da cinemática do trauma e da tipologia de
cuidados de COELHO et al. (1997) aos cuidados de enfermagem prestados em âmbito pré-hospitalar
aos politraumatizados, vítimas de acidentes automobilísticos em vias públicas. Metodologia: estudo
exploratório, descritivo, com abordagem quantitativa por freqüência simples e percentual. A
realização da pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética da Escola de Enfermagem Anna
Nery/UFRJ e pelo Comando do CBMRJ. A coleta dos dados obedeceu ao disposto na Resolução
196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, e ocorreu nos meses de Julho a
Agosto de 2007, em três cenários, totalizando quarenta atendimentos, sendo que vinte e quatro
atendiam o critério de inclusão estabelecido no estudo. Resultados: o cenário da Av. das Américas
apresentou a maior incidência de atendimentos decorrentes de colisões frontais, predominando as
vítimas do sexo masculino, todas conscientes, com idade média de 35 anos e tempo médio de 20
minutos de atendimento no local do evento. Considerações Finais: Houve a reafirmação de sete
tipologias de cuidados e a criação do Cuidado Temporal, a partir da observação não-participativa.
Como produto do estudo e materialização da idéia da pesquisa, tem-se a representação visual dos
resultados obtidos e o esboço de uma proposta de fluxograma da tipologia de cuidados, como um
orteador no atendimento aos politraumatizados, vítimas de acidentes automobilísticos.

Acesso ao texto integral:
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Nº de Classificação: 5866
MOREIRA, Lilian Hortale de Oliveira. Enfermagem psiquiátrica e internação involuntária: a clínica
do fato inexistente. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Anna Nery, 2008. 197 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LOYOLA, Cristina Maria Douat
RESUMO: Quando nos deparamos com Internação Psiquiátrica Involuntária (IPI), percebemos que as
características dessa internação podem causar implicações para a relação enfermagem/paciente.
Objeto de Estudo: As implicações de uma internação involuntária para a clínica de enfermagem
psiquiátrica. Objetivos: Relacionar os cuidados de enfermagem prestados ao paciente psiquiátrico,
considerando o tipo de internação; analisar a reação da equipe de enfermagem em relação ao
paciente IPI; e discutir as implicações da IPI para a clínica da enfermagem psiquiátrica. Assim, foi
realizado uma Pesquisa de Campo com a equipe de enfermagem de uma instituição psiquiátrica do
Município do Rio de Janeiro. Resultados: Após 50 horas de Observação e 9 horas de realização de
Grupo Focal sinalizamos que há uma preocupação das equipes com a evolução clinica das
pacientes. Entretanto, não é evidenciada a singularidade da enfermagem psiquiátrica; pois na maior
parte das vezes o que observamos são cuidados de enfermagem fundamental, implementadas com
visível afeto, mas sem o que caracteriza uma boa clínica da enfermagem psiquiátrica. Não foi
observada qualquer manifestação da equipe de enfermagem em relação ao paciente de IPI. Não há
registro, nem qualquer ação que aponte haver um olhar específico sobre esse tipo de paciente. A
enfermagem não consegue identificar claramente esse paciente na enfermaria. direcionando o
cuidado pela demanda ou solicitação do paciente.
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http://fenix2.ufrj.br:8991/F/UTX2NUQGRK9L7K1FB6H7C9NJ39H763JPBQI4PTPF7DX1GJ7MFK-16864?func=servicemedia-exec&doc_library=UFR01&doc_number=000710279&media_index=00001&func_code=
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Nº de Classificação: 5867 [ Lilacs ID 509700 ] [ Bdenf ID 15212 ]
BRAZ, Márcia Ribeiro. Desmame ventilarório no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca:
implantação de um protocolo por enfermeiras. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2008. 80 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): STIPP, Marluci Andrade Conceição
RESUMO: O desmame de pa-cientes sob ventilação mecânica é uma das etapas críticas da
assistência ventilatória em Terapia Intensiva. Existem vários critérios para a retirada de pacientes da
prótese respiratória. O objetivo deste estudo foi comparar o tempo de desmame ventilatório entre dois
métodos distintos - ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV) e tubo T - e avaliar a
implantação de protocolos de desmame ventilatório no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca.
Trata-se de um ensaio clínico pragmático, quantitativo, prospectivo, comparativo, randomizado e de
grupo controle, realizado no Centro de Terapia Intensiva Cardíaca (CTIC) do Hospital Universitário
Pedro Ernesto (HUPE). No grupo controle foi empregada como modalidade de desmame a SIMV, e
no grupo experimental foi utilizado o tubo-T. Foram considerados dois desfechos como critérios de
avaliação: extubação do paciente (sucesso) ou retorno à prótese ventilatória após três tentativas de
desmame em cada protocolo (insucesso). A maioria dos pacientes foi extubada no período de
desmame ventilatório em até duas horas. Ressalta-se, entretanto, que 72% dos pacientes do grupo
experimental apresentaram menor tempo de desmame (menor que uma hora) em comparação com o
grupo controle, que teve apenas 8% dos pacientes desmamados neste mesmo período de tempo. A
implantação de condutas padronizadas para o desmame da ventilação mecânica, rotinas para
sedação e analgesia, assim como protocolos guiados por profissionais de enfermagem, são medidas
efetivas para abreviar o tempo de ventilação mecânica.

Acesso ao texto integral:
http://fenix2.ufrj.br:8991/F/UTX2NUQGRK9L7K1FB6H7C9NJ39H763JPBQI4PTPF7DX1GJ7MFK-17391?func=servicemedia-exec&doc_library=UFR01&doc_number=000706040&media_index=00001&func_code=

Nº de Classificação: 5868 [ Lilacs ID 510899 ] [ Bdenf ID 15579 ]
PAIVA, Elenir Pereira de. Conhecimentos, atitudes e práticas acerca da detecção do cancer de
próstata. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde.
Escola de Enfermagem Anna Nery, 2008. 112 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MOTTA, Maria Catarina Salvador da
GRIEP, Rosane Harter
RESUMO: Esta tese analisou a relação entre conhecimentos, atitudes e práticas acerca da detecção
do câncer de próstata. Trata-se de inquérito domiciliar que abrangeu homens com idade entre 50
anos e 80 anos, residentes em uma área adscrita do Programa de Saúde da Família do Município de
Juiz de Fora - MG. Os dados foram coletados entre os meses de abril e junho de 2007 através de
formulário multidimensional com variáveis sóciodemográficas, ocupacionais, hábitos de vida,
realização de exames para detecção precoce, acesso e utilização dos serviços de saúde, história
familiar e pessoal para o câncer de próstata, além de perguntas acerca de conhecimentos, atitudes e
práticas relacionadas à detecção do câncer de próstata. Associações estatísticas entre
conhecimentos, atitudes e práticas e as variáveis para detecção precoce do câncer de próstata foram
avaliadas através do teste qui-quadrado com níveis de significância de 5%. Foram entrevistados 160
homens cuja média de idade foi de 61,5 anos (DP= 8,0). A descrição sócio-demográfica mostrou que
69,4% eram casados e 88,8% tinham filhos, a renda familiar média foi de R$308,00 (DP=276,4),
sendo que 86,3% informaram utilizar o Programa de Saúde da Família. Em relação às crenças
avaliadas, observou-se que 95% dos homens acreditam que o câncer pode ser curado se detectado
precocemente. De acordo com as definições prévias de conhecimento, atitude e prática adequadas,
63,8% dos homens apresentaram conhecimento adequado, 40,6% atitudes e 28,1% práticas
adequadas. Encontrou-se associações significativas entre conhecimentos,atitudes e práticas dos
entrevistados em relação ao rastreamento do câncer de próstata. Os homens com conhecimento
adequado tiveram prevalência 7,6 vezes (IC95%=2,4- 23,6) mais elevado de referirem práticas
adequadas. Aqueles com atitudes adequadas tiveram prevalência quase duas vezes mais elevada
(RP=1,8; IC=1,1-3,0) de referirem práticas adequadas.. Sugere-se medidas voltadas à redução das
barreiras encontradas e oportunizar este grupo com práticas educativas. As contribuições deste
estudo vão além da produção do conhecimento, na medida em que pretende servir de subsídios para
orientar ou definir ações no âmbito dos serviços de saúde, visando aumentar a adesão aos exames
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de detecção precoce para o câncer de próstata, assim contribuir significativamente para a redução da
proporção de diagnósticos em estágios mais avançados desta doença. Esta tese corrobora a
prevenção e a detecção precoce, estratégias básicas para o controle do câncer de próstata, têm
como requisito essencial um conjunto de atividades educativas constantes, persistentes e dinâmicas
para os homens, segundo seu padrão de valores, escolaridade, entre outras variáveis.

Acesso ao texto integral:
http://www.abennacional.org.br/Trabalhos/Elenir_Pereira_de_Paiva.pdf
Nº de Classificação: 5869 [ Lilacs ID 516802 ]
CATTAI, Cássia Juliana. Enfermagem em gerontologia: contribuições para a melhoria da qualidade
do cuidado/conforto de enfermagem ao cliente idoso hospitalizado. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Sáude. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2008.
173 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RÊGO, Margarethe Maria Santiago
RESUMO: Trata-se de um estudo acerca da qualidade do cuidado/ conforto de enfermagem ao idoso
hospitalizado a partir do posicionamento da equipe de enfermagem. Visa contribuir especialmente
para a busca de processos de melhorias contínuas da qualidade e da segurança do cuidado a esse
espeecífico grupo etário. O estudo justifica-se pela constatação do aumento da internação de idosos
e, especialmente, pela importância do reconhecimento das especificidades do cuidado/ conforto de
enfermagem direcionados a essa clientela. Os objetivos foram: descrever sobre o ambiente do
cuidado de enfermagem ao cliente idoso hospitalizado nas unidades de internações geriátricas do
serviço de internações clínicas do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF);
caracterizar as pistas indicativas da qualidadedo cuidado/ conforto de enfermagem ao cliente idoso
hospitalizado enunciadas pela equipe de enfermagem; analisar o cuidado/ conforto de enfermagem
ao cliente idoso na perspectiva do referencial teórico da qualidade em saúde e das concepções
teóricas de Figueiredo; e destacar a relação entre cuidado/ conforto promovido pela equipe de
enfermagem e a melhoria da qualidade no serviço de geriatria de um hospital universitário. A
abordagem qualitativa foi desenvolvida segundo o método da análise de conteúdo, com classificação
temática. Esse processo culminou em três categorias empíricas: o ambiente do cuidado/ conforto de
enfermagem, o sujeito que cuida/ conforta o idoso hospitalizado e as dimensões do pensar, agir e
sentir da equipe de enfermagem relacionadas ao cuidado/ conforto do cliente idoso hospitalizado.
Essas categorias foram analisadas posteriormente à luz do referencial teórico da qualidade em saúde
e das concepções de Figueiredo sobre o cuidado/ conforto. Os resultados do estudo evidenciaram
como principais pistas indicativas da qualidade em saúde relacionada ao idoso hospitalizado o
gerenciamento do ambiente do cuidado de enfermagem em seus aspectos físicos/ funcionais; as
condições ambientais favoráveis (materiais, humanas, tecnológicas) para o profissional que promove
o cuidado/ conforto; o dimensionamento adequado do quantitativo de profissionais de enfermagem; a
prevenção e controle de infecções, a qualificação dos profissionais de enfermagem em consonância
com as necessidades e expectativas da clientela idosa, além do conhecimento das especificidades e
singularidades do ser e estar idoso; medidas de privacidade e respeito às singularidades da pessoa
idosa; reconhecimento dos direitos do cliente idoso hospitalizado, acompanhantes e familiares, bem
como estratégias de avaliação da satisfação do cliente e familiares frente ao processo de
hospitalização.

Acesso ao texto integral:
http://fenix2.ufrj.br:8991/F/UTX2NUQGRK9L7K1FB6H7C9NJ39H763JPBQI4PTPF7DX1GJ7MFK-03053?func=servicemedia-exec&doc_library=UFR01&doc_number=000711343&media_index=00001&func_code=

Nº de Classificação: 5870 [ Bdenf ID 15124 ]
GUIMARÃES, Gilberto de Lima. Ensino de graduação e os valores transmitidos pelo docente ao
acadêmico no ato de ensinar: uma contribuição para a enfermagem (O). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagme Anna
Nery, 2008. 172 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VIANA, Lígia de Oliveira
RESUMO: Esta pesquisa tem como objeto de estudo a valoração, dada pelo enfermeiro-docente, no
ato de educar e que este transmite ao acadêmico de Enfermagem. O referencial teórico está centrado
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no pensamento de Max Scheler sobre a Teoria de Valores e de Florence Nightingale sobre os valores
instituintes da Enfermagem Moderna. Objetivos: Identificar a escala de valor do enfermeirodocente;
compreender os valores expressados em sua escala hierarquizada, segundo o referencial; discutir, a
partir do referencial os valores transmitidos pelos docentes no ato de educar em Enfermagem. A
justificativa repousa sobre o fato de que a crise de natureza axiológica que passa a sociedade
brasileira esteja refletida na pragmática da Enfermagem com implicações para o processo de
formação profissional. O estudo é de natureza qualitativa, com enfoque fenomenológico. Os cenários
da pesquisa foram três Instituições de Ensino Superior de Enfermagem localizada na cidade do Rio
de Janeiro. Os sujeitos foram os enfermeiros-docentes. As técnicas empregadas para a realização
foram: a entrevista semi-estruturada e a observação sistematizada. A análise dos dados deu-se a
partir da técnica de análise do discurso balizada por Eni P. Orlandi. Quatro unidades de significação
foram identificadas: o Valor Social, o Valor Ético, o Valor Verdade e o Valor Útil. Considerações finais:
compreender na prática pedagógica a escala valorativa do enfermeiro-docente fez-me ter esperança
de que os valores da Enfermagem Moderna permanecem sólidos e, continuam a ser proclamados. O
enfermeiro-docente, enquanto ser valorativo é capaz de dar aos valores da Enfermagem novas
formas de aparição.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
Nº de Classificação: 5871
PERES, Maria Angélica de Almeida. Ordem no hospício: primórdios da enfermagem psiquiátrica no
Brasil (1852-1890) (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2008. 238 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BARREIRA, Ieda de Alencar
RESUMO: Pesquisa histórico-social sobre a enfermagem psiquiátrica praticada pelas Irmãs de
Caridade (IC) no espaço do Hospício de Pedro II (HPII), no contexto do Segundo Reinado, quando a
manutenção da “ordem” assume a feição de um projeto civilizador. Objetivos: caracterizar os
discursos fundadores do Hospício de Pedro II; analisar as relações de poder no espaço asilar; discutir
as circunstâncias da ruptura do modelo religioso de enfermagem psiquiátrica. Utilizou-se o referencial
teórico foucaultiano sobre poder e as tecnologias disciplinares. Metodologia: Fontes documentais
pertencentes à Santa Casa de Misericórdia/RJ (SCM), ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
ao Arquivo Nacional e à Biblioteca Nacional, teses, livros e artigos. Resultados: Os discursos
fundadores do HPII foram o da Irmandade da Misericórdia, o da Congregação das Filhas da Caridade
de São Vicente de Paulo, o do alienismo e o do Estado Imperial. A anexação do HPII à SCM colocou
as IC no controle disciplinar da instituição, o que contrariava os interesses dos médicos, que
buscavam ter o HPII como locus de construção de conhecimento. A ascensão dos alienistas na
Faculdade de Medicina e no HPII e a reforma empreendida por Teixeira Brandão no HPII, culminou
na sua desanexação da SCM e na saída das IC daquele espaço no alvorecer da República.
Conclusões: O primeiro modelo assistencial de enfermagem psiquiátrica no Brasil, pautado nos
princípios da caridade cristã, presente nos primeiros 38 anos de funcionamento no HPII, não
sobreviveu ao desenvolvimento do saber psiquiátrico, possibilitando aos médicos assumirem o
controle disciplinar e abolindo definitivamente a enfermagem religiosa deste espaço.

Acesso ao texto integral:
http://fenix2.ufrj.br:8991/F/UTX2NUQGRK9L7K1FB6H7C9NJ39H763JPBQI4PTPF7DX1GJ7MFK-03307?func=servicemedia-exec&doc_library=UFR01&doc_number=000703995&media_index=00001&func_code=

Nº de Classificação: 5872 [ Lilacs ID 505568 ]
FIGUEIREDO, Mariangela Aparecida Gonçalves. Lutas simbólicas no processo de incorporação
do quadro social da Faculdade de Enfermagem Hermantina Beraldo à Universidade Federal de
Juiz de Fora: 1977-1983. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2008. 177 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BAPTISTA, Suely de Souza
RESUMO: Trata-se de um estudo histórico-social que tem como objeto o processo de incorporação
do quadro social da Faculdade de Enfermagem Hermantina Beraldo (FEHB) à Universidade Federal
de Juiz de Fora/MG (UFJF), no período de 1977 a 1983. Objetivos: descrever as implicações da
criação do Curso de Enfermagem da UFJF para a FEHB; analisar as relações de força que
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determinaram a extinção da FEHB; e discutir as lutas simbólicas que permearam o processo de
incorporação do quadro social da FEHB à UFJF. Fontes primárias: documentos escritos dos arquivos
da extinta FEHB e da UFJF, e depoimentos orais. Para a coleta dos depoimentos utilizou-se a história
oral temática, através de entrevistas semi-estruturadas com 16 depoentes. 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: habitus, campo, espaço social, capital, poder, luta e violência simbólica.
Na década de 1970, o Departamento de Assuntos Universitários do Ministério da Educação e Cultura
(DAU/MEC) empreendeu esforços para a criação de cursos de enfermagem em universidades
federais. Assim é que a UFJF, pressionada pelo DAU/MEC para criar o seu Curso de Enfermagem,
manteve negociações tanto com o estado de MG como com as dirigentes da FEHB visando à
incorporação desta faculdade à Universidade. Como as negociações fracassaram, no final do ano de
1977 a UFJF criou o seu curso de enfermagem. Em 1978 a UFJF retoma as negociações para
incorporar o quadro social da FEHB, criando um Departamento de Enfermagem vinculado à
Faculdade de Medicina para receber os agentes deste quadro social da FEHB. Vale ressaltar que as
negociações ocorreram sem a participação das dirigentes e professoras da FEHB. Neste contexto, o
que se verifica é que os dirigentes do DAU/MEC possuíam o discurso autorizado para fazer valer e
fazer crer que o processo de incorporação do quadro social da FEHB seria consolidado para viabilizar
a implantação do Curso de Enfermagem da UFJF, como de fato ocorreu.

Acesso ao texto integral:
http://fenix2.ufrj.br:8991/F/UTX2NUQGRK9L7K1FB6H7C9NJ39H763JPBQI4PTPF7DX1GJ7MFK-03421?func=servicemedia-exec&doc_library=UFR01&doc_number=000705315&media_index=00001&func_code=

Nº de Classificação: 5873 [ Lilacs ID 516806 ]
ZAMPIER, Vanderleia Soéli de Barros. Abordagem das DST: consulta de enfermagem em pré-natal
Estratégia Saúde da Família Juiz de Fora. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2008. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Carla Luzia França
RESUMO: Este estudo se justifica pelo fato da ocorrência de Doença Sexualmente Transmissível
(DST) na gestação acarretar diversas intercorrências na gestação e problemas para
gestante/concepto. O indicador de sífilis congênita aponta para a dificuldade no manejo de DST no
serviço de Pré-natal. Tem como objetivos verificar a ocorrência do diagnóstico e tratamento da DST
pela Enfermeira no Pré-natal realizado em UBS com Estratégia Saúde da Família (ESF) em Juiz de
Fora; descrever critérios utilizados pela Enfermeira no diagnóstico e tratamento da DST em
gestantes; e analisar facilidades e dificuldades encontradas pela Enfermeira na utilização da
Abordagem Sindrômica das DST no Pré-natal em UBS/ESF neste município. A pesquisa quantiqualitativa foi realizada com 58 Enfermeiras destas Unidades que realizam a Consulta de
Enfermagem no Pré-natal. Os dados foram obtidos por meio de entrevista semi-estruturada, após
assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa
da EEAN/UFRJ. Os dados coletados foram organizados em categorias e interpretados por meio da
técnica de análise de conteúdo de Bardin. Como resultado destacamos que estas Enfermeiras
entrevistadas não utilizam a referida Abordagem para o diagnóstico e tratamento de gestantes com
DST. O fator principal é a falta de qualificação específica e atualização destas profissionais para este
tipo de Abordagem. Por este motivo verificamos que é mais utilizado a Abordagem Etiológica e
critérios subjetivos verificados na anamnese e queixas das gestantes, reafirmando o
desconhecimento quanto à política nacional vigente e a fragilidade na terapêutica implementada. Vale
ressaltar a não citação pela Enfermeira da avaliação dos critérios de vulnerabilidade e
aconselhamento para DST, ação essa fundamental no efetivo controle da DST e redução na
transmissão de DST/HIV. Ao analisar o conhecimento e a prática das Enfermeiras sobre DST,
identificamos lacunas no conhecimento provenientes do processo de formação profissional com
relação Abordagem Sindrômica. A pesquisa corrobora com as necessidades dos profissionais no que
se refere à educação permanente, especificamente com relação à DST. Destacamos ainda a
responsabilidade das instituições de ensino de educação superior na formação de profissionais de
saúde, pois lhes compete atender a necessidade dos serviços de saúde, o que pode contribuir de
forma efetiva para o controle da DST no Brasil; e proporcionar aos usuários dos serviços atenção
integral e de qualidade.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
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Nº de Classificação: 5874 [ Bdenf ID 15123 ]
LIMA, Yara Macambira Santana. Desempenho das enfermeiras na assistência de enfermagem
pré-natal: a qualidade pessoal (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro
de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2008. 142 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MOURA, Maria Aparecida Vasconcelos
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, sustentada na hermenêutica dialética.
Teve como objetivos descrever o desempenho das enfermeiras na assistência pré-natal, analisar a
relação dialética do desempenho atual e desempenho ideal, e discutir as possibilidades e limites para
a qualidade pessoal. Participaram quarenta e duas enfermeiras das Unidades Municipais de aúde de
Belém/Pará, que desenvolvem atividades na assistência pré-natal. A pesquisa obedeceu às questões
éticas. A coleta de informações evidenciou quatro categorias: a realidade do desempenho: espaços
comuns e relatos distintos; as limitações do desempenho atual e as perspectivas do desempenho
ideal, além da motivação: possibilidades e limites para qualidade pessoal. Os resultados foram
analisados a partir dos marcos referenciais teóricos da qualidade pessoal de Claus Moller e
Chiavenato, com os requisitos básicos do desempenho profissional discutidos à luz da relação
dialética de Gadamer, mostrando que o desempenho das enfermeiras está relacionado com a
capacidade de mobilizar saberes como conhecimentos, habilidades e atitudes. As possibilidades e
limites apontados pelas enfermeiras foram caracterizados no âmbito individual e institucional; o
modelo assistencial vigente ainda privilegia a produção de metas; aspectos relacionados à estrutura
física, gestão administrativa e recursos humanos foram considerados determinantes para o
desempenho atual e ideal, o que influencia diretamente na qualidade pessoal. Torna-se necessária a
implantação de uma política de valorização do profissional, com sistema de avaliação de
desempenho como forma de retroalimentar a assistência prestada à clientela e (des) construir a
imagem negativa que predomina na opinião de muitos clientes e do próprio servidor público.

Acesso ao texto integral:
http://fenix2.ufrj.br:8991/F/UTX2NUQGRK9L7K1FB6H7C9NJ39H763JPBQI4PTPF7DX1GJ7MFK-22503?func=servicemedia-exec&doc_library=UFR01&doc_number=000705311&media_index=00001&func_code=WEB-FULL

Nº de Classificação: 5875 [ Lilacs ID 516803 ]
COELHO, Joselena Aquino Barreto. Percepções sensoriais da enfermagem em centro de
tratamento de queimados: o cuidado revelado através da vivência sociopoética (As). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2008. 214 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Sílvia Teresa Carvalho de
RESUMO: Trata o estudo de compreender como os sentidos corporais da equipe de enfermagem são
utilizados para perceber o cuidado prestado ao cliente portador de queimadura no Centro de
Tratamento de Queimados (CTQ). O interesse na pesquisa decorreu da vivência da autora no
atendimento desta clientela; do interesse manifestado por profissionais de enfermagem, em
comunicar as suas inquietações no cuidado prestado no CTQ e na busca de preencher uma lacuna
de conhecimento específico nesta área de cuidado especializado, através da percepção sensorial da
equipe de enfermagem. Metodologia: O estudo foi desenvolvido com a metodologia Sociopoética,
privilegiando o Grupo Pesquisador. Foram utilizadas dinâmicas criativas: o Jogo da Sorte e Vivências
dos Sentidos Sóciocomunicantes (ARAÚJO, 2000), adaptadas para produção dos dados com 11
membros da equipe de enfermagem de um hospital de grande porte do Rio de Janeiro;
implementadas de janeiro a julho de 2008. Resultados: A análise temática da produção de dados
indicou as categorias: Cuidado com especificidade no CTQ e Aspecto psicoafetivo no trabalho. Estas
foram analisadas à luz dos autores que focam as queimaduras, os sentidos sóciocomunicantes, os
princípios da sociopoética e a psicodinâmica do trabalho. Neste estudo, valorizamos a subjetividade
da equipe de enfermagem do CTQ, que demonstrou através das suas experiências sólidas o
enfrentamento dos desafios para cuidar. A equipe desenvolve com atributos pessoais, dedicação,
habilidade e competência o cuidado sensível e especializado, com a utilização dos sentidos corporais
como instrumentos tecnológicos. Relacionaram os aspectos objetivos e subjetivos do cuidado,
considerando o cliente globalmente, integrando corpo e mente de quem é cuidado e de quem cuida,
em um ambiente hospitalar de alta complexidade. Considerações: Verificamos que os participantes
constroem reações de defesa particulares, para se protegerem contra o desgaste amplo dos sentidos,
e dos significados atribuídos a essa experiência junto aos clientes com ueimaduras. E, indicaram a
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necessidade de instituição de um espaço para verbalizarem regularmente as suas inquietações. Ao
pesquisar/trabalhando, verificamos a ocorrência da oportunidade inédita de repensar o cuidado.
Proporcionando-nos (re)posicionamento como pessoa e como profissional, frente aos aspectos
biopsicossociais do outro na prestação dos cuidados. Sendo possível explorar as subjetividades
presentes neste contexto, desenvolvemos “sentindo com a razão e pensando com a emoção”
(ARAÚJO, 2000).

Acesso ao texto integral:
http://fenix2.ufrj.br:8991/F/UTX2NUQGRK9L7K1FB6H7C9NJ39H763JPBQI4PTPF7DX1GJ7MFK-22572?func=servicemedia-exec&doc_library=UFR01&doc_number=000711336&media_index=00001&func_code=WEB-FULL

Nº de Classificação: 5876
SILVA, Rafael Celestino da. Tecnologia e o enfermeiro no ambiente da terapia intensiva: um
encontro mediado pelas representações sociais (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2008. 238 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA, Márcia de Assunção
RESUMO: O objeto deste estudo é as representações sociais dos enfermeiros que atuam na Unidade
Cardio-Intensiva sobre a tecnologia inserida neste cenário. Seus objetivos são: Identificar as
representações sociais dos enfermeiros da Unidade Cardio- Intensiva sobre a tecnologia utilizada
neste cenário; Estabelecer os nexos entre tais representações e formas particulares de agir dos
enfermeiros no cuidado aos clientes na Unidade Cardio-Intensiva; Discutir as implicações de tais
formas particulares de agir na assistência de enfermagem aos clientes na Unidade Cardio- Intensiva.
Pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa com aplicação da vertente processual da Teoria das
Representações Sociais. Os sujeitos foram 24 enfermeiros, sendo 11 classificados como novatos e
13 como veteranos. As técnicas de coleta dos dados foram a entrevista individual e a observação
sistemática. A análise do material verbal foi feita com base nas técnicas de análise de conteúdo
temático. Emergiram duas grandes linhas que conformaram a organização das categorias e
subcategorias. Linha 1: O ambiente da Terapia Intensiva e suas interfaces com a idéia sobre a
tecnologia; Linha 2: Tecnologia: um código para o cuidado de enfermagem. As representações
sociais sobre a tecnologia se formam a partir da idéia sobre o ambiente da terapia intensiva, o que
define o sujeito (cliente), a ação (cuidado), e o agente (enfermeiro) para atuar. Além disso, se dá
amparada no saber/conhecimento necessário para o seu manuseio, assim como no tempo de
experiência no seu manejo. Isto acaba orientando uma representação do novato e do veterano,
marcada por formas particulares de agir. A partir dos resultados reconhece-se a necessidade de que
haja um processo de “letramento tecnológico” prévio dos enfermeiros que, teoricamente, lhes dará
mais subsídios para que eles tenham mais segurança para lidar com a tecnologia e com a clientela. A
pesquisa aponta para a necessidade de se refletir acerca da política de contratação/alocação dos
enfermeiros em unidades de saúde, e sobre estratégias que facilitem a aproximação dos enfermeiros
com os ambientes tecnológicos, uma vez que ao chegarem neste cenário para atuar, levam consigo
as marcas das informações que obtiveram ao longo da vida, através das conversações cotidianas e
meios de comunicação oficiais, sobre a internação do cliente e o trabalho no ambiente da terapia
intensiva.

Acesso ao texto integral:
http://fenix2.ufrj.br:8991/F/UTX2NUQGRK9L7K1FB6H7C9NJ39H763JPBQI4PTPF7DX1GJ7MFK-22619?func=servicemedia-exec&doc_library=UFR01&doc_number=000711188&media_index=00001&func_code=WEB-FULL

Nº de Classificação: 5877 [ Lilacs ID 518892 ]
BARRETO, Ana Claudia Mateus. Sexualidade da adolescente e sua vulnerabilidade às doenças
sexualmente transmissíveis: contribuições para o cuidado de enfermagem (A). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2008. 132 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Rosângela da Silva
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, cujo método empregado foi a História
de Vida. Tem por objeto de estudo a vulnerabilidade da adolescente à doença sexualmente
transmissível (DST). Os objetivos são: identificar a condição de vulnerabilidade da adolescente, em
atendimento em maternidade pública no Rio de Janeiro; descrever as estratégias adotadas por
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adolescentes para prevenção das doenças sexualmente transmissíveis; analisar a partir da História
de vida de adolescentes sua condição de vulnerabilidade às doenças sexualmente transmissíveis. As
referências conceituais versaram sobre: Compreendendo a adolescência; A vulnerabilidade das
adolescentes às DST: Os programas governamentais de assistência à saúde da adolescente. O
cenário foi uma maternidade municipal do Rio de Janeiro. Os sujeitos foram 12 adolescentes
internadas na unidade. A coleta dos depoimentos foi feita por meio da seguinte questão norteadora
da entrevista: Fale-me de sua experiência sexual. A partir da análise temática das Histórias de Vida
das depoentes foram construídas duas categorias analíticas: 1) A sexualidade da adolescente e sua
vulnerabilidade às DST; 2) A vulnerabilidade social e familiar da adolescente. A partir da realização
deste estudo, evidenciou-se que adolescentes que convivem em núcleos familiares não coesos são
menos resilientes e, conseqüentemente, mais vulneráveis a contrair uma DST. O estudo evidenciou a
importância dos enfermeiros se apropriarem dos conceitos de vulnerabilidade e resiliência para se
tornarem aptos a estimular e aumentar a auto-estima das adolescentes, diminuindo, assim, sua
vulnerabilidade às DST.

Acesso ao texto integral:
http://fenix2.ufrj.br:8991/F/UTX2NUQGRK9L7K1FB6H7C9NJ39H763JPBQI4PTPF7DX1GJ7MFK-22688?func=servicemedia-exec&doc_library=UFR01&doc_number=000710311&media_index=00001&func_code=WEB-FULL

Nº de Classificação: 5878 [ Lilacs ID 518890 ]
BITTENCOURT, Jaqueline Ferreira Ventura. Mulher submetida à mastectomia - tecendo
possibilidades do cuidar em enfermagem considerando o apoio da rede social primária (A). Rio
de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2008. 186 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Ívis Emília de Oliveira
RESUMO: A assistência de enfermagem voltada para a mulher submetida à mastectomia reconhece
a necessidade de valorizar os aspectos sociais e culturais que a envolvem, incluindo-se sua rede de
relacionamento interpessoal na condução do processo terapêutico humanizado. Sabe-se que a
família desempenha um papel importante na tomada de decisão da pessoa com doença oncológica.
Assim, a oportunidade desta mulher apontar quem lhe ofereceu apoio, que importância atribuiu aos
seus relacionamentos interpessoais e como se sentiu fortalecida, justificou esta investigação. O
estudo teve como objetivos: a) Descrever a rede social primária da mulher submetida à mastectomia;
b) Analisar o tipo de apoio que a rede social primária oferece para a mulher submetida à
mastectomia; c) Discutir possibilidades assistenciais para a mulher submetida à mastectomia
considerando as relações que estabelece com sua rede social primária. Neste sentido utilizou-se a
abordagem teórico-metodológica de Lia Sanicola na perspectiva de que o conhecimento da dinâmica
relacional constitui um subsídio para reflexão e para o estabelecimento de ações interventivas junto à
clientela atendida. O cenário da produção dos dados foi o Hospital de Câncer III de Instituto Nacional
de Câncer. Foram analisadas treze entrevistas que permitiram a elaboração dos mapas de rede
social. A análise compreensiva evidenciou redes primárias de média amplitude nas quais os
intercâmbios mostraram variações de densidade. A convergência dos elementos significantes
apontou para a constituição das categorias analíticas: 1.Ajuda cotidiana para cuidados como:
curativo, controle do dreno, banho e troca de roupas; a necessidade de ser substituída em alguns
afazeres e de contar com auxílio de transporte e/ou financeiro para tudo que fosse preciso. 2.Apoio
emocional/afetivo mediante a disponibilidade para acompanhamento ao hospital durante o
tratamento; a força para encarar o diagnóstico e prosseguir com o tratamento até o fim através da
constatação de vínculo forte, com familiares e parentes, mediante apoio, aceitação, companheirismo
e solidariedade. 3.Ajuda na emergência ao precisar e receber acomodação temporária na casa de
familiares/parentes para dar continuidade ao tratamento. 4.Conselho/informação mediante a
indicação da melhor instituição e da atenção com os agendamentos, retornos, exames e orientações
no pós-operatório. A mulher destacou, ao longo do tratamento, a importância da sua rede social
primária que se revigorou e se solidificou através do apoio prestado e das atitudes de amor, carinho e
afetividade. No entanto percebeu em algumas pessoas incompreensão, desinteresse, desconfiança,
comodismo e apatia configurando uma relação de fragilidade, caracterizada ou não por conflitos,
separações e interrupções. Conclui-se que o conhecimento dos condicionantes relacionais e/ou
sociais podem se constituir em formas inovadoras para o profissional de saúde no sentido de (re)
pensar um cuidar que valorize os integrantes da rede social primária, como elemento coadjuvante na
recuperação da condição de saúde da mulher submetida à mastectomia. O enfermeiro pode
promover ainda, um espaço educativo/interativo para o cuidado integral à mulher com câncer de
mama e sua rede familiar, com vistas à promoção de um ambiente terapêutico, humanizado,
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ressaltando a mulher em suas potencialidades, ajudando na superação de limitações e de reações
negativas para o enfrentamento de situações difíceis.

Acesso ao texto integral:
http://fenix2.ufrj.br:8991/F/UTX2NUQGRK9L7K1FB6H7C9NJ39H763JPBQI4PTPF7DX1GJ7MFK-22790?func=servicemedia-exec&doc_library=UFR01&doc_number=000710305&media_index=00001&func_code=WEB-FULL

Nº de Classificação: 5879 [ Lilacs ID 518891 ]
SANTOS, Nereida Lúcia Palko dos. Necessidades de saúde de candidatos a doadores de sangue
na triagem clínica em hemoterapia (As). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Escola de Enfermagem Anna Nery, 2008. 174 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): STIPP, Marluci Andrade Conceição
RESUMO: A partir deste estudo, compreende-se que as necessidades de saúde dos doadores de
sangue são historicamente dadas e se dão na dialética do individual e do coletivo, estando em acordo
com o enfoque normativo do planejamento, a partir da oferta que modela demandas individuais e
sociais, e do enfoque estratégico, com as tensões nas relações entre diferentes atores sociais. Para
tal, teve como objetivos: identificar os candidatos a doadores de sangue; compreender o
entendimento dos doadores acerca das necessidades de saúde; e analisar os sentidos atribuídos
pelos usuários às necessidades de saúde. Trata-se de um estudo qualitativo, com abordagem
etnometodológica, que utilizou como técnicas de coleta de dados a observação participante, o
registro em diário de campo e a entrevista não estruturada, respeitando os aspectos éticos. Os dados
foram codificados, sendo relatados por meio de gráficos e dando origem às categorias analisadas.
Como resultados, caracterizaram-se o itinerário do doador de sangue, que inclui sua identificação; a
prática cotidiana em que se dão as relações entre doadores e enfermeiras, diante dos critérios para a
doação de sangue; e a compreensão dos sentidos atribuídos pelos doadores à saúde e às
necessidades de saúde. O itinerário dos doadores de sangue considerou as questões sociais,
culturais e familiares, sendo um indicador para a captação e o retorno de doadores, e, também, das
possibilidades da tecnologia leve integrar a triagem clínica em um trabalho vivo em ato. Os critérios
para a doação de sangue determinaram a aptidão dos doadores, e contribuíram para o diálogo entre
as Necessidades Humanas Básicas e as necessidades de saúde que emergem no cotidiano deste
espaço micropolítico onde as enfermeiras exercem o autogoverno, em um espaço profícuo para um
redimensionamento da composição técnica do trabalho. Os doadores relacionam a saúde à ausência
de alterações físicas incapacitantes e as necessidades de saúde, à existência de alterações corporais
que atribuem a inferioridade física. A proposição de novas perspectivas, com base no instrumento de
orientação da triagem clínica e no questionário do doador, poderá contribuir para outras
configurações no sentido das ações de saúde rumo ao campo das necessidades dos usuários.

Acesso ao texto integral:
http://fenix2.ufrj.br:8991/F/UTX2NUQGRK9L7K1FB6H7C9NJ39H763JPBQI4PTPF7DX1GJ7MFK-22974?func=servicemedia-exec&doc_library=UFR01&doc_number=000710297&media_index=00001&func_code=WEB-FULL

Nº de Classificação: 5880
FLORES, Gisela Cataldi. "Eu cuido dela e ela me cuida": um estudo qualitativo sobre o cuidado
intergeracional com o idoso. Santa Maria. Universidade Federal de Santa Maria. Centro de Ciências
da Saúde, 2008. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BORGES, Zulmira Newlands
RESUMO: O envelhecimento populacional é um fenômeno social mundial heterogêneo e, no Brasil
está ocorrendo de forma rápida, gerando uma demanda social para a família, para a sociedade e
para o Estado, os quais devem satisfazê-la. Assim optou-se por uma pesquisa qualitativa, com
abordagem etnográfica, a qual objetivou interpretar como ocorre o cuidado intergeracional com o
idosos residentes em uma área de abrangência da Estratégia de Saúde da Família , no município de
Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul, de acordo com as particularidades culturais. Como
referencias teórico utilizou-se entre outros, Clifford Geertz, e Madaleine Leininger. A análise dos
dados sustentou-se em Laurence Bardin, a qual trabalha com análise de conteúdo. Também foi
utilizado o referencial de Lorraine M. Wright e Maureen Leahey que afirmam que o genograma é um
dos instrumentos particularmente útil a ser empregado pela enfermeira, caracterizado como um
diagrama do grupo familiar. No decorrer desse estudo emergiu o tema reciprocidade como
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condicionante do cuidado, entrelaçado com outros temas para o significado do cuidado
intergeracional com o idoso. Os mesmos são apresentados e discutidos considerando os
comportamentos, atitudes, valores e crenças dos idosos e seus cuidadores de outras gerações.
Considera-se que o cuidado com o idoso praticado pelas outras gerações pode ser uma oportunidade
de co-responsabilização com o cuidado e com o envelhecimento populacional. Nesse sentido
propõem-se ações intergeracionais, com cuidadores informais e formais.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=130273
Nº de Classificação: 5881
GABATZ, Ruth Irmgard Bärtschi. Violência intrafamiliar: percepções de crianças escolares que
vivem em abrigo. Santa Maria. Universidade Federal de Santa Maria. Centro de Ciências da Saúde,
2008. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PADOIN, Stela Maris de Mello
NEVES, Eliane Tatsch
RESUMO: A violência intrafamiliar contra crianças, além de representar uma importante questão de
saúde pública devido a seu alto índice de morbimortalidade, também se constitui em desafio social e
profissional. A violência que se apresenta nas relações familiares, perpassa os tempos, reforçando
uma cultura que a mostra como algo normal, perpetuando-se através das gerações. Dessa forma,
objetivou-se compreender como as crianças abrigadas vivenciam a violência intrafamiliar a fim de
buscar subsídios para o seu enfrentamento e prevenção. Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo
descritivo-exploratória, utilizando-se o Método Criativo Sensível. A pesquisa foi desenvolvida em duas
instituições que abrigam crianças e adolescentes vítimas de violência familiar, que não podem
permanecer com as suas famílias, localizadas em município do Estado do Rio Grande do Sul. Os
participantes do estudo foram 4 crianças, dois meninos e duas meninas, com idade entre 8 e 11 anos.
Como técnica de coleta de dados, utilizou-se as dinâmicas de criatividade e sensibilidade (DCS) que
constituem o eixo central do Método Criativo Sensível. As DCSs desenvolvidas nesse estudo foram:
O Brincar em cena e Corpo Saber. Na DCS O Brincar em cena, buscou-se conhecer como era a vida
das crianças no ambiente da família de origem. Na DCS Corpo Saber buscou-se, conhecer de que
forma o corpo das crianças era cuidado/tratado no ambiente da família de origem sob a perspectiva
das mesmas. Todos os preceitos éticos foram mantidos, e o protocolo de pesquisa foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da instituição. Para compreender a linguagem utilizada pelas crianças
vitimizadas e significar seu discurso foram aplicadas as ferramentas da análise de discurso francesa.
Os resultados apontaram como motivos para a institucionalização problemas mentais da mãe, uso
abusivo de álcool e a agressão. A mãe foi identificada como principal agressora. Os principais tipos
de violência encontrados foram: físicas, sexuais e de negligência. A identificação da violência no
corpo indicou a cabeça, os membros superiores e inferiores e nádegas como locais mais atingidos.
Os discursos dos meninos revelaram o sentimento de amor e carinho pelo familiar que prestava o
cuidado e o sentimento de desprezo pelo familiar que agredia. O discurso das meninas apontou os
cuidados básicos de higiene, como a única forma de cuidado que elas referem ter recebido em sua
família. Recomenda-se que, a violência intrafamiliar contra crianças seja abordada enfaticamente no
ensino, explicitando causas, conseqüências e reconhecimento dessa, a fim de fornecer subsídios
para os futuros profissionais no encaminhamento de vítimas e agressores. Acredita-se em um
trabalho preventivo, realizado junto às famílias desde o planejamento reprodutivo, cuidados no prénatal e parto. Sugere-se uma política de humanização que tenha seu foco em ações que propiciem o
apego, o fortalecimento do vínculo mãe-filho e das relações familiares no cotidiano da convivência.
Tudo isso com vistas a possibilidade de contribuir para minimizar a ocorrência da violência
intrafamiliar.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=130484
Nº de Classificação: 5882
HOFFMANN, Izabel Cristina. Percepção e o percurso das mulheres nos cenários públicos de
atenção pré-natal (A). Santa Maria. Universidade Federal de Santa Maria. Centro de Ciências da
Saúde, 2008. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): RESSEL, Lúcia Beatriz
RESUMO: Este estudo investigou o percurso das gestantes em um cenário de saúde pública, sob o
seu próprio olhar. A pesquisa teve como loco os serviços públicos, e como sujeitos gestantes
encaminhadas de uma unidade de saúde da família, provenientes das regiões da cidade (norte, sul,
leste e oeste), para o serviço especializado em obstetrícia. O principal objetivo foi o de conhecer a
percepção das gestantes em relação ao percurso que fizeram durante o ciclo gravídico, nos cenários
de saúde pública no Município de Santa Maria/RS. Foi analisada a concepção cultural das gestantes
acerca do pré-natal; foi investigado o seu discernimento quanto às crenças e valores que as
direcionaram no percurso de atenção à saúde, no ciclo gravídico; bem como o seu conhecimento da
movimentação que fizeram nos cenários de saúde do município. A metodologia norteadora da
pesquisa está pautada em um estudo de campo, descritivo, com abordagem qualitativa. A coleta dos
dados ocorreu no período de abril a julho/2008, contando com a participação de 15 gestantes. Foi
utilizado a análise temática de Minayo (2007). Para interpretar as informações foram estabelecidas
duas grandes categorias: Percepções das Gestantes Sobre o Pré-natal, de onde se depreenderam
seis subcategorias; e a outra foi o Percurso das Gestantes nos Cenários de Saúde, depreendendo-se
duas subcategorias. Os resultados indicaram que a funcionabilidade do sistema de referência e
contra-referência é precário, e não garante a continuidade das ações em saúde; o serviço de
referência obstétrica tem realizado encaminhamento da gestante, sem a contra-referência formal,
favorecendo a fragmentação do cuidado; as informações de um serviço para o outro ocorrem
baseadas nos relatos das gestantes; e o relacionamento interpessoal está focado na relação de
amizade entre os profissionais e gestantes, o que por vezes agiliza o encaminhamento e o acesso da
mesma, porém nem sempre seguindo os fluxos e trâmites formais. Enfim, as gestantes estão
acostumadas a se deslocarem entre as unidades de saúde da rede e do serviço de referência para
intercorrências obstétricas e/ou acompanhamento de prénatal de alto risco, com a expectativa de
gerar um bebê saudável prioritariamente e, em segundo plano, para cuidarem de sua própria saúde.
E que o cuidado com a gestação centrado no modelo biomédico não deixa de ter um caráter social e
cultural impregnado de incertezas, de negociações, de adaptações e repadronizações individuais e
coletivas nos cenários que as gestantes percorrem durante o ciclo gravídico.

Acesso ao texto integral: http://www.ufsm.br/ppgenf/dissertacoes2008/Izabel_Cristina_Hoffmann.pdf
Nº de Classificação: 5883
BRONDANI, Cecília Maria. Desafio de cuidadores familiares no contexto da internação
domiciliar. Santa Maria. Universidade Federal de Santa Maria. Centro de Ciências da Saúde, 2008.
112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BEUTER, Margrid
RESUMO: Este estudo teve como objetivo descrever e analisar as experiências dos cuidadores
familiares de doentes crônicos em internação domiciliar, bem como discutir a importância dessas
experiências para o cuidado de enfermagem. Trata-se de uma pesquisa do tipo qualitativa,
desenvolvida no Serviço de Internação Domiciliar do Hospital Universitário de Santa Maria
(SIDHUSM), os quais participaram 15 cuidadores familiares de doentes crônicos. Para a produção
dos dados utilizou-se o método criativo e sensível (MCS), teorizado por Cabral (1998), e as dinâmicas
de criatividade e sensibilidade: Linha da Vida, Corpo-Saber e Almanaque. Os dados foram analisados
utilizando-se alguns pressupostos conceituais da análise de discurso de Orlandi (2002). Dessa forma
foi possível estruturar duas categorias analíticas: a primeira se relaciona a experiência de ser
cuidador familiar no contexto da internação domiciliar, desdobrados nos temas: o cuidado como uma
experiência inerente ao ser humano; a experiência de cuidado na situação de doença; o aprendizado
com a experiência de ser cuidador; implicações na experiência de ser cuidador e a internação
domiciliar como um suporte no cuidado ao doente no domicílio. A segunda categoria discorre sobre
as estratégias utilizadas pelos cuidadores no cuidado do seu familiar, desdobrada nos temas: a
expressividade no cuidado; a preocupação com o ambiente e a importância da rede de apoio social.
Os resultados apontaram para a necessidade da valorização das atividades de cuidado realizadas
pelos cuidadores no domicílio e da construção de uma rede formal e informal de suporte e ajuda aos
cuidadores familiares. Em relação à rede formal de suporte destacou-se a internação domiciliar como
uma modalidade de atenção humanizadora e inovadora que visa inverter a lógica de atuação dos
profissionais de saúde. No momento em que a equipe de saúde se desloca até o domicílio do doente
abre-se espaço para uma relação de confiança e ajuda mútua possibilitando a construção de novos
saberes.

Acesso ao texto integral: http://www.ufsm.br/ppgenf/dissertacoes2008/Cecilia_Maria_Brondani.pdf
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Nº de Classificação: 5884
GUERRA, Soeli Teresinha. Conflito no exercício gerencial do enfermeiro no contexto hospitalar
(O). Santa Maria. Universidade Federal de Santa Maria. Centro de Ciências da Saúde, 2008. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PROCHNOW, Adelina Giacomelli
RESUMO: Trata-se de uma dissertação com abordagem qualitativa tendo como objeto de estudo o
conflito no exercício gerencial do enfermeiro no contexto hospitalar. Objetiva analisar a concepção
que os enfermeiros têm do conflito, inferir estratégias utilizadas na resolução dos mesmos e
interpretar o fenômeno a partir das nuances que ele assume no âmbito da gerência. O referencial
teórico tem como base os conceitos de habitus e campo de Bourdieu e das disciplinas de
Administração e Enfermagem. Para a coleta dos dados foi utilizada a entrevista semi-estruturada, os
procedimentos de pesquisa seguiram a Resolução 196/96. Participaram do estudo 13 enfermeiras
gerentes de hospitais com mais de cinqüenta leitos. Para a interpretação dos resultados utilizou-se a
técnica de análise de conteúdo (Minayo, 2007) emergindo cinco categorias: 1) as enfermeiras
gerentes e sua prática; 2) percepção das enfermeiras gerentes e o conflito; 3) enfermeiras gerentes e
suas sentenças; 4) na presença do conflito combater com altivez é preciso; 5) o conflito no campo de
luta de todos os dias. Entre as evidências destaca-se: 11 das 13 enfermeiras estão na função de
gerente mais de 80% do período de graduadas e expressam que não tinham idéia sobre o papel do
gerente antes de assumir a função. A totalidade compreende que os conflitos são imanentes à
organização tendo o enfermeiro que conviver e interagir diante dele. Revelam que conflitos internos
são os mais marcantes para as gerentes. É preciso compreender a origem dos conflitos; fatores que
favorecem sua instalação e reconhecer a importância de abordá-lo interdisciplinarmente.

Acesso ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
Nº de Classificação: 5885
BADKE, Marcio Rossato. Conhecimento popular sobre o uso de plantas medicinais e o cuidado
de enfermagem. Santa Maria. Universidade Federal de Santa Maria. Centro de Ciências da Saúde,
2008. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BUDÓ, Maria de Lourdes Denardin
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo conhecer os saberes e práticas dos moradores da
comunidade assistida pela Unidade de Saúde da Família Bela União, localizada no município de
Santa Maria/ RS, no que se refere ao emprego terapêutico de plantas medicinais no cuidado à saude.
A pesquisa é qualitativa e apresenta como instrumento de coleta de dados um roteiro de entrevista
semi-estruturada e de observação. Os entrevistados foram selecionados de acordo com a rede de
relações construída, à qual envolveu dez sujeitos. O exame dos dados foi realizado por meio da
análise temática, proposta por Bardin (2008), a qual permitiu organizar os dados de tal maneira que o
surgimento de categorias temáticas fosse possível. Ao estudar as categorias emergentes pode-se
perceber que a maior parte do conhecimento popular foi adquirido no ambiente familiar, tendo a
mulher como a detentora e a principal difusora desse saber. Foi constatado também que o uso do chá
caseiro, como prática utilizada para manter ou reabilitar a saúde, é bastante comum entre os
partipantes que, além de utilizá-lo no seu cotidiano, mencionam ter vontade de cultivar ervas em sua
própria residência. Os entrevistados demostraram vontade de adquirir novos saberes sobre o
assunto, apesar de a maioria das plantas medicinais utilizadas por eles terem suas indicações
terapêuticas populares semelhantes às encontradas na literatura científica. Portanto, acreditase que a
pesquisa tenha grande relevância não só para os enfermeiros, como também para a sociedade, pois
aponta para uma necessária aproximação entre o saber popular e científico, bem como para a
criação de projetos que trabalhem com essa temática. Além disso, sugere-se que o enfermeiro
trabalhe na perspectiva da integralidade, respeitando as diferenças e contexto social das pessoas.
Para isso, torna-se necessário incluir, tanto na formação dos enfermeiros, como na educação
permanente desses profissionais, conhecimentos sobre práticas complementares de cuidado com a
saúde, como o uso de plantas medicinais.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=130374
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Nº de Classificação: 5886
NOAL, Helena Carolina. Bolsa de assistência ao estudante de graduação em enfermagem como
atividade de aprendizagem em um hospital universitário. Santa Maria. Universidade Federal de
Santa Maria. Centro de Ciências da Saúde, 2008. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TERRA, Marlene Gomes
RESUMO: A formação profissional pode ser compreendida como um processo amplo que aponta
para o desenvolvimento integral do estudante. Desta forma, é preciso que as atividades de
aprendizagem possibilitem formar profissionais com uma visão generalista, sensível, crítica, reflexiva,
preocupada com as questões sociais e com a cidadania. O presente estudo tem por objetivo
compreender como as atividades desenvolvidas pelos estudantes bolsistas de enfermagem em um
Hospital Universitário contribuem para a sua formação profissional. A metodologia empregada está
fundamentada na abordagem qualitativa do tipo estudo de caso descritivo. O cenário da investigação
foi um hospital universitário e foram sujeitos da pesquisa os estudantes de enfermagem bolsistas que
atuam na referida instituição. Os dados foram coletados por meio de análise documental, observação
sistemática e entrevista aberta. Está alicerçado fundamentalmente nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Curso de Graduação em Enfermagem, no referencial teórico de Edgar Morin e
Jacques Delors. A análise dos dados apoiou-se na análise de conteúdo proposta por Minayo (2006).
No decorrer da análise foram identificadas duas grandes categorias, denominadas “o contexto e a
expressão” e “o erro e a ilusão”. A análise dos dados revelou que as atividades desempenhadas pelo
estudante bolsista precisam proporcionar o desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes
para que ele possa, de maneira crítica e reflexiva, criar e recriar sua prática. No transcorrer deste
estudo, dificuldades e propostas foram levantadas com o intuito de colaborar com a formação
profissional em um hospital de ensino.

Acesso ao texto integral: http://www.ufsm.br/ppgenf/Helena_Carolina_Noal.pdf
Nº de Classificação: 5887
SILVA, Rosângela Marion da. Satisfação profissional dos enfermeiros de um hospital
universitário no trabalho noturno. Santa Maria. Universidade Federal de Santa Maria. Centro de
Ciências da Saúde, 2008. [121] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BECK, Carmem Lúcia Colomé
RESUMO: Esta é uma pesquisa quali-quantitativa, que teve como objeto de estudo a satisfação
profissional dos enfermeiros que trabalham no serviço noturno do Hospital Universitário de Santa
Maria-RS. E teve como objetivos: a caracterização sociodemográfica dos enfermeiros; verificar o grau
de importância atribuído pelos enfermeiros em relação a seis componentes da satisfação profissional:
Autonomia, Interação, Status Profissional, Requisitos do Trabalho, Normas Organizacionais e
Remuneração; identificar a satisfação profissional percebida pelos enfermeiros; identificar o nível real
de satisfação profissional dos enfermeiros; averiguar o significado do trabalho e identificar os fatores
que influenciam na satisfação profissional. Foram utilizados um questionário para caracterização
sociodemográfica; o questionário auto-aplicável do Índice de Satisfação Profissional (ISP), traduzido,
adaptado e validado para a realidade brasileira; e um roteiro para entrevista semiestruturada. Os
dados coletados foram analisados mediante a estatística descritiva, processados no programa
estatístico Statistical Analisys System (SAS) versão 9.1. As entrevistas foram submetidas à análise
temática. A população constituiu-se de 42 enfermeiros, majoritariamente do sexo feminino (90,48%)
casados ou com companheiro (64,29%) e com filhos (80,96%). Os enfermeiros tinham mais de 41
anos de idade (64,28%) e a maioria optou pelo turno de trabalho (90,48%); tinham mais de 15 anos
de tempo de formação profissional (69,05%), atuavam há mais de 11 anos no mesmo local de
trabalho (52,38%) e não possuíam outra atividade profissional (57,14%). Os enfermeiros
consideraram que a Autonomia é o componente mais importante no que se refere à satisfação
profissional, e que o Status Profissional é o menos importante. No entanto, percebiam o Status
Profissional como sendo aquele que mais os influenciava na satisfação quanto ao seu trabalho atual,
sendo a Remuneração o que menos os influenciava. A satisfação real dos enfermeiros,
profissionalmente, era maior com o componente Autonomia e menor com o componente Normas
Organizacionais. A análise dos depoimentos permitiu averiguar que o trabalho tinha significados
distintos, decorrendo as seguintes categorias: Trabalho É o Elemento Central da Vida; Trabalho É
Gostar do Que se Faz, Satisfação, Realização e Prazer; Trabalho É o Rendimento Econômico; e
Trabalho É Insatisfação. Como facilidades para a realização do trabalho noturno, foram apontadas as
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categorias: Ambiente de Trabalho Mais Tranqüilo; Interação Entre a Equipe de Enfermagem; a
Disponibilidade de Tempo Para a Vida Particular; o Trabalho Noturno como Possibilidade de Maior
Autonomia; e como Possibilidade de Qualificação da Assistência de Enfermagem. Como dificuldades
no trabalho noturno, emergiram as categorias: Carência dos Serviços de Apoio; Ausência de
Plantonista Médico Para Cada Unidade Hospitalar; Isolamento Social e no Trabalho; e o Desgaste do
Enfermeiro Causado Pela Realização do Trabalho Noturno. Verificou-se que os dados do ISP, em
alguns momentos, complementaram os obtidos por meio da entrevista, o que denota que o uso de
metodologias quali-quantitativas pode enriquecer a compreensão da relação saúde/satisfação
profissional dos enfermeiros.

Acesso ao texto integral: http://www.ufsm.br/ppgenf/dissertacoes2008/Rosangela_Marion_SILVA.pdf
Nº de Classificação: 5888
BISOGNO, Silvana Bastos Cogo. Representação social da ortotanásia: significados atribuídos por
enfermeiros e médicos na unidade de terapia intensiva. Santa Maria. Universidade Federal de Santa
Maria. Centro de Ciências da Saúde, 2008. 182 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): QUINTANA, Alberto Manuel
RESUMO: Nesta pesquisa, propõe-se uma aproximação do significado atribuído por enfermeiros e
médicos em relação à prática da ortotanásia. Para tanto, fora traçado o objetivo de analisar as
representações sociais dos enfermeiros e médicos, atuantes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI),
diante da prática da ortotanásia e como essas representações influenciam na atuação profissional.
Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratório pautada na abordagem qualitativa, que adota como
referencial teórico as Representações Sociais de Moscovici. Foi desenvolvida na UTI adulto de um
Hospital público localizado no centro geográfico do Estado do Rio Grande do Sul (RS) participaram
cinco enfermeiras, e cinco médicos. Optou-se pela entrevista semi-dirigida. O período de coleta dos
dados ocorreu de janeiro a março de 2008. As questões éticas na pesquisa foram consideradas
conforme previsto pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, para a realização de
esquisa com seres humanos. Após a análise de conteúdo de Bardin, foi possível identificar alguns
distanciamentos e aproximações das representações. A proliferação vocabular que designa a
ortotanásia é permeada por dúvidas e indefinições de seu conceito e aplicabilidade, e a possibilidade
desta ação ser facilmente deturpada ou confundida com a eutanásia. A ortotanásia aparece de
maneira latente nos discursos, e os profissionais não mencionam diretamente a sua ação. O termo
está relacionado com a possibilidade da morte ocorrer no momento certo sem dor e sofrimento
desnecessário. Referem saber exatamente que a prática da ortotanásia é ilegal no ambiente
hospitalar. As representações dos enfermeiros na ortotanásia estão direcionadas à paliação do
sofrimento, sendo sua operacionalização confirmada com os métodos de não ressuscitação
cardiorespiratória (RCR), no paciente considerado não investível. As representações dos médicos
quanto a ortotanásia são construídas na mesma perspectiva, como contraponto ao sofrimento
apresentado pelo paciente e a não RCR conduz o resultado, contudo direcionam sua atenção ao
receio e as angústias que essa decisão provoca o risco da punição jurídica. Tratar sobre o assunto da
prática da ortotanásia, não foi simplesmente considerá-la como algo mecanizada, mas sim
contextualizar sua atuação frente à dinâmica de uma rotina que tenta mascará-la, simplesmente pelo
fato de não existir amparos das diferentes áreas, seja da medicina a jurisdição. De fato, a ortotanásia,
que se instala no ambiente hospitalar, foi percebida pelos profissionais como a possibilidade viável de
tratar a morte como um processo irremediável e constante, de forma a contrapor qualquer tipo de
prolongamento do sofrimento humano. Desta forma, é necessário pensar a contextualização de o
paciente morrer de forma digna, a partir das ações que visem percebe-lo como mortal.

Acesso ao texto integral: http://www.ufsm.br/ppgenf/dissertacoes2008/Silvana_Bastos_Cogo_Bisogno.pdf
Nº de Classificação: 5889
SHIROMA, Lícia Mara Brito. Classificação de risco em serviço de emergência no contexto da
Política Nacional de Humanização do SUS: um desafio para enfermeiros/as. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2008. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIRES, Denise Elvira Pires de
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, realizada na Emergência
(EMG) Adulto de um Hospital público localizado na região sul do Brasil. Teve como objetivo identificar
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e analisar a visão dos enfermeiros quanto ao Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco
(AACR) no contexto da Política Nacional de Humanização (PNH) do Sistema Único de Saúde (SUS).
O presente estudo foi precedido de um processo de aproximação do pesquisador com a temática de
investigação, que constou de duas etapas. Inicialmente foi aplicado um questionário com 20
profissionais da equipe de saúde (enfermeiros, médicos e auxiliares/técnicos em enfermagem) para
identificar os agravos de saúde de maior ocorrência neste serviço. A seguir foram realizados 3
encontros chamados de grupos de reflexão. A população foi o universo de enfermeiros que trabalha
no setor de EMG e teve como objetivo discutir os dados coletados no questionário e refletir acerca do
protocolo de classificação de risco proposto pelo Ministério da Saúde (MS) com vistas a adaptá-lo
para ser utilizado na classificação de pacientes na EMG. Posteriormente, foram realizadas entrevistas
semi-estruturadas com 8 enfermeiros da EMG com o objetivo de conhecer sua percepção quanto as
potencialidades e fragilidades envolvidas na implantação do sistema de AACR na EMG. Para o
tratamento dos dados foi realizada a análise de conteúdo de Bardin. Na voz dos enfermeiros(as) a
estratégia do AACR significa a reorganização do serviço para atender o usuário avaliando e
classificando suas necessidades conforme a prioridade em Emergência. Identificaram como
possibilidades de mudanças positivas a agilidade e maior eficácia no atendimento, diminuição da
demanda e da sobrecarga de trabalho. O protocolo de classificação de risco é visto como um
instrumento que auxilia na melhor avaliação e classificação das necessidades do usuário, mas
consideram a experiência profissional em Emergência o principal atributo para realizar uma adequada
classificação de risco. Conclui-se que essa estratégia é positiva, mas ainda insuficiente para a
qualificação da assistência em Emergência, face a crescente complexidade de demanda e de fatores
envolvidos na organização dos serviços de saúde.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0619-D.pdf
Nº de Classificação: 5890
SILVA, Claúdia Regina Lima Duarte da. Concepções de saúde na formação em enfermagem em
escolas de graduação do Estado de Santa Catarina e da cidade do Porto em Portugal.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2008. 166 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BUB, Maria Bettina Camargo
RESUMO: Esta tese consiste em uma pesquisa qualitativa sobre as concepções de saúde
encontradas nas escolas de graduação em Enfermagem do Estado de Santa Catarina e da cidade do
Porto em Portugal. Seu objetivo foi compreender o modo pelo qual as concepções de saúde estão
explícitas nos documentos dos cursos de graduação e de que forma elas se expressam nos discursos
dos professores e estudantes de enfermagem. Para alcançar tal objetivo foi feita uma análise
documental dos marcos de referência curricular - projeto do curso, plano de ensino - e entrevistas
com coordenadores, docentes das disciplinas e módulos que abordam as concepções de saúde, e
estudantes do último ano dos cursos de graduação. Utilizei para organização dos dados o Discurso
do Sujeito Coletivo, por ser uma forma prática de coleta, descrição e organização de dados
qualitativos de natureza verbal e escrita. O Sujeito Coletivo é emitido no que se poderia chamar de
primeira pessoa (coletiva) do singular. É um eu sintático que expressa uma referência coletiva na
medida em que esse eu fala pela ou em nome de uma coletividade (LEFÈVRE, 2005).
Posteriormente, realizei uma análise de conteúdo temática (HSIEH; SHANNON, 2005) com a
definição prévia de dois temas: a educação profissional dos enfermeiros e enfermeiras e as
concepções de saúde nos cursos de enfermagem. Em Santa Catarina, as concepções de saúde dos
documentos de referência curricular seguem a Lei Orgânica da Saúde, as Diretrizes Curriculares
Nacionais para os cursos de graduação em Enfermagem; a saúde é considerada como direito de
todos e dever do Estado, resultante das formas de relação do ser humano no contexto social; a
filosofia para a construção do conceito de saúde está vinculada à ênfase na saúde pública; o ideal de
enfermeiro e de enfermeira é que seja generalista e atue na promoção, proteção, diagnóstico
precoce, tratamento, recuperação e reabilitação da saúde individual e coletiva e a qualidade de vida
está presente no discurso para o cuidado global às pessoas. Na cidade do Porto, seguese seguem os
Planos de Estudos dos cursos de licenciatura em Enfermagem na busca da adequação curricular às
diretrizes estabelecidas no Tratado de Bolonha; o conceito de saúde é visto numa perspectiva de
âmbito psicosocial e holística, partindo do modelo salutogênico; o ideal de enfermeiro e de enfermeira
é que esse (a) saiba gerenciar o cuidado de enfermagem geral à pessoa saudável ou doente. No
Brasil, a mudança do modelo de atenção à saúde é uma preocupação constante. Em Portugal ocorre
uma valorização do processo de aprendizagem individual, a partir do confronto com o desconhecido.
A realização da presente pesquisa permite considerar que o desenvolvimento do estudo multicêntrico
nos contextos do Porto e de Santa Catarina para além do enriquecimento pessoal, revelou-se útil e
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promissor.O aprofundamento dos dados remanescentes pode representar um valor agregado, quer
para se aprofundarem novas perspectivas do conceito de saúde, quer pelo desenvolvimento de novos
projetos de pesquisa.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0623-T.pdf
Nº de Classificação: 5891
SOUZA, Laura Cristina da Silva Lisboa de. Quotidiano de cuidado de enfermagem a família: um
encontro entre as imagens dos profissionais e das famílias na hospitalização materno-infantil (O).
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2008. 277 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): NITSCHKE, Rosane Gonçalves
RESUMO: Esta tese revela a compreensão do quotidiano de cuidado de enfermagem às famílias na
hospitalização materno-infantil, identificando o encontro entre as imagens dos profissionais e das
famílias na vivência deste processo, a fim de que a Enfermagem possa cuidar destas famílias no
ambiente hospitalar, sob a ótica de que a mesma é uma unidade de cuidado e a ser cuidada. O
encontro teórico-epistemo-metodológico com a Sociologia Compreensiva de Michel Maffesoli permitiu
olhar o que de fato “é”, o que se mostra neste quotidiano, de modo que as aparências expressas na
singularidade das experiências vividas por famílias e profissionais geraram imagens apoiadas na
razão sensível. Realizou-se um estudo descritivo com abordagem qualitativa, no qual participaram 27
pessoas, entre equipe de Enfermagem e famílias que experienciavam o processo da hospitalização
nas Unidades de Internação Pediátrica, Neonatologia e Alojamento Conjunto, do Hospital
Universitário Dr. Hernani Polydoro, da Universidade Federal de Santa Catarina. Como métodos para
coleta de dados foram realizados três passos: observação participante, análise de prontuário e
entrevista com as famílias e os profissionais da Enfermagem de todas as unidades, no período de
março a dezembro de 2008. Os dados foram agrupados em classes temáticas e ligações-chaves
formando duas grandes categorias de análise: O quotidiano da hospitalização maternoinfantil: as
imagens multidimensionais dos profissionais e das famílias. Para os profissionais o quotidiano de
mostra: nas rotinas, no respeito pelo outro, nas informações passadas pelo enfermeiro que possui
esta atribuição formal instituída, e depois do plantão, quando se deparam com a realidade,quando os
profissionais elegem prioridades entre os seres que cuidam, amenizando os problemas através de
conversa, como respiradouro, nas imagens de famílias que os profissionais construíram, através da
comunicação, na solidariedade orgânica, na ausência ou resistência aos registros do cuidado de
enfermagem, e principalmente o quotidiano de cuidado da Enfermagem se mostra tendo a criança
como foco. Para as famílias, o quotidiano de cuidado da Enfermagem se mostra: entre o real e o
ideal, se mostra nas imagens de que a enfermagem não contempla a individualidade das famílias. A
segunda grande categoria de análise foi: As imagens do cuidado de enfermagem à família nas
unidades de internação materno-infantil: entre os olhares dos profissionais e das famílias. Nesta
categoria surgiram fatores interessantes como: imagens dos profissionais de Enfermagem sobre
como as famílias são cuidadas: ações de cuidado e de não cuidado, conhecer o que é cuidar das
famílias neste quotidiano, a necessidade de conhecer como estes identificam que as famílias não são
cuidadas. Para as famílias foi percebida a passividade e aceitação do destino, a certeza de que não
são cuidadas como gostariam de ser, identificam a falta de identidade de cada família, percebem as
diferenças nas atitudes dos profissionais e reconhecem os cuidadores ou não de sua família. E se
colocam como potência para auxiliar a Enfermagem a reconhecer o que as famílias precisam para
serem cuidadas. Vale ressaltar que ambos, famílias e profissionais em um entrecruzamento de
necessidades apresentam o que é possível fazer para transformar esta realidade contribuindo com
sugestões práticas que exige apenas o “querer” institucional, profissional e familiar.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=136947
Nº de Classificação: 5892
MAESTRI, Eleine. Acolhimento pelos enfermeiros de pacientes e familiares um unidade de
terapia intensiva (O). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2008. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Eliane Regina Pereira do

303
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada na UTI adulto de um hospital público no
Sul do Brasil, com o objetivo geral de identificar o conhecimento dos enfermeiros de uma UTI sobre o
tema e ações de acolhimento. Os objetivos específicos compreendem desenvolver uma prática
educativa de autoconscientização com enfermeiros de modo a incentivá-los a praticar o acolhimento
em UTI; obter sugestões dos enfermeiros referentes a estratégias para a prática do acolhimento aos
pacientes e familiares na UTI; e identificar as ações de acolhimento percebidas pelos pacientes e
enfermeiros após a prática educativa de autoconscientização dos enfermeiros no decorrer deste
estudo. O estudo teve como referencial teórico a teoria humanística de Paterson e Zderad em
especial o conceito Diálogo. Dentre as opções de caminho metodológico a Pesquisa ConvergenteAssistencial foi a escolha e se deu pelo fato de que o estudo foi desenvolvido onde o problema estava
contextualizado e durante a prática profissional da enfermeira pesquisadora com a participação dos
enfermeiros da unidade. Participaram da pesquisa seis enfermeiros, treze pacientes e vinte e três
familiares A coleta de dados foi realizada no período de julho a outubro de 2008, e teve como método
uma prática assistencial com entrevistas e discussões em grupo. Para ordenação e organização dos
dados, utilizou-se o processo metodológico do Discurso do Sujeito Coletivo. As informações deram
origem a doze discursos do sujeito coletivo relacionados aos temas: o acolhimento no cuidado de
enfermagem, as lacunas na relação enfermeiro/paciente e enfermeiro/família e avaliação das
estratégias de acolhimento. Foi unânime entre os enfermeiros que a inter-relação mais frágil que
necessitava de intervenções imediatas era a relação enfermeiro/família. As estratégias para acolher a
família após a admissão do paciente, manter contato telefônico na vigência de piora do quadro clínico
ou da alta, a comunicação do óbito, e a relação dialógica no horário de visitas foram algumas das
estratégias implementadas com os familiares. Ao incluir a família no cuidado como cliente da
enfermagem, os familiares sentiram-se seguros e confiantes. Ao avaliar os resultados alcançados
destaco que ao assumirem o compromisso e a responsabilidade de transformações da prática
assistencial os enfermeiros, experienciaram um novo olhar para o cuidado em UTI, com enfoque no
ser humano, aliando o acolhimento ao modelo assistencial que privilegia a objetividade do cuidado.

Acesso ao texto integral
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Nº de Classificação: 5893
GHISLERI, Daniela Linhares da Silva. Competência para o autocuidado da mulher que vivencia o
processo de gestar: contribuições para a enfermagem. Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2008. 181 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Evangelia Kotzias Atherino dos
RESUMO: Trata-se de uma Pesquisa Convergente-Assistencial, de natureza qualitativa, desenvolvida
no contexto da Unidade de Saúde da Família (USF) do Bairro Centenário abrangendo quatro bairros
do município de Lages-SC: Santo Antônio, São Luiz, Centenário e Morro Grande. Teve como
objetivos desenvolver um processo assistencial com base na identificação da competência para o
autocuidado da mulher que vivencia o processo de gestar e identificar de que modo a Enfermagem
pode contribuir, durante o processo de cuidar, para o fortalecimento da competência para o
autocuidado das mulheres que vivenciam o processo de gestar. Foi adotado como referencial teórico
para dar sustentação ao estudo, a Teoria Geral do Autocuidado de Dorothea E. Orem. O estudo foi
desenvolvido em dois momentos: o primeiro no período de outubro e novembro de 2007 e o segundo
momento de abril a início de junho de 2008. Os sujeitos participantes foram quatro mulheres que
vivenciavam o processo de gestar. A coleta de informações foi realizada durante o processo de cuidar
seguindo os passos do processo de enfermagem conforme proposto por Orem, utilizando as técnicas
de observação e da entrevista semi-estruturada, abordando os requisitos de autocuidado universais,
os relativos ao desenvolvimento e aqueles relacionados aos desvios da saúde. Para cada requisito
foram identificados os componentes da competência do indivíduo para o autocuidado: físicos,
cognitivos, afetivos e ambientais. No planejamento da assistência, as metas e os objetivos
priorizaram ações de suporte educativo com vistas ao fortalecimento da competência para o
autocuidado da mulher que vivencia o processo de gestar. A análise das informações obtidas durante
o desenvolvimento da prática assistencial e investigativa, constou de quatro processos genéricos:
apreensão, síntese, teorização e transferência. Desta análise emergiram categorias relacionadas às
competências para o autocuidado da mulher que vivencia o processo de gestar, destacando-se como
principais as relativas aos requisitos de autocuidado universais - manutenção do influxo de ar,
manutenção do influxo suficiente de alimentos, manutenção ao equilíbrio entre atividade e repouso e
aos processos vitais, e aos requisitos de autocuidado desenvolvimentais. Os resultados mostram que
as mulheres, mesmo apresentando baixo nível socioeconômico, contextos vivenciais, familiares,
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culturais e educacionais distintos, demonstram capacidade para se engajar em ações de autocuidado
para satisfazerem suas necessidades continuadas de autocuidado, em busca de autonomia no
processo de autocuidarse, de desempenharem o papel de protagonista de seu cuidado, sentindo-se
seguras em optar pelos cuidados que projetou juntamente com a enfermeira, inovando e repensando
as ações para com sua saúde e bem estar. Este processo é facilitado pelas contribuições da
Enfermeira no sentido do crescimento e da conquista de melhor qualidade em seu processo de viver.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0618-D.pdf
Nº de Classificação: 5894
VIEIRA, Fernanda Meneghello Arzuaga. Qualidade de vida de pessoas com aids em uma região
portuária do sul do Brasil. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2008. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MEIRELLES, Betina Hörner Schlindwein
CHACHAMOVICH, Eduardo
RESUMO: Introdução: A infecção pelo HIV e aids configura-se como uma experiência geradora de
profundo impacto, com repercussões psicossociais e mudanças em diversas áreas na vida das
pessoas acometidas. O interesse pelo tema qualidade de vida cresceu nos últimos tempos, pois
propicia uma nova perspectiva de avaliação em determinadas situações clínicas. Pesquisar qualidade
de vida em pessoas com uma doença infecto-contagiosa e incurável revela-se uma estratégia útil
quando o objetivo é ampliar o entendimento para além de aspectos clínicos, representando o primeiro
estágio de um processo de desenvolvimento de novas abordagens às pessoas com aids. Objetivo:
avaliar as variáveis preditoras da percepção de qualidade de vida de pessoas com aids atendidas em
um serviço de referência de um município da região portuária de Santa Catarina. Metodologia: tratase de pesquisa quantitativa, do tipo transversal prospectiva, com amostra não probabilística, realizada
com usuários do serviço de referência municipal para o atendimento de pessoas com aids de ItajaíSC. Os dados foram coletados no período de novembro de 2007 a março de 2008, sendo utilizados:
instrumento abreviado de avaliação de qualidade de vida em HIV/Aids da OMS - WHOQOL-HIV
BREF, ficha de dados sócio-demográficos e clínicos e, ficha de avaliação de classe social. As
variáveis clínicas e sócio-demográficas foram analisadas através da estatística descritiva. Análises de
regressão logística foram realizadas para cada domínio do WHOQOL-HIV BREF. Os dados foram
analisados através do programa Statistica versão 5.0. Resultados: das 155 pessoas com aids
pesquisadas, 50% são homens e 50% mulheres, com idade entre 30 - 50 anos (69,67%), a maioria
portadores de HIV há mais de 6 anos. Em relação à escolaridade, a maioria (56,13%) possui até 11
anos de estudo, o que equivale ao segundo grau completo. Quanto à classe sócio-econômica,
53,55% pertencem à classe C, 44,52% às classes A e B e 1,93% às classes D e E, representando
níveis médios e inferiores de classe sócio-econômica. A regressão logística indicou as seguintes
variáveis como preditoras de melhor ou pior qualidade de vida: melhor percepção de saúde (melhores
escores nos domínios Psicológico e Nível de Independência), melhor percepção da sexualidade
(melhores escores nos domínios Psicológico, Relações Sociais, Nível de Independência e Meio
Ambiente), aumento do preconceito percebido por familiares e amigos (piores escores no domínio
Relações Sociais) e menor classe social (pior escore no domínio Meio Ambiente). Considerações
finais: o estudo permitiu a identificação de preditores que interferem na qualidade de vida em seus
diferentes domínios. Verificou-se que a percepção de melhor ou pior qualidade de vida das pessoas
com aids sofre influência não somente por aspectos clínicos da doença, mas também por variáveis
sócio-demográficas. A realização de pesquisas utilizando instrumentos capazes de detectar e
quantificar tal impacto é importante para avaliação científica destas repercussões. O conhecimento do
viver 4 das pessoas com aids e identificação destas questões a partir das necessidades os sujeitos
torna-se fundamental para o planejamento de intervenções. Neste sentido, conhecer os fatores
importantes para a qualidade de vida das pessoas com aids, através da avaliação subjetiva, surge
como uma nova proposta de cuidado/assistência.

Acesso ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0624-D.pdf
Nº de Classificação: 5895
MOURA, Fernanda Maria de Jesus Sousa Pires de. Vivências de mulheres sobre o processo
parturitivo: contribuições para a assistência de enfermagem. Teresina. Universidade Federal do
Piauí. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2008. 131 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): NERY, Inez Sampaio
RESUMO: Este estudo tem como objeto a vivência de mulheres sobre o parto normal em
maternidade. Buscou-se descrever situações vivenciadas pelas mulheres no que diz respeito ao
processo parturitivo em maternidade e discutir as perspectivas das mulheres sobre a parturição. Para
tanto, foi utilizado o método História de Vida, por meio da técnica de entrevista aberta. Os sujeitos da
pesquisa foram vinte e duas mulheres, as quais responderam ao seguinte questionamento: “Fale a
respeito de sua vida que tenha relação com sua vivência do parto normal”. A partir dos depoimentos
das mulheres, foi possível apreender as idéias principais das categorias de análise, que foram três,
com suas devidas subcategorias, a saber: 1 - “Marcas que ficam no corpo e na alma” e as
subcategorias “A gravidez como sonho e pesadelo” e “O processo parturitivo e vivências traumáticas”;
2 - “As intercorrências e a realidade do puerpério”; 3 - “A assistência na ótica da mulher” e as
subcategorias “Desumanização da assistência” e “vivência gratificante no parto”. A maioria dos
discursos mostrou que o excesso de intervenções durante o processo parturitivo, sem prévio
esclarecimento, leva as mulheres a experimentar momentos estressantes, dolorosos, sem
privacidade e ao mesmo tempo solitários, o que compromete física, psicológica e emocionalmente à
mulher, visto que ela, ao procurar o serviço de saúde, espera ter seu filho com segurança. A violência
institucional ficou evidente durante os discursos, ao ser constatada a sua prática em vários
depoimentos. Dessa forma, não só a mulher, mas a criança também permaneceu com seqüelas
físicas e psicológicas após o parto, as quais, em lguns casos, perduram até hoje e são relembradas
como momentos de intensa angústia e pavor. Neste contexto, à parturiente não é permitida outra
opção que não assistir passivamente ao controle sobre seu parto, o que expressa a submissão que
ainda caracteriza o papel da mulher na sociedade atual. As depoentes mencionaram mais a atuação
médica durante o parto, embora a enfermeira obstetra, que atua nas instituições de saúde tenha
competência técnica, legal e humana para acompanhar a mulher em todo o processo gravídico
puerperal. Cabe lembrar que as enfermeiras, ao ocuparem o espaço institucional, costumam se
dedicar mais à função administrativa do que propriamente a assistencial. Houve relatos de mulheres
que vivenciaram o período gravídico puerperal com satisfação e conceituaram esse momento de suas
vidas como sublime e gratificante, ao serem assistidas de forma mais humana. Essas são as
recomendações do estudo: O profissional, ao acompanhar a mulher durante a parturição, deve ser
sensível às manifestações de ansiedade e medo, comuns nessa fase, e oferecer apoio, segurança,
compreensão e responsabilidade, o que poderá refletir numa assistência mais humanizada, menos
intervencionista e com a participação da parturiente, influindo positivamente para baixar os índices de
morbimortalidade materna e perinatal, bem como incentivando o resgate da autonomia da mulher na
condução do próprio parto.

Acesso ao texto integral: http://www.abennacional.org.br/Trabalhos/FernandaPires/fernandapires.zip
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MORAIS, Sheila Coelho Ramalho Vasconcelos. Cuidar de enfermagem à mulher vítima de
violência sexual (O). Teresina. Universidade Federal do Piauí. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2008. 85 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MONTEIRO, Claudete Ferreira de Souza
ROCHA, Silvana Santiago da
RESUMO: A violência sexual contra a mulher se configura como um problema de saúde pública
devido aos agravos imediatos ou em longo prazo que podem provocar na saúde da mulher, tanto de
ordem física, psicológica e sexual. Por ser complexa, a assistência prestada deve ser realizada por
uma equipe multidisciplinar, conforme preconiza o Ministério da Saúde. Nesse cenário de atenção à
mulher em situação de violência sexual, a enfermagem se insere para realizar os primeiros cuidados.
Desta forma este estudo buscou discutir o significado do cuidar à mulher vítima de violência sexual
pelos profissionais de enfermagem; descrever como se realiza esse cuidar e compreender como ele
se revela no cotidiano do Serviço de Atenção à Mulher Vítima de Violência Sexual (SAMVVIS). O
estudo foi realizado em uma maternidade pública de Teresina-PI, conduzido por uma metodologia de
investigação compreensivo interpretativa tomando por base o método fenomenológico apresentado
por Martin Heidegger, que consiste na descrição do fenômeno vivido tal como se mostra a partir de si
mesmo. Foram entrevistadas 12 (doze) profissionais de enfermagem que vivenciaram o cuidar à
mulher vítima de violência sexual no SAMVVIS, cujos depoimentos revelaram Unidades de
Significação sobre o cuidar, desveladas na dimensão técnica, do acolhimento, da reflexão da
condição feminina do sujeito que cuida, e do cuidar à mulher vítima de violência sexual na sua
facticidade. A análise fenomenológica mostrou que realizar o cuidar de enfermagem à mulher vítima
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de violência sexual é significado pela execução de procedimentos técnicos (saber-fazer); pelo modo
de acolher através do toque, do ouvir, do silenciar; por compartilhar o medo em ser esse profissional
também do sexo feminino, e se colocar como uma possível vítima a ser cuidada. Prestar assistência
de enfermagem significa também estar preparada para a facticidade - o inesperado. Considerou-se
que o cuidar de enfermagem pauta-se em ações técnicas, associada à subjetividade do acolhimento
e que se faz inesperado, revelando que o modo de ocupação desses profissionais nesse cuidar é
guiado também por sentimento de medo presente na questão de gênero.

Acesso ao texto integral: http://www.abennacional.org.br/Trabalhos/SheilaCoelho/dissertacaosheila.pdf
Nº de Classificação: 5897
MAGALHÃES, Rosilane de Lima Brito. Resiliência e contexto familiar de mulheres vítimas de
violência sexual. Teresina. Universidade Federal do Piauí. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento em Enfermagem, 2008. 90 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MONTEIRO, Claudete Ferreira de Souza
RESUMO: O estudo trata da resiliência e contexto familiar de mulheres vítimas de violência sexual,
por ser a violência um tema de preocupação em todo o mundo, pelo número de suas vítimas e pelas
seqüelas que pode deixar na mulher e seus familiares. Utilizou-se a teoria da resiliência para melhor
interpretação dos resultados articulados com referencial teórico fundamentado no conceito de
resiliência adaptado a partir da física entendido como superação, enfrentamento do individuo diante
de situações adversas. Teve como objetivos: descrever como ocorre o processo de resiliência em
mulheres vítimas de violência sexual na perspectiva de superação do fenômeno vivido e analisar
como o contexto familiar influencia na superação da violência sexual vivida por mulheres. Foram
entrevistadas 11 mulheres que procuraram o serviço de assistência a mulher vítima de violência
sexual (SAMVVIS) no período de janeiro 2006 a dezembro 2007. Os dados foram submetidos a
análise auxiliados pelo programa ALCESTE 4.5 que possibilitou a formação de 4 classes. A classe 1
evidencia os primeiros passos em busca da punição do agressor na delegacia, e busca o serviço de
saúde, os resultados revelam que estes serviços não correspondem as necessidades que gostariam
de ser ouvidas. A classe 3 evidencia como mulheres vitimadas enfrentam o sofrimento emocional e
relacional para buscar sua força interior, e que existe dificuldade de falar no assunto na família. A
classe 4 revela que a resiliência de mulheres vitimadas acontece desde o primeiro momento pela fé,
na força interior. A classe 2 elas trazem as marcas de um passado recente, buscam resposta para o
que aconteceu, entre as marcas destacam a sujeira da alma. A violência acontece em diferentes
níveis sociais e escolaridade, a família nem sempre apóia a vítima. Buscam justiça através da procura
pela delegacia. A realização dos exames pelo SAMVVIS deixa as mulheres mais confortáveis ao
saberem que não adquiriram outros agravos como DST. Entretanto passam a conviver com
problemas de saúde e buscam se fortalecer na fé e em atividades prazerosas. Neste sentido a
assistência pelo profissional é essencial para que possa ser envolvido por uma rede de atenção, (re)
descobrir sua força interior e a teoria da resiliência pode contribuir no processo de superação e
enfrentamento da violência sexual.

Acesso ao texto integral: http://www.abennacional.org.br/Trabalhos/RosilaneBrito/dissertacaorosilane.zip
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CARVALHO, Ayla Maria Calixto de. Análise dos fatores associados à cobertura vacinal contra
hepatite B em adolescentes. Teresina. Universidade Federal do Piauí. Centro de Ciências da
Saúde. Departamento de Enfermagem, 2008. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Telma Maria Evangelista de
RESUMO: A presente pesquisa trata da cobertura vacinal contra hepatite B de adolescentes de uma
região de Teresina. A vacina contra hepatite B constitui-se na principal estratégia de saúde pública
para prevenir a doença aguda, impedir a cronificação da hepatopatia e sua evolução para cirrose e/ou
hepatocarcinoma e, ainda para minimizar a transmissão viral. O estudo objetivou analisar os fatores
associados à condição de estar vacinado entre adolescentes de uma área da Estratégia Saúde da
Família, de Teresina/PI. A sua natureza é quantitativa, seccional e foi desenvolvido por meio de
inquérito domiciliar, no período de março a abril de 2008. Os dados foram digitados e processados
com a utilização do software Epi-Info versão 3.4.1 A análise foi por meio de estatísticas descritivas,
utilizando-se testes estatísticos apropriados às variáveis estudadas. A população do estudo constitui-
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se de 261 adolescentes, na faixa etária de 10 a 19 anos, 55% são do sexo masculino, 90%
estudantes, sendo que apenas 39,8% possuíam cartão de vacina. A cobertura vacinal com VTV
(vacina contra rubéola, sarampo e caxumba) foi de 5,4%; para dT (vacina contra difteria e tétano) foi
de 22,9%; para a vacina contra hepatite-B, 27,2% e 35,2% para a vacina contra febre amarela.
Verificou-se que a baixa cobertura vacinal encontrada neste estudo está relacionada ao que segue:
oportunidades perdidas de vacinação (65,5%); a deficiência de conhecimento acerca das vacinas, a
faixa etária maior de 15 anos, quando comparados aos de10 a 14 anos (RP = 2,11; IC95% = 1,413,17); ao gênero masculino (RP = 1,69; IC95% =1,09-2,61). Considerando que o estudo foi realizado
em áreas de atuação das equipes da Estratégia Saúde da Família, e sendo a vacinação uma ação
prioritária ofertada à população no serviço de saúde, esperava-se encontrar uma população
esclarecida sobre o calendário de vacinação, vacinas e proteção conferida, pois a atividade de
vacinação é uma prática de extremo valor, que utiliza a ferramenta mais poderosa contra
determinados agentes agressores (as vacinas) rompendo a cadeia de transmissão de muitas
doenças. Entretanto envolve uma reconstrução de saberes e práticas com novas dimensões para a
produção de cuidados, considerando que os adolescentes enquanto seres crítico, reflexivos, tem a
capacidade de avaliar a incorporação ou não de tais valores e de modificá-los de acordo com suas
próprias idéias.

Acesso ao texto integral: http://www.abennacional.org.br/Trabalhos/AylaCalixto/DISSERTACAO_AYLA.pdf
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BATISTA, Odinéia Maria Amorim. Representações sociais da infecção hospitalar elaboradas por
enfermeiras. Teresina. Universidade Federal do Piauí. Centro de Ciências da Saúde. Departamento
de Enfermagem, 2008. 120 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOURA, Maria Eliete Batista
RESUMO: As infecções hospitalares (IH) apresentam-se como desafios para as autoridades
governamentais, instituições e profissionais de saúde, por constituírem atualmente grave problema de
saúde pública, e estarem entre as principais causas de morbidade e letalidade, pois influenciam o
aumento do tempo de hospitalização e, conseqüentemente, elevados custos adicionais para o
tratamento do paciente. As ações práticas das enfermeiras para o controle das IH, cotidianamente
concretizadas no ambiente de trabalho, são construídas e reconstruídas nas relações estabelecidas
entre seu grupo de pertença e outros indivíduos. O estudo teve como objetivos: apreender as
Representações Sociais das IH e analisar como essas representações influenciam nas práticas de
enfermagem das enfermeiras de um hospital público de ensino em Teresina-PI. Utilizou-se como
instrumentos de coleta dos dados: a entrevista semi-estruturada e a observação participante. Por ter
um caráter multidisciplinar, a Teoria das Representações Sociais contribuiu para investigação do
fenômeno da IH, por favorecer o desvelar de cognições e representações das enfermeiras que não
envolva somente questões de cunho técnico-científico, mas também aspectos referentes à
organização e criação do saber permeado por crenças e valores. Os dados produzidos pelo software
Alceste 4.8 revelaram uma Classificação Hierárquica Descendente em três classes semânticas.
Classe 1: Conhecimento frente à IH, evidenciado através da manifestação/descrição e explicação das
dificuldades enfrentadas pelas enfermeiras; Classe 2: A prática de prevenção para o controle da IH,
demonstrada pelas descrições das enfermeiras sobre os elementos sócio-cognitivos que estão
ancorados nos aspectos socioculturais e psicológicos relacionados às técnicas assépticas para
prevenção e controle das IH, e na Classe 3: A relação da IH com a qualidade da assistência,
manifestada por descrições e explicações através dos posicionamentos positivos e negativos das
enfermeiras sobre a relação direta da infecção hospitalar com a qualidade da assistência,
demonstrando que essas infecções aumentam se não houver uma preocupação - preparo e
envolvimento dos profissionais na realização das atividades cotidianas inerentes ao cuidar. Estas
classes revelaram que as enfermeiras objetivaram a IH pelos vocábulos “trabalh+”, “ações”, “lid+”,
“lav+”, “materi+”, “mão+”, “técnica+”, “qualidade” e “assistênci+”. Manifestaram sentimentos de
impotência diante da prevenção e controle das IH, e da necessidade de implantação de programas de
educação permanente, por parte dos gestores, que contemplem as ações práticas de prevenção e
controle das IH e com isso proporcionar uma assistência de qualidade. Espera-se que este estudo
possa encorajar os profissionais de saúde, principalmente as enfermeiras, estudantes, técnicos e
auxiliares de enfermagem, servindo como subsídio para o conhecimento das teorias científicas e
saber do senso comum sobre a temática de IH, seus meandros e os atores envolvidos. E ainda poder
auxiliar na compreensão a respeito das subjetividades desse grupo de enfermeiras, em seus
universos consensuais, na qual circulam ideologias, crenças, opiniões e atitudes sobre a IH.

Acesso ao texto integral:
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SPITALAR_ELABORADAS_POR_ENFERMEIRAS.pdf
Nº de Classificação: 5900
PASCOAL, Francilene Figueirêdo da Silva. Síndrome de Burnout entre os profissionais de saúde
da Estratégia Saúde da Família: risco do adoecimento mental. João Pessoa. Universidade Federal
da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2008. [126] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA FILHA, Maria de Oliveira
RESUMO: A Síndrome de Burnout é um estresse crônico relacionado ao trabalho de caráter
tridimensional, identificado através da exaustão emocional, despersonalização e baixa realização
profissional. A presente pesquisa teve como objetivo investigar a presença da Síndrome de Burnout
em trabalhadores da Estratégia Saúde da Família (ESF) do município de João Pessoa - PB, e
averiguar a relação dessa Síndrome com o risco de adoecimento mental. Trata-se de um estudo do
tipo transversal. Foi realizado com 170 profissionais dos cinco Distritos Sanitários do município de
João Pessoa, isto equivale a 90,42% da amostra pretendida. A coleta de dados foi realizada através
dos instrumentos de investigação: Maslach Burnout Inventory (MBI), Questionário de perfil sóciodemográfico e de valores pessoais relacionados ao trabalho e Self-Report Questionnaire (SRQ-20).
Os instrumentos foram aplicados nos locais de trabalho, individualmente. Para a análise e discussão
dos resultados foi preparado banco de dados com a utilização do Programa SPSS e da Planilha
Eletrônica Excel. Os dados foram analisados estatisticamente e discutidos com base na literatura
existente. Por não encontrarmos um consenso entre os valores apresentados nos instrumentos de
investigação, no que se refere ao ponto de corte das dimensões da Síndrome, bem como a ausência
de um único critério para identificação da mesma, optamos por descrever os resultados utilizando os
três modelos propostos: Grunfeld, Ramirez, Maslach e Jackson. A presença da Síndrome foi
identificada em 2,4% (4) conforme Ramirez; 42,4% (72) segundo Grunfeld, e 61,7% (104) seguindo o
critério sugerido por Maslach e Jackson. Os indivíduos identificados no estado da Síndrome de
Burnout, de acordo com o critério de Maslach, têm formação superior completa (65,6%), trabalham
em outro local, além da UBS (71,1%), com atuação superior há 8 anos na ESF (70,3%). No que diz
respeito à associação entre a Síndrome e o risco de adoecimento mental, verificou-se que das 32
(18,9%) pessoas que apresentaram o risco, 29 (90,6%) estão com Burnout. Os sinais e sintomas
mais prevalentes assinalado entre as pessoas com Burnout foram: falta de apetite; choro mais do que
de costume; dificuldades para realizar com satisfação as atividades diárias; perda do interesse pelas
coisas e cansaço. Nesse contexto, é relevante investigar a ocorrência da Síndrome de Burnout na
ESF, visto que, permite uma melhor compreensão das experiências desses trabalhadores, dos
aspectos da organização e do ambiente de trabalho que podem estar contribuindo para o seu
sofrimento mental e para redução de produtividade e qualidade no serviço.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=135359
Nº de Classificação: 5901
RÊGO, Rita Maria Viana. Pai como partícipe no processo da amamentação: intervenção da
enfermeira no período gravídico puerperal (O). Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade
de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2008. 168 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Ângela Maria Alves e
RESUMO: Introdução. Na sociedade ocidental, tradicionalmente, vivenciar a gestação, educação e
saúde dos filhos faz parte das tarefas que, na divisão sexual do trabalho, cabe à mulher. Também no
processo da amamentação o pai não é incluído. Objetivo. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar
intervenções de práticas educativas vivenciadas por casais no processo da amamentação, tendo o
pai como partícipe. Caminho metodológico. Para compreensão e descrição desde fenômeno, o pai
como partícipe no processo da amamentação, decidiu-se ir além de um diagnóstico situacional.
Realizou-se pesquisa-ação considerando que a pretensão sempre esteve voltada para discutir,
juntamente com os participantes deste estudo, acerca de valores, conceitos e crenças culturalmente
assimilados pela sociedade em relação ao processo da amamentação, pretendendo refletir na
possível mudança de paradigmas. Participaram oito casais com seus filhos, acompanhados durante
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oito e seis meses de vida. Antes do parto, aconteceram quatro encontros; após o nascimento da
criança, cada família foi visitada diariamente por dez dias consecutivos, sendo que, em média, foram
visitadas em suas residências 20 vezes nos seis meses de vida da criança. Conclusões. Na busca da
literatura, verificou-se que ainda são incipientes publicações e provavelmente ações que envolvam o
pai no processo da amamentação. Com esta experiência evidencia-se que o pai pode ser um
importante aliado, verdadeiro parceiro, sendo indispensável o crédito e o estímulo a sua participação.
Eles demonstram satisfação em prestar cuidados aos filhos, principalmente quando percebem que
suas iniciativas e tentativas de acerto são valorizadas pela companheira e pelos profissionais de
saúde. Vê-se que são tímidas e isoladas as iniciativas de inclusão do pai, principalmente nos serviços
públicos, em que estes são por vezes considerados visitas. Recomendações. Diante destes
resultados, recomenda-se que os pais devam ser convidados a participar das reuniões e consultas
individuais de sua companheira no período gravídico e puerperal. Relevância. Acredita-se que este
estudo possa nortear motivações no sentido de atuação efetiva da enfermeira para promover o
envolvimento do pai na promoção da amamentação no nível primário, no pré-natal, secundário e
terciário nas maternidades, continuando nas residências das famílias por meio de visitas domiciliárias.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=134648
Nº de Classificação: 5902
VASCONCELOS, Hérica Cristina Alves de. Diabetes mellitus tipo 2: investigação dos fatores de
risco em adolescentes de escolas particulares de Fortaleza. Fortaleza. Universidade Federal do
Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2008. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DAMASCENO, Marta Maria Coelho
RESUMO: Objetivou-se, com este estudo, identificar os fatores de risco para diabetes tipo 2 numa
população de adolescentes de escolas particulares da cidade de Fortaleza.Trata-se de um estudo
transversal realizado com 794 alunos de 12 a 17 anos nos meses de maio, junho, agosto e setembro
de 2007. Doze escolas particulares das seis regionais que compõem a cidade de Fortaleza foram
selecionadas. Utilizou-se um formulário onde se registraram dados pessoais, características sóciodemográficas, hábitos alimentares e de exercícios físicos dos consultados. Também se mensurou o
peso, a altura, a pressão arterial e a glicemia capilar de todos os alunos. Os pais dos alunos
responderam sobre os casos de DM2 em familiares através de um questionário enviado aos
respectivos domicílios. Os dados sofreram dupla digitação e foram analisados com base em literatura
específica. Este estudo atendeu as exigências das Diretrizes e Normas da Pesquisa em Seres
Humanos. Dos 794 adolescentes participantes 57,3% eram do sexo feminino e 42,7% do sexo
masculino. A idade variou de 12 a 17 anos, com média de 14 anos, sendo a maioria compreendida na
faixa etária de 12 a 14 anos (53,4%). A maior parte deles estava entre o 8º e o 9º ano do ensino
fundamental (43,6%). Foram investigados os fatores de risco excesso de peso, sedentarismo,
antecedentes familiares de DM2 em parentes de primeiro e segundo graus e níveis elevados de
pressão arterial e glicemia capilar. Dos adolescentes participantes 23,7% tinham o IMC elevado,
65,1% eram sedentários, 51,1% tinham antecedentes familiares de DM2, 19,7% tinham pressão
arterial elevada e 4,9% tinham glicemia capilar fora dos padrões de normalidade. Os dados, em
relação ao número de fatores de risco apresentados por cada adolescente, apontam que 10,5% deles
não tinham nenhum dos fatores investigados, mostrando que eles não estavam, portanto, expostos
ao risco de adquirir DM2. No entanto, 33,8% dos jovens tinham pelo menos um fator, 39,2% dois,
14,2% três e 2,3% quatro fatores associados. Apenas um adolescente tinha os cinco fatores
presentes, estando esse jovem, portanto, com grande chance de adquirir a doença. Essa
investigação permitiu à enfermagem ter o conhecimento dos fatores de risco para DM2 nos jovens
participantes e os resultados encontrados podem proporcionar ao enfermeiro a atuação no ambiente
escolar através da proposta e a atuação efetiva na realização de oficinas educativas com o objetivo
de incentivar mudanças de comportamento para combater, sobretudo, o excesso de peso e o
sedentarismo, contribuindo dessa forma com a promoção da saúde e a prevenção de DM2 naquela
população.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=136170
Nº de Classificação: 5903
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JESUS, Rodrigo Francisco de. Ações do enfermeiro na monitorização da pressão intracraniana:
dimensões do cuidado de enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado de Rio de
Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2008. 109
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTIAGO, Luiz Carlos
RESUMO: A enfermagem desponta no início do século XXI como uma profissão promissora, pois,
apresenta como essência de seu trabalho o cliente, tendo no cuidado, a sua força motriz, sustentada
por uma capacidade investigativa alcançada acadêmica e socialmente. Os objetivos desse estudo
foram descrever os cuidados de enfermagem prestados aos clientes que necessitam de
monitorização da Pressão Intracraniana (PIC) pelos enfermeiros que atuam no Centro de Tratamento
Intensivo (CTI), e também, discutir as dimensões do cuidado de enfermagem prestado a essa
clientela. Tratou-se de um estudo do tipo descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa,
realizado entre março de 2006 e janeiro de 2008. O cenário escolhido foi o CTI de um hospital geral,
privado e de grande porte. Utilizamos a entrevista como método de coleta de dados com 25 sujeitos
e, a Análise do Discurso, proposta por Bardin, para chegarmos as seguintes Categorias: Ações do
enfermeiro na monitorização da PIC; A complexidade do cliente sob monitorização da PIC: a
necessidade de organização do trabalho; O cateter, a doença e a gravidade do cliente, a necessidade
de reabilitação do cliente e da família. Após discussão e análise, chegamos as seguintes
considerações: assumir o cuidado ao cliente sob monitorização da PIC é uma das situações que
esperamos dos enfermeiros, com vistas ao alcance do olhar amplo sobre sua saúde. Um olhar amplo
acerca daquilo que diz respeito às situações de intervenções e cuidado de saúde, específicos e
inerentes à natureza e à singularidade de enfermagem. Isto é, relevar as questões biológicas do
cliente, alcançar a proximidade do atendimento de suas necessidades humanas básicas, vislumbrar a
família, bem como as pessoas que compõem seu núcleo social, perceber o ambiente como fator
atuante no equilíbrio do estado de saúde do cliente e, igualmente, perceber o trabalho em equipe.
Tudo isso, auxiliará na reabilitação do cliente sob monitorização da PIC.

Acesso ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=144458
Nº de Classificação: 5904
FONSECA, Thaís Aline Lourenço. Enfermeiro e as necessidades de saúde do cuidador do idoso
em pós-operatório de artroplastia total de quadril (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo
Pinto, 2008. 60 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TOCANTINS, Florence Romijn
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa da área de Gerontologia com objeto de estudo a necessidade
de orientação do cuidador de idosos no ambiente extra-hospitalar para prevenção de falência de
prótese de quadril. Tem como objetivos: identificar as ações desenvolvidas pelo cuidador ao idoso no
pós-operatório de fratura de quadril no ambiente extra-hospitalar; analisar as necessidades de
orientação do cuidador do idoso em pós-operatório tardio de fratura de quadril, na perspectiva de
prevenção de falência de prótese de quadril; e, apontar medidas a serem desenvolvidas pelo
cuidador, junto ao idoso com fratura de quadril para prevenção de falência de prótese de quadril no
pós-operatório tardio de fratura de fêmur. A abordagem é qualitativa numa perspectiva descritiva. Os
sujeitos da pesquisa foram nove cuidadores que desenvolveram ações junto ao idoso após alta
hospitalar em função de submissão de cirurgia para implantação de prótese de quadril. O cenário
para captação dos sujeitos foi a unidade de ortopedia de um hospital público no Rio de Janeiro RJ,
entrevistados mediante um roteiro semi-estruturado. A técnica de análise de conteúdo utilizada foi a
de análise temática. Na primeira fase do roteiro foi possível identificar o perfil do cuidador de idosos
com falência de prótese de quadril, como sendo com idade média 40 anos, predominantemente do
sexo feminino, com ensino médio completo. A análise da segunda fase do roteiro da entrevista com
perguntas abertas foi objeto da técnica de análise de conteúdo. Esta técnica permitiu identificar os
seguintes aspectos: predominam como ações do cuidador de idosos no período pós-operatório de
fratura de quadril: realizar curativo, mobilizar do leito para a cadeira, banho no leito, alimentação e
banho de aspersão; como ações especiais destacam-se aquelas relacionadas à mobilização do
idoso em pós-operatório de cirurgia de quadril tardio e aspectos relacionados ao esforço realizado
pelo idoso e agitação, seguido de infecção e dor como contribuindo para re-internação do idoso na
clínica ortopédica. O estudo deu origem a quatro categorias: medo que o cuidador apresenta em
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prejudicar a prótese de quadril ao desenvolver ações junto ao idoso em pós-operatório de fratura de
quadril no ambiente extra-hospitalar; preocupação do cuidador com a autonomia e bem-estar do
idoso relacionada ao período anterior a fratura de fêmur; preocupação do cuidador com segurança
física e social do idoso relacionada á dependência apresentada após a cirurgia de artroplastia total de
quadril; e, preocupação do cuidador consigo em relação aos recursos materiais e sociais que dispõe
para desenvolver ações junto ao idoso. Nas considerações finais preconiza-se que no atendimento ao
idoso dependente, o seu cuidador seja um sujeito da ação do enfermeiro, assim como a ampliação da
rede de apoio técnico, social e emocional ao binômio idoso em pós-operatório de artroplastia de
quadril e seu cuidador, a fim de diminuir o índice de falência de prótese de quadril.

Acesso ao texto integral:
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Disserta%E7%F5es%2020
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Nº de Classificação: 5905 [ Lilacs ID 478400 ]
SOUZA, Kleyde Ventura de. Saúde da mulher e seus direitos sexuais e reprodutivos em um
"Círculo de Cidadania". Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências
da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2005. [294] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RUBIO TYRRELL, Maria Antonieta
CARVALHO, Marlene de
RESUMO: O objeto de estudo - Fatos & Atos que influenciam a conquista dos direitos sexuais e
reprodutivos de mulheres de classes populares - foi tratado à luz do referencial teórico do educador
Paulo Freire. O desenvolvimento desta pesquisa girou em torno de dois núcleos: a) os direitos
sexuais e reprodutivos e, b) a educação popular. Este último fundamentou o processo educativo
desenvolvido com e por um grupo de 16 mulheres que moravam ou freqüentavam uma associação
comunitária denominada Clube de Mães União Vila das Torres, em Curitiba/PR. Com elas formamos
um tipo especial de grupo, denominado de "Círculo de Cidadania". À luz das concepções de Freire
decidimos trabalhar a visão que as mulheres, sujeitos do estudo, tinham com relação a seus direitos
sexuais e reprodutivos, problematizados nas contradições de seu cotidiano. Assim, realizamos uma
pesquisa-ação (Thiollent, 2000), com os seguintes objetivos: a) descrever os Fatos & Atos que têm
influenciado a conquista dos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres, residentes na Vila das
Torres - Curitiba/PR; b) discutir a educação popular como uma estratégia que possa contribuir para
ampliar as perspectivas de conquista dos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres de classes
populares. O "Círculo de Cidadania" constituiu-se de 15 encontros, desenvolvido no período de
dezembro de 2003 a julho de 2004. O processo de realização do "Circulo de Cidadania" culminou
com a discussão das duas temáticas geradoras, definidas pelo grupo: "O corpo" e "Direito a ter
direitos", buscando a tomada de consciência/conscientização relacionada aos direitos sexuais e
reprodutivos. Os Fatos & Atos como objeto de estudo emergiram das falas dos sujeitos da pesquisa.
Foram identificados com base em uma "regra", que possibilitou à identificação dos "núcleos de
sentido" para organização do processo de análise, feito com base na análise temática, uma das
formas de análise de conteúdo, proposta por Bardin (1979). Esta permitiu a delimitação de duas
unidades temáticas: a) as desigualdades sociais, econômica e cultural - reforçando a condição de
subordinação das mulheres de classes populares e, b) a condição de Ser mulher e o (difícil) exercício
dos direitos sexuais e reprodutivos": dilemas e desafios. Como resultado, chegou-se a elaboração de
um rol de propostas voltadas para a conquista dos direitos sexuais e reprodutivos, feita a partir de
uma agenda de discussão construída e cumprida pelas participantes. Podemos dizer que o
referencial teórico-metodológico demonstrou ser um instrumental para a socialização das idéias e dos
problemas das mulheres participantes e, assim da apreensão crítica das contradições e desafios que
cercam seu cotidiano. Por esta razão defendemos a tese de que a educação popular é um importante
fundamento para um trabalho político com mulheres, no campo da saúde, voltado para a sua
conquista e exercício dos direitos sexuais e reprodutivos, portanto da cidadania feminina. Por assim
ser, acreditamos que a educação popular, deve estar também e, principalmente, no interior dos
serviços de saúde, onde as mulheres, em particular, vão buscar respostas às suas demandas. E
nesta busca, devem-se Ihes permitir/motivar o reconhecimento dos seus direitos. O sentido da saúde,
como um direito de cidadania é, de fato, algo a ser conquistado. O serviço de saúde constitui-se num
espaço estratégico de contribuição e de luta para esta conquista, bem como, fundamentalmente, a
atitude de seus/suas profissionais.

Acesso ao texto integral:
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Nº de Classificação: 5906 [ Lilacs ID 481702 ]
SOUZA, Maria Helena do Nascimento. Mulher que amamenta e suas relações sociais: uma
perspectiva compreensiva de promoção e apoio (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006. [157] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Emília Oliveira
TOCANTINS, Florence Romijn
RESUMO: A compreensão da prática da amamentação tem sido ampliada para além dos aspectos
biológicos, sendo então valorizadas as condições sociais e culturais. A abordagem dos
condicionantes sociais pode possibilitar a implementação de estratégias de promoção e de apoio.
Trata-se de um estudo do tipo qualitativo, que teve como objetivos: descrever a rede social das
mulheres que amamentam; compreender o significado da relação da mulher com a sua rede social e
analisar compreensivamente o significado da rede social para a prática da amamentação. Os
referenciais teórico-metodológicos utilizados foram a abordagem de rede social e a da fenomenologia
sociológica de Alfred Schutz. Utilizou -se como cenário uma comunidade de baixa renda no município
do Rio de Janeiro, sendo entrevistadas vinte mulheres com filhos menores de seis meses e vivência
na prática da amamentação. A análise dos mapas de rede evidenciou a presença de um forte vínculo
das mulheres com membros da sua rede social primária, especialmente com sua mãe, amigas,
vizinhas ou com o pai da criança, revelando serem estas as pessoas mais envolvidas com elas
durante o período da amamentação. O típico da ação das mulheres ao se relacionarem com sua rede
social primária durante a amamentação caracteriza-se por expectativas relacionadas a apoio material
e relacionamento social familiar. Na relação com sua rede social secundária, as mulheres vivenciando
o fenômeno da amamentação esperam contar com a ajuda de profissionais de saúde para alimentar
a criança e para eliminar os sinais de anormalidade identificados na mesma. Foi desvelado a inda,
que há uma precariedade na relação com a rede secundária, demonstrada por uma relação de
anonimato e que a mulher que amamenta, em seu dia a dia, recorre à rede primária, que lhe é
familiar. Desta forma, ressalta-se a importância do profissional de saúde ter uma atitude mais aberta à
situação de vida desta mulher, considerando sua bagagem de conhecimento e vivendo
contemporaneamente os significados atribuídos pela mesma ao processo de amamentar, buscando
estabelecer uma relação de familiaridade.

Acesso ao texto integral:
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Nº de Classificação: 5907 [ Lilacs ID 488214 ]
MATTOS, Valéria Zadra de. Programa trainee como iniciação profissional da enfermeira: um
modelo de gestão de pessoas (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006. 128 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): STIPP, Marluci Andrade Conceição
RESUMO: O presente estudo objetivou avaliar o programa trainee como modelo de gestão de
pessoas na perspectiva da Enfermagem e discutir o impacto do programa trainee, como estratégia de
iniciação profissional da enfermeira recém-graduada no mercado de trabalho. Defendeu-se a tese
que o programa trainee é um modelo de gestão de pessoas, como iniciação profissional e eficiente
inserção da enfermeira no mercado de trabalho. O suporte teórico foi derivado da contribuição de
Peter Senge acerca do fortalecimento do capital intelectual na construção das cinco disciplinas
necessárias as organizações capazes de aprender tais como: domínio pessoal, modelos
mentais,visão partilhada,aprendizagem em equipe e o pensamento sistêmico. A operacionalização da
pesquisa, deu-se de forma prospectiva, quase-experimental realizada no período de julho de 2003 à
maio de 2006, a coleta de dados ocorreu em duas etapas a pré e a pós intervenção. Na análise dos
dados utilizou-se o teste do sinal e o teste de ordenação de wilcoxon que não evidenciaram
diferenças significativas entre as notas das provas teóricas pré e pós-programa trainee, nas prova
prática e avaliação prática houveram diferenças significativas e na médias das três avaliações
demonstraram que após o programa trainee o resultado é melhor. Enquanto que nos testes
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psicométricos ficou evidenciado que a média do motivograma antes do programa é maior que ao final
demonstrando que as necessidades alteram com o passar do tempo do programa, iniciando com
auto-realização, passando a fisiológica, segurança, associação e reconhecimento. E quanto ao
questionamento tardio de satisfação com emprego, ficou evidente a satisfação com a entrada no
mercado de trabalho e com o tempo de aptidão às atividades profissionais.

Acesso ao texto integral:
http://fenix2.ufrj.br:8991/F/IUN6AC5P9BJQXBU47MTKXLFUFA5DLSDCJXJE4KYC3TPHB21P54-04633?func=servicemedia-exec&doc_library=UFR01&doc_number=000690061&media_index=00001&func_code=
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Adolescer saudável na ótica de adolescentes
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relações entre a situação epidemiológica e as condições socioecônomicas
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nível médio em uma enfermaria de psiquiatria de um hospital geral
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Conhecimentos, atitudes e práticas acerca da detecção do câncer de próstata
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Cuidado com a alimentação de crianças menores de um ano na perspectiva
materna (O)
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Cuidado da enfermeira no mercado da saúde: um estudo sobre o custo e o preço
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enfermagem pediátrica (O)
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ambulatorial contínua (O)
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resgate da esperança no enfrentamento das necessidades (O)
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Cultura do idoso e sua influência no risco perante o HIV/Aids (A)
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(D)

Curso Técnico de Enfermagem na Escola Anna Nery: criação e consolidação
1966-1971 (O)

5829
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Déficits de autocuidado no contexto da hipertensão arterial em escolares com
sobrepeso e obesidade
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Depressão no ciclo gravídico-puerperal de mulheres atendidas em um
ambulatório de hospital geral (A)
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Desafio de cuidadores familiares no contexto da internação domiciliar
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Desempenho das enfermeiras na assistência de enfermagem pré-natal: a
qualidade pessoal (O)
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Desempenho dos serviços de saúde no controle da tuberculose em relação ao
enfoque na família e orientação para a comunidade na percepção do doente, São
José do Rio Preto (2007)

5758

(M)

Desenvolvimento de software para a organização da informação de um serviço
de saúde ocupacional hospitalar

5689

(M)

Desenvolvimento do conceito de morte digna na UTI pediátrica (O)

5647
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Desenvolvimento e validação de um instrumento para avaliação da qualidade do
cuidado de enfermagem

5568

(M)

Desmame ventilarório no pós-operatório imediato
implantação de um protocolo por enfermeiras

cardíaca:

5867

(D)

Diabetes mellitus tipo 2: investigação dos fatores de risco em adolescentes de
escolas particulares de Fortaleza
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Diagnósticos de enfermagem em pacientes internados por acidente vascular
encefálico
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Dimensão gerencial da prática do enfermeiro nos serviços de saúde: subsidiando
o ensino de graduação (A)
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Distribuição do tempo das enfermeiras: identificação e análise em unidade
médico-cirúrgica
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Distúrbios no padrão do sono em pacientes submetidos à cirurgia oncológica
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Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho em profissionais de
enfermagem de um hospital universitário (Os)
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Docente universitário em enfermagem e a síndrome de Burnout: uma questão de
educação para a saúde (O)
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Doença crônica na infância e o desafio do processo de escolarização: percepção
da família
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Doenças sexualmente transmissíveis: análise psicossocial das representações de
alunos surdos

5508

(M)

Dor e qualidade de vida relacionada à saúde de pacientes com câncer: influência
das citocinas pró-inflamatórias TNF-alfa, IL-6, IL-8 E IL-1ß
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Dor perineal no pós-parto normal com episiotomia: mensuração, caracterização e
efeitos da crioterapia (A)
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Educação e profissionalização do auxiliar de enfermagem: uma prática em
discussão
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Elementos da cultura de um
comportamento organizacional

no
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Elementos para a organização do trabalho em hemoterapia com vistas à
fidelização do doador voluntário de sangue

5806

(M)

Enfermagem antroposófica: uma visão histórica, ético-legal e fenomenológica

5630

(D)

hospital

universitário:

repercussões

349
Enfermagem em gerontologia: contribuições para a melhoria da qualidade do
cuidado/conforto de enfermagem ao cliente idoso hospitalizado

5869

(M)

Enfermagem na construção de estratégias de gestão na unidade de terapia
intensiva: sob a perspectiva da concretude da educação permanente em saúde
(A)

5544

(M)

Enfermagem pré-profissional em anúncios de jornal (1889-1890) (A)

5473

(M)

Enfermagem psiquiátrica e internação involuntária: a clínica do fato inexistente

5866

(D)

Enfermeira desvelando o significado do atendimento às vítimas de violência
sexual expresso pelos profissionais de saúde (A)

5536

(M)

Enfermeira e a atenção pré-natal em São José do Rio Preto-SP (A)

5654

(D)

Enfermeira no contexto da educação sexual dos adolescentes e o olhar da família
(A)

5538

(M)

Enfermeiro desvelando as experiências cotidianas de pessoas colostomizadas
por câncer: enfoque existencial (O)

5842

(M)

Enfermeiro e as necessidades de saúde do cuidador do idoso em pós-operatório
de artroplastia total de quadril (O)

5904

(M)

Enfermeiros com doença crônica: as relações com o adoecimento, a prevenção e
o processo de trabalho

5526

(M)

Enfrentamentos da família decorrente da convivência com o idoso egresso de
hospital psiquiátrico

5523

(M)

Ensino de graduação e os valores transmitidos pelo docente ao acadêmico no ato
de ensinar: uma contribuição para a enfermagem (O)

5870

(D)

Ensino do aluno de graduação em enfermagem - componentes ideológicos da
pedagogia histórico-crítica: o caso da Escola de Enfermagem Anna Nery (O)

5864

(D)

Enzima heme oxigenase-1 na lesão renal aguda oxidativa pela polimixina B (A)

5651

(M)

Epidemiologia e organização de serviços: a experiência com o Sistema de
Informações sobre Nascidos Vivos no Município de Manhuaçu, Minas Gerais

5496

(M)

Equidade no SUS: uma abordagem da teoria fundamentada

5641

(M)
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Escala de avaliação da capacidade para cuidar de crianças expostas ao HIV

5855

(D)

Escala SERVQUAL: validação para a cultura mexicana e a qualidade de serviço
de enfermagem, segundo a percepção de pacientes hospitalizados

5678

(D)

Escola de Enfermagem Wenceslau Braz: da Santa Casa de Misericórdia à
Congregação das Irmãs da Providência de GAP (Itajubá, 1953-1959)

5458

(D)

Estado nutricional e características sócio-econômico-demográficas de idosos
institucionalizados na cidade do Rio Grande, RS

5551

(M)

Estratégia de Saúde da Família no Sistema de Saúde Suplementar:
convergências e contradições de uma nova proposta

5603

(M)

Estratégias utilizadas por enfermeiros responsáveis técnicos na prevenção e
enfrentamento de ocorrências éticas de enfermagem em hospitais de ensino do
Estado de São Paulo

5728

(D)

Estresse entre enfermeiros que atuam em unidade de terapia intensiva (O)

5683

(M)

Estudo comparativo da carga de trabalho de enfermagem em unidades de terapia
intensiva geral e especializadas, segundo o Nursing Activities Score (NAS)

5580

(D)

Estudo das representações sociais de mães sobre a introdução e a escolha de
alimentos complementares para lactentes

5590

(M)

Estudo de caso sobre a reflexividade ecológica de trabalhadores hospitalares
(Um)

5519

(D)

Estudo dos níveis motivacionais em relação ao uso de substâncias psicoativas e
a espiritualidade

5709

(M)

Estudo retrospectivo sobre o perfil clínico e sociodemográfico dos pacientes
submetidos à revisão de prótese de quadril no período de 2002 a 2006

5619

(M)

Eventos de vida produtores de estresse e câncer de mama feminino: metanálise

5509

(D)

Evolução dos pacientes com síndrome de dependência de álcool no CAPS-AD II

5727

(M)

Experiência da co-residência para idosas em família intergeracional (A)

5532

(M)

Experiência de mães adolescentes cuidando de seus filhos nos primeiros seis
meses de vida (A)

5563

(M)
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Experiência de ter um filho internado em unidade neonatal para tratamento de
sífilis congênita (A)

5606

(M)

Expressão da dimensão espiritual no cuidado de enfermagem em UTI (A)

5599

(M)

Fadiga no doente com câncer colo-retal: fatores de risco e preditivos

5577

(D)

Fatores associados à mortalidade neonatal no Município da Serra, ES (20012005)

5447

(M)

Fatores associados à síndrome metabólica em área rural de Minas Gerais

5799

(D)

Fatores associados ao desenvolvimento de lesões cervicais em mulheres
mexicanas

5668

(D)

Fatores associados ao risco de lesões e óbito de motociclistas envolvidos em
ocorrências de trânsito

5579

(D)

Fatores associados aos eventos adversos em unidade de terapia intensiva

5640

(D)

Fatores associados aos níveis séricos de IgE total em residentes de uma área
endêmica para esquistossomose de Minas Gerais

5795

(M)

Fatores de estresse para profissionais de enfermagem em hospital público

5794

(M)

Fatores de risco e hipertensão arterial: estudo entre os profissionais de
enfermagem de uma instituição filantrópica

5702

(D)

Fatores que contribuem para a não realização do exame de prevenção do câncer
cérvico uterino, no Município de Cianorte

5570

(M)

Fatores relacionados
medicamentosa

terapêutica

5659

(M)

Fatores relacionados ao autocuidado de pessoas com diabetes tipo 2 no Serviço
de Urgência do Hospital Regional Mérida, Yucatán, México

5675

(D)

Fatores subjetivos na ocorrência de acidentes com perfurocortantes: uma
contribuição para a saúde do trabalhador de enfermagem

5827

(M)

Fibrose cística: des-velando o significado para a família

5843

(M)

Filhos de alcoolistas: afetividade e conflito nas relações familiares

5680

(D)

à

adesão

do

paciente

diabético

à
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Filme transparente de poliuretano: evidências para a sua utilização no curativo de
cateter venoso central de longa permanência

5718

(D)

Formação continuada do enfermeiro docente frente às exigências sociais: um
olhar reflexivo sobre essa prática (A)

5468

(M)

Formação do enfermeiro-docente para o ensino de graduação em enfermagem:
um olhar sobre a universidade privada (A)

5862

(D)

Formação dos enfermeiros e enfermeiras com base nas competências:
possibilidade de um novo olhar

5542

(M)

Formação e a prática do enfermeiro: aplicação de conhecimentos (A)

5426

(M)

Formação profissional e o enfrentamento do conhecimento novo: a experiência
do enfermeiro em setores especializados (A)

5434

(D)

Gênero e o trabalho da enfermagem na atenção básica: percepção das
enfermeiras (O)

5585

(D)

Gerenciamento de resíduos sólidos gerados em laboratório de análises clínicas
na cidade de Ribeirão Preto-SP, 2007: um estudo de caso

5676

(M)

Gestão da qualidade na assistência de enfermagem: significação das ações no
olhar da acreditação hospitalar no pronto socorro (A)

5831

(D)

Gravidade das vítimas de trauma admitidas em unidades de terapia intensiva:
estudo comparativo entre diferentes índices

5601

(M)

Gravidez na adolescência e sua interface com as medidas preventivas: um
estudo em representações sociais sob o enfoque da enfermagem (A)

5444

(M)

Hipotermia no período intra-operatório

5694

(D)

História da terapia comunitária na Atenção Básica em João Pessoa/PB: uma
ferramenta de cuidado (A)

5776

(M)

História de vida de mulheres alcoolistas revelando a "insustentável
vulnerabilidade do ser": um estudo aplicado à prática profissional da enfermagem
na saúde da mulher (A)

5442

(D)

Histórias de vida de mulheres que provocaram abortamento: contribuições para a
enfermagem

5438

(M)
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Humanização em terapia intensiva na perspectiva da equipe de saúde (A)

5698

(M)

Humanização nas práticas de saúde: o discurso coletivo dos trabalhadores
gestores e usuários de um Estabelecimento Assistencial de Saúde Hospitalar
(EASH)

5813

(D)

Identificação da depressão em mulheres no sistema prisional

5710

(M)

Identificação e quantificação de metais pesados, parasitas e bactérias em esgoto
bruto e tratado da Estação de Tratamento de Esgoto de Ribeirão Preto-SP

5663

(M)

Idoso hospitalizado na unidade de terapia intensiva: o cuidar e os cuidados de
enfermagem (O)

5433

(M)

Imagem do enfermeiro segundo a visão de estudantes do ensino médio:
desenvolvimento de Questionário Multidimensional

5672

(D)

Impacto de uma intervenção comunicativa na capacidade funcional de idosos
hospitalizados

5665

(D)

Impacto do trabalho precoce na adolescência: um estudo de enfermagem (O)

5725

(D)

Impacto do transtorno afetivo bipolar na família (O)

5763

(M)

Impacto do uso de conectores sem agulha para sistema fechado de infusão na
ocorrência de infecção de corrente sanguínea relacionada ao cateter venoso
central: evidências de uma revisão sistemática

5600

(M)

Indicativos da qualidade da prática de enfermagem em uma unidade de centro
cirúrgico

5466

(M)

Influências do meio ambiente no parto

5646

(D)

Informações em saúde: o uso do SIAB pelos profissionais das equipes de saúde
da família

5845

(M)

Inserção da mãe no cuidado ao filho internado na unidade de terapia intensiva
pediátrica

5567

(M)

Inserção das instituições públicas de saúde de Betim na gestão dos riscos de
acidentes industriais ampliados na área da Refinaria Gabriel Passos - Petrobras

5489

(M)

Interações medicamentosas potenciais em pacientes de unidade de terapia
intensiva de um hospital universitário do Ceará

5662

(M)
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Internações hospitalares por condições sensíveis à atenção ambulatorial: um
estudo de caso com gestores e equipes da Estratégia Saúde da Família em uma
microrregião de saúde

5488

(M)

Intervenções de um serviço de saúde mental direcionadas aos usuários sob
tratamento pelo uso abusivo de substâncias psicoativas: das políticas e
documentação à prática cotidiana

5652

(M)

Itinerário terapêutico: história oral de idosos com câncer (O)

5537

(M)

Lesão medular e suas significações para a família

5510

(M)

Lesões de pele em recém-nascidos na unidade de terapia intensiva neonatal

5512

(M)

Lesões osteomusculares entre trabalhadores de um hospital mexicano e a
ocorrência de absenteísmo

5715

(D)

Liderança como instrumento no processo de trabalho da enfermagem

5554

(M)

Lipodistrofia em pacientes sob terapia anti-retroviral: subsídios para o cuidado de
enfermagem a portadores do HIV-1

5671

(M)

Lutas dos agentes de enfermagem da Campanha Nacional de Saúde Mental no
Centro Psiquiátrico Pedro II (1981-1990) (As)

5479

(M)

Lutas simbólicas no processo de incorporação do quadro social da Faculdade de
Enfermagem Hermantina Beraldo à Universidade Federal de Juiz de Fora: 19771983

5872

(D)

Maneiras de cuidar em cirurgia cardíaca: as reações ao cuidado de enfermagem

5464

(D)

Manejo do terceiro período do parto e suas repercussões no purpério

5655

(M)

Marcas no corpo, marcas na alma: as relações familiares de mulheres HIV
positivas, infectadas por seus maridos

5556

(M)

Marketing pessoal do enfermeiro: uma contribuição para a gerência de
enfermagem (O)

5452

(M)

Maternidade de mulheres portadoras de transtornos mentais (A)

5736

(D)

Medidas preventivas para úlcera por pressão no centro de terapia intensiva:
conhecimento e prática dos enfermeiros

5775

(M)
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Método educativo para a prática do teste do reflexo vermelho no cuidado ao
recém-nascido

5511

(D)

Mobilização terapêutica como cuidado de enfermagem: evidência surgida da
prática

5791

(M)

Modelo político-tecnológico da atenção à saúde da família no Distrito Federal:
1997 a 2006 (O)

5516

(D)

Mortalidade evitável na infância: Belo Horizonte, 1997 a 2006

5798

(M)

Mortalidade por doenças cerebrovasculares no Estado do Paraná no ano de 2004

5573

(M)

Mortalidade por
epidemiológico

perfil

5838

(M)

Mulher climatérica usuária do Sistema Único de Saúde: serviços e ações de
saúde

5545

(M)

Mulher que amamenta e suas relações sociais: uma perspectiva compreensiva de
promoção e apoio (A)

5906

(D)

Mulher submetida à mastectomia - tecendo possibilidades do cuidar em
enfermagem considerando o apoio da rede social primária (A)

5878

(D)

Mundo dos adolescentes (de)limitado pelo tratamento do distúrbio onco
hematológico na representação da família: perspectivas para a prática de
enfermagem (O)

5475

(M)

Não-realização de cirurgia reconstrutiva de mama: fatores associados, qualidade
de vida e auto-estima (A)

5660

(M)

Necessidade de informação e suporte aos pais de crianças portadoras de
cardiopatias congênitas

5628

(M)

Necessidades de ajuda de homens em tratamento antineoplásico: subsídios ao
gerenciamento do cuidado de enfermagem

5834

(M)

Necessidades de saúde de candidatos a doadores de sangue na triagem clínica
em hemoterapia (As)

5879

(D)

Necessidades em saúde & trabalho das equipes de saúde da família: a dialética
do reconhecimento e enfrentamento

5643

(M)

homicídios

no

Paraná:

análise

da

tendência

e
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Nova ordem social na luta contra a tuberculose e a reconfiguração da assistência
de enfermagem do Hospital Estadual Santa Maria (A)

5457

(M)

Obesidade infantil: a família como unidade promotora da saúde

5504

(M)

Objeto/sujeito da redução de danos: uma análise da literatura da perspectiva da
saúde coletiva (O)

5604

(M)

Ocorrência de dispareunia entre mulheres: como fica a saúde sexual? (A)

5703

(M)

Ocupação de espaços em sala de emergência: uma experiência com enfermeiras
que cuidam (A)

5476

(M)

Ordem no hospício: primórdios da enfermagem psiquiátrica no Brasil (1852-1890)
(A)

5871

(D)

Organização de uma rede de serviços públicos de saúde para a produção de
ações de saúde mental no Município de São Paulo

5613

(M)

Paciente portador de Enterococcus resistente a vancomicina em um hospital
público de Belo Horizonte: aspectos demográficos, epidemiológicos e
microbiológicos (O)

5494

(M)

Padrões de prestação de cuidados de enfermagem em cenários hospitalares:
uma contribuição para a implementação do processo de enfermagem

5449

(M)

Padrões espaciais da tuberculose associados ao Indicador Adaptado de
Condição de Vida no Município de Ribeirão Preto

5674

(D)

Pai como partícipe no processo da amamentação: intervenção da enfermeira no
período gravídico puerperal (O)

5901

(M)

Papéis de autocuidado para o escolar portador de diabetes mellitus tipo 1:
subsídios para enfermagem

5437

(M)

Papéis de autocuidado para prevenção do pé diabético na consulta de
enfermagem (Os)

5436

(M)

Paraplégico no mercado de trabalho - a percepção dos trabalhadores sem
deficiência motora: contribuições da enfermagem para a equipe multidisciplinar
(O)

5456

(D)

Participação dos profissionais de enfermagem no processo de nascimento no
Município de Porto Ferreira-SP: contribuição para o estudo da atenção qualificada
ao parto (A)

5734

(M)
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Pensamento crítico social de Paulo Freire sobre humanização e o contexto da
formação do enfermeiro, do médico e do odontólogo (O)

5669

(D)

Perceber e (con)viver com o cateter de diálise peritoneal: uma contribuição do
cliente para a enfermagem através dos sentidos corporais

5441

(M)

Percepção das pessoas idosas sobre institucionalização e possibilidades de
serem cuidadas pelos enfermeiros nas ILPIs, no ano de 2026

5811

(M)

Percepção e o percurso das mulheres nos cenários públicos de atenção pré-natal
(A)

5882

(M)

Percepção visual de pacientes com retinopatia diabética segundo o referencial de
Merleau-Ponty (A)

5685

(D)

Percepções sensoriais da enfermagem em centro de tratamento de queimados: o
cuidado revelado através da vivência sociopoética (As)

5875

(M)

Perda e luta na equipe de enfermagem do centro cirúrgico de urgência e
emergência

5712

(M)

Perspectivas de um retrato da cultura organizacional de hospitais públicos
brasileiros: uma tradução, uma bricolagem (As)

5815

(D)

Polimorfismo da região do Fator de Necrose Tumoral (TNF) na síndrome da
lipodistrofia associada à terapia anti-retroviral em portadores do HIV-1

5679

(M)

Política de saúde e a história dos transplantes na Paraíba: depoimentos de
médicos pioneiros à luz da história oral temática (A)

5770

(M)

Prática de automedicação entre estudantes da área de enfermagem de uma
instituição de ensino privada

5549

(M)

Prática do enfermeiro com estudantes de graduação: o caso de uma instituição
hospitalar da rede privada (A)

5780

(M)

Prática do enfermeiro em hospital psiquiátrico
desinstitucionalização no contexto da saúde mental

de

5477

(M)

Prática do enfermeiro na Estratégia Saúde da Família do Município de Vitória ES
(A)

5454

(M)

Práticas de cuidado domiciliar à saúde desenvolvidas pelos profissionais da
Estratégia Saúde da Família (As)

5531

(M)

e

o

processo
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Prazer e sofrimento no trabalho do enfermeiro em unidades de terapia intensiva:
estratégias defensivas

5717

(D)

Precauções de contato: conhecimento e comportamento dos profissionais de um
centro de terapia intensiva em um hospital geral de Belo Horizonte

5493

(M)

Prevalência das incontinências urinária e anal na população urbana de Pouso
Alegre-MG

5648

(M)

Prevalência de anemia em pré-escolares atendidos na rede municipal de
Maringá, Paraná

5558

(M)

Prevalência de feridas em pacientes internados em um hospital filantrópico de
grande porte de Belo Horizonte

5492

(M)

Prevalência de úlcera por pressão em pacientes em assistência domiciliária em
um distrito de saúde de Ribeirão Preto

5738

(M)

Prevalência e fatores associados à prevenção secundária do câncer de mama no
Município de Maringá-PR

5844

(M)

Prevalência, incidência, fatores preditivos e impacto das quedas entre as pessoas
idosas no Município de São Paulo: uma análise longitudinal

5618

(M)

Prevenção da gravidez na adolescência: atuação da enfermeira na perspectiva
da promoção da saúde

5851

(M)

Prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica: revisão integrativa

5691

(M)

Primando pela qualidade através do significado: o trabalho da enfermeira de CME
em face dos recursos humanos

5785

(M)

Probabilidade de sobrevida: comparação dos resultados do Trauma and Injury
Severity Score (TRISS) com sua nova versão (NTRISS)

5605

(M)

Processo de construção do perfil de competências gerenciais para enfermeiros
coordenadores de área hospitalar (O)

5607

(M)

Processo de cuidar em enfermagem ao portador de doença crônica cardíaca (O)

5525

(M)

Processo de enfermagem informatizado em terapia intensiva em ambiente PDA
(Personal Digital Assistant) a partir da CIPE® versão 1.0

5520

(M)

Processo de enfermagem: instrumento para o enfermeiro administrar o trabalho e

5546

(M)
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liderar a equipe de enfermagem

Processo de formação dos cursos de graduação em enfermagem, medicina e
odontologia, nos serviços de atenção básica (O)

5819

(D)

Processo de gestão implementado pelos gestores do Pólo de Educação
Permanente em Saúde da Macrorregião Sul do RS: visibilidade dos enfermeiros
no processo

5809

(M)

Processo de implantação da Casa de Parto no contexto do Sistema Único de
Saúde: uma perspectiva do referencial teórico de Gramsci (O)

5863

(D)

Processo de inclusão-exclusão na vida das pessoas em sofrimento psíquico na
pós-modernidade (O)

5636

(M)

Processo de trabalho da gestão da estratégia saúde da família: um estudo da
concepção de gestão e da sua articulação com as equipes de saúde e a
comunidade

5810

(M)

Processo de trabalho do enfermeiro como foco da formação do graduando em
enfermagem: visão dos professores de um curso de graduação em enfermagem

5576

(D)

Processo de trabalho hospitalar na assistência à mulher no parto normal: uma
visão multiprofissional (O)

5429

(D)

Processos de educação em saúde na cessação do tabagismo: revisão
sistemática e metassíntese

5615

(M)

Produção científica na atenção básica: publicações em periódicos de 1990 a
2006 com participação de fisioterapeutas

5491

(M)

Programa "De Volta para Casa" em um município do Estado de São Paulo: suas
possibilidades e limites

5743

(M)

Programa trainee como iniciação profissional da enfermeira: um modelo de
gestão de pessoas (O)

5907

(D)

Projeto Transmissão Vertical Zero: expectativas e ações de pais soropositivos
para o HIV à espera do diagnóstico do filho

5587

(D)

Promoção da saúde: um desafio para as equipes da Estratégia Saúde da Família
em Teresópolis

5472

(M)

Protocolo de cuidados contínuos de enfermagem a politraumatizados na sala de
emergência

5825

(M)
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Qualidade da assistência à gestante na testagem para o HIV no CTA: uma
contribuição da enfermagem (A)

5451

(M)

Qualidade de vida de agentes comunitários de saúde de um município da região
oeste do Estado de São Paulo

5737

(M)

Qualidade de vida de idosos atendidos pelas equipes de saúde da família em Rio
Grande/RS

5808

(M)

Qualidade de vida de mulheres com bexiga hiperativa no Município de Sorocaba

5584

(D)

Qualidade de vida de pacientes com câncer de cólon e reto: revisão integrativa da
literatura

5706

(M)

Qualidade de vida de pessoas com aids em uma região portuária do sul do Brasil

5894

(M)

Qualidade de vida de pessoas com transtornos mentais cumprindo medida de
segurança em hospital de custódia e tratamento

5485

(M)

Qualidade de vida de portadores do HIV/aids: influência dos fatores
demográficos, clínicos e psicossociais

5719

(D)

Qualidade de vida relacionada à saúde dos indivíduos com diabetes mellitus
atendidos por uma equipe de saúde da família do Município de Uberaba, 2007

5708

(M)

Qualidade do sistema de informações sobre nascidos vivos no Estado do Paraná,
2000 a 2005

5571

(M)

Quotidiano de cuidado de enfermagem a família: um encontro entre as imagens
dos profissionais e das famílias na hospitalização materno-infantil (O)

5891

(D)

Reação hansênica em usuários de unidades básicas de saúde de uma área de
planejamento do Município do Rio de Janeiro

5435

(M)

Reconfiguração do espaço social da Escola de Enfermagem Anna Nery no
contexto da reforma universitária de 1968 (A)

5460

(M)

Reconstruindo formas de gerenciar em enfermagem: enfrentando os desafios
institucionais e de valorização profissional

5787

(D)

Reforma psiquiátrica na região oeste do Paraná: o discurso dos enfermeiros e
suas práticas

5632

(D)

Relação entre infecções helmínticas, estado nutricional e desempenho cognitivo

5497

(M)
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de escolares residentes em área endêmica

Relação intersubjetiva do enfermeiro e a criança com dor pós-operatória

5535

(M)

Relações familiares e institucionalização de jovens usuários de drogas de abuso

5562

(M)

Relato de mães sobre o diálogo acerca da saúde sexual e reprodutiva com suas
filhas adolescentes

5852

(M)

Repercussões do trabalho no aproveitamento escolar de crianças e adolescentes:
retrato de uma realidade

5722

(D)

Representação da alimentação e do programa alimentar para crianças menores
de 5 anos, na ótica dos seus responsáveis

5704

(D)

Representação social da ortotanásia: significados atribuídos por enfermeiros e
médicos na unidade de terapia intensiva

5888

(M)

Representação social de ministros religiosos cristãos sobre a doença mental

5765

(D)

Representação social de mulheres/mães sobre as práticas alimentares de
crianças menores de um ano

5673

(D)

Representações de adolescentes acerca de sexualidade, gênero e as
implicações na promoção de saúde

5543

(M)

Representações de mulheres acerca da histerectomia em seu processo de viver

5547

(M)

Representações e práticas de profissionais da atenção básica sobre HIV/aids

5797

(M)

Representações sociais da cidadania e seus nexos com a saúde e o cuidado de
enfermagem

5443

(M)

Representações sociais da infecção hospitalar elaboradas por enfermeiras

5899

(M)

Representações sociais da velhice por familiares de idosos hospitalizados:
implicações para a enfermagem

5465

(M)

Representações sociais de discentes de enfermagem sobre ser enfermeiro

5486

(M)

Representações sociais de familiares de pessoas com diabetes mellitus sobre
essa condição crônica

5823

(D)

362
Representações sociais de um grupo de nutrizes sobre o apoio no processo de
amamentação

5592

(M)

Representações sociais de usuários sobre o Programa Saúde da Família

5801

(M)

Representações sociais sobre a sexualidade de pessoas estomizadas: conhecer
para transformar

5574

(D)

Representações sociais sobre o envelhecimento ativo: um estudo com idosos
funcionalmente independentes

5774

(M)

Representações sociais sobre o trabalho construídas por idosos

5502

(M)

Reprodução e sexualidade de pessoas que (con)vivem com HIV/Aids: uma
abordagem humanística

5846

(M)

Reprodutibilidade, validação e limites de acordo de medidas antropométricas e de
dosagens bioquímicas em estudo epidemiológico de base populacional: Projeto
OBENDIARP

5684

(M)

Residência multiprofissional em saúde da família como estratégia de formação da
força de trabalho para o SUS (A)

5626

(M)

Resiliência e contexto familiar de mulheres vítimas de violência sexual

5897

(M)

Resistência à insulina em comunidades rurais do Vale do Jequitinhonha - Minas
Gerais

5480

(M)

Resistência à punção venosa: a "infanto-batalha": sentimentos da enfermeira
diante da criança que briga

5837

(M)

Retorno da circulação espontânea com uso do desfibrilador externo automático
(DEA) em vítimas de parada cardiorrespiratória atendidas pelo SAMU do
Município de Araras no período de 2001 a 2007

5575

(D)

Revisão do diagnóstico de enfermagem: angústia espiritual

5754

(D)

Revisão integrativa da pesquisa em enfermagem em centro cirúrgico no Brasil:
trinta anos após a SAEP

5602

(M)

Risco cardiovascular em indivíduos segurados por planos de saúde privados

5595

(M)

Risco cardiovascular global na clientela registrada no sistema de cadastramento
e acompanhamento de hipertensos e diabéticos (hiperdia), em João Pessoa

5769

(M)
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Risco para débito cardíaco diminuído: caracterização de proposta de diagnóstico
de enfermagem

5849

(M)

Riscos ocupacionais e patologias em odontólogos

5779

(M)

Saberes e práticas de familiares cuidadores no cuidado à criança em terapia
anticonvulsivante: o processo de produção do almanaque

5427

(M)

Satisfação profissional dos enfermeiros de um hospital universitário no trabalho
noturno

5887

(M)

Saúde da mulher e seus direitos sexuais e reprodutivos em um "Círculo de
Cidadania"

5905

(D)

Saúde reprodutiva e a prevalência de alta paridade em mulheres do Município do
Rio Grande/RS

5541

(M)

Segurança do paciente no período pós-operatório imediato na sala de
recuperação pós-anestésica

5616

(M)

Sentido de ser internado em hospital psiquiátrico à luz da fenomenologia de
Heidegger (O)

5740

(M)

Sentido do agir profissional na prática ambulatorial de enfermeiros oncologistas
do INCA (O)

5786

(D)

Sentido do tratamento para tuberculose no cotidiano de doentes e de
profissionais de saúde (O)

5467

(D)

Ser-adolescente que tem aids: cotidiano e possibilidades de cuidado de si:
contribuições da enfermagem no cuidar em saúde

5832

(D)

Sexualidade da adolescente e sua vulnerabilidade às doenças sexualmente
transmissíveis: contribuições para o cuidado de enfermagem (A)

5877

(M)

Sexualidade e qualidade de vida da mulher submetida à mastectomia

5598

(M)

Significado atribuído ao processo de enfermagem por enfermeiras de um hospital
no México: entre o fazer rotineiro e o pensar idealizado

5667

(D)

Significado da consulta de enfermagem no Setor de Radioterapia do Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho, na abordagem dos clientes e cuidadores
(O)

5446

(M)
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Significado do cuidado em terapia intensiva e a (des)construção do discurso de
humanização em unidades tecnológicas (O)

5440

(D)

Significado do diagnóstico do diabetes mellitus gestacional na perspectiva de um
grupo de grávidas hospitalizadas (O)

5766

(D)

Significado do estoma intestinal entre homens: um estudo etnográfico (O)

5707

(D)

Significados da experiência da radioterapia oncológica na visão de pacientes e
familiares cuidadores (Os)

5690

(D)

Significados das relações múltiplas do cuidado de si, do outro e "do nós" sob a
perspectiva da complexidade (Os)

5820

(M)

Signos do esquecimento: os efeitos simbólicos da participação das enfermeiras
da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial (1943-1945)

5445

(M)

Silêncio, silenciamento e ocultamento na terapia anti-retroviral: desvelando o
discurso de cuidadores de crianças

5428

(D)

Síndrome de Burnout em agentes comunitários de saúde e estratégias de
enfrentamento

5730

(M)

Síndrome de Burnout entre os profissionais de saúde da Estratégia Saúde da
Família: risco do adoecimento mental

5900

(M)

Sistema de informação e o cotidiano de trabalho de profissionais de unidades de
terapia intensiva de um hospital privado de Belo Horizonte

5490

(M)

Sistematização da assistência de enfermagem em cuidados paliativos em
oncologia: visão dos enfermeiros (A)

5835

(M)

Sistematização da assistência perioperatória: uma tecnologia de enfermagem

5528

(M)

Sistematização do cuidado em enfermagem: uma análise da implementação

5533

(M)

Staphylococcus aureus e Staphylococcus aureus resistente à meticilina em
trabalhadores de um hospital universitário: colonização e crenças em saúde

5713

(D)

Teatro na enfermagem: ensinando e aprendendo

5657

(M)

Tecendo a teia do cuidado à criança na atenção básica de saúde: dos seus
contornos ao encontro com a integralidade

5814

(D)
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Técnica de Enfermagem: abordagem empírica para fundamentar reflexões
epistemológicas relativas ao seu conceito

5784

(M)

Tecnologia computacional móvel na sistematização
enfermagem: avaliação de um software-protótipo (A)

de

5714

(D)

Tecnologia de processo aplicada junto ao acompanhante no cuidado ao idoso:
contribuições à clínica do cuidado de enfermagem (Uma)

5788

(D)

Tecnologia e o enfermeiro no ambiente da terapia intensiva: um encontro
mediado pelas representações sociais (A)

5876

(M)

Tempo e o desejo - a opção pela maternidade tardia e as repercussões geradas
na qualidade de vida: uma nova dimensão na atenção de enfermagem na saúde
da mulher (O)

5470

(M)

Tensões interculturais e os impactos no processo saúde-doença na população
Guarani Mbyá do Município de Aracruz, Espírito Santo

5478

(M)

Terapia Comunitária no Programa Saúde da Família: implicações no modo de
andar a vida dos usuários

5755

(M)

Tipo de aleitamento materno em crianças de 3 a 11 meses e 29 dias de idade:
crescimento e morbidade infantil

5739

(M)

Toxicidade ao tratamento quimioterápico em mulheres com câncer de mama

5697

(D)

Toxicidade da polimixina B em células LLC-PK 1 e a enzima heme oxigenase-1

5649

(D)

Trabalho do adolescente como aprendiz na cidade de Campinas, Estado de São
Paulo (O)

5729

(D)

Trabalho docente do enfermeiro e a Síndrome de Burnout: desafios e
perspectivas

5757

(D)

Trabalho e adoecimento na perspectiva de agentes comunitários de saúde da
Coordenadoria de Saúde Centro-Oeste do Município de São Paulo

5582

(M)

Trabalho em equipe de saúde e de enfermagem: análise sistemática da literatura

5622

(M)

Tradução, adaptação e validação da Breastfeeding Self-Efficacy Scale: aplicação
em gestantes

5503

(D)

Trajetória dos casos de transmissão vertical do HIV na região noroeste do

5569

(M)

da

assistência
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Paraná: identificando os nós críticos da assistência (A)

Tríade ensino, pesquisa e extensão: aspectos ideológicos que permeiam a
prática das docentes da Escola de Enfermagem Anna Nery no ensino de
graduação e pós-graduação em enfermagem

5783

(D)

Úlcera por pressão e fatores de risco em pacientes hospitalizados com fratura de
quadril e fêmur

5688

(M)

Unidade de Redução de Danos do Município de Santo André: uma avaliação (A)

5624

(M)

Unidade Integrada de Saúde Mental da Marinha do Brasil: um espaço de luta da
enfermagem militar (1982-1989)

5432

(M)

Uso da membrana semipermeável como proteção da pele do recém-nascido
prematuro (O)

5857

(M)

Uso da monitorização residencial da pressão arterial (MRPA) na avaliação do
controle de hipertensos, após implementação de programa educativo, em
Unidades Básicas de Saúde

5621

(M)

Uso de álcool e as condições de saúde entre motoristas nas estradas (O)

5677

(M)

Uso de medicamentos psicoativos: um estudo com jovens que tentaram suicídio
em Maringá-PR

5840

(M)

Validação do diagnóstico de enfermagem Conhecimento deficiente em relação à
doença arterial coronariana e à revascularização do miocárdio

5658

(D)

Validação do reprocessamento de cateteres cardíacos angiográficos: uma
avaliação da funcionalidade e integridade

5800

(M)

Valores éticos no ensino do cuidar em enfermagem: um estudo fenomenológico a
partir de Max Scheler

5771

(M)

Velhice para as mulheres de um grupo de convivência intergeracional: estudo de
enfermagem na perspectiva das representações sociais (A)

5453

(M)

Vida social de pessoas com diagnóstico de esquizofrenia, usuárias de um centro
de atenção psicossocial (A)

5748

(M)

Vínculo no processo de atenção à tuberculose no Município de Ribeirão Preto-SP
(2006-2007) (O)

5695

(M)

Violência conjugal sob o olhar de gênero

5847

(D)

367
Violência entre pares na criança com lesão corporal por queimadura: as
implicações no cuidar do enfermeiro pediatra

5793

(M)

Violência intrafamiliar: percepções de crianças escolares que vivem em abrigo

5881

(M)

Violência urbana e suas repercussões na saúde: implicações para a enfermagem
(A)

5474

(M)

Visão dos gerentes das Unidades Básicas de Saúde sobre a Tuberculose na
Agenda Municipal, em um município do Estado de São Paulo (A)

5749

(D)

Vislumbrando o cuidado de enfermagem como prática social empreendedora

5522

(D)

Vivência da enfermeira no cuidado ao recém-nascido e aos pais na unidade de
terapia intensiva neonatal: uma abordagem da fenomenologia social (A)

5597

(M)

Vivência das mães de recém-nascidos prematuros no processo de manutenção
da lactação e amamentação durante o período de internação de seus filhos (A)

5591

(M)

Vivência de mulheres submetidas à gastroplastia

5500

(M)

Vivência do enfermeiro como tutor em um hospital de especialidades oncológicas
(A)

5588

(M)

Vivenciando a gravidez de alto risco: entre a luz e a escuridão

5483

(M)

Vivências da gravidez de adolescentes

5802

(M)

Vivências da sexualidade de idosos(as)

5552

(M)

Vivências de cuidado da mulher: a voz das puérperas

5553

(M)

Vivências de mulheres sobre o processo parturitivo: contribuições para a
assistência de enfermagem

5895

(M)

Vivências de perda e luto de idosos residentes em uma instituição asilar de longa
permanência em Ribeirão Preto-SP

5699

(M)

Vivendo com fibrose cística: a experiência da doença no contexto familiar

5733

(M)

Vulnerabilidade de adolescentes ao HIV/aids: revisão integrativa

5609

(M)
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Vulnerabilidade feminina ao HIV: metasíntese

5583

(M)
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CENTROS INDEPENDENTES DE ASSISTÊNCIA A GRAVIDEZ E AO PARTO
5863
CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS
5517
CIRURGIA BARIÁTRICA
5500, 5828
CIRURGIA TORÁCICA
5430, 5464, 5836, 5867
CITOCINAS
5578
CLASSIFICAÇÃO
5481, 5629, 5856, 5889
CLIMATÉRIO
5507, 5545
COEFICIENTE DE NATALIDADE
5571
COLETA DE DADOS
5828
COLOSTOMIA
5574, 5707, 5842
COMPARAÇÃO TRANSCULTURAL
5705, 5744, 5756
COMPETÊNCIA PROFISSIONAL
5607, 5626, 5654, 5693, 5734, 5735, 5747, 5893
COMPLICAÇÕES DO DIABETES
5437, 5561, 5777
COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS
5530, 5616, 5619, 5904
COMPORTAMENTO ALIMENTAR
5673
COMPORTAMENTO COOPERATIVO
5611
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COMPORTAMENTO DO ADOLESCENTE
5475, 5548, 5666
COMPORTAMENTO ESPACIAL
5796
COMPORTAMENTO INFANTIL
5720
COMPORTAMENTO MATERNO
5736, 5746
COMPORTAMENTO SEXUAL
5444, 5846
COMPORTAMENTO SOCIAL
5748, 5793
COMPOSIÇÃO CORPORAL
5480, 5484
COMUNICAÇÃO
5464, 5665, 5753, 5792
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
5491
COMUNICAÇÃO NÃO VERBAL
5471, 5850
CONDIÇÕES DE TRABALHO
5540, 5779, 5794, 5827
CONDIÇÕES SOCIAIS
5674
CONDUÇÃO DE VEÍCULO
5677
CONDUTA DE SAÚDE
5565, 5617
CONDUTA DO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO
5659, 5723
CONDUTAS TERAPÊUTICAS
5537
CONFLITO DE INTERESSES
5884
CONFLITO FAMILIAR
5680
CONHECIMENTO
5572, 5784, 5870
CONHECIMENTOS, ATITUDES E PRÁTICA EM SAÚDE
5427, 5493, 5586, 5633, 5713, 5775, 5784, 5788, 5791, 5868, 5882, 5885
CÔNJUGES
5556
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CONSTERNAÇÃO
5699, 5712
CONSULTA A DOMICÍLIO
5469
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
5677
CONTAMINAÇÃO
5594
CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE
5700
CONTRAÇÃO UTERINA
5639
CONTROLE DE CUSTOS
5589
CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
5758
CONTROLE DE INFECÇÕES
5435, 5493, 5529, 5718, 5899
CONVULSÕES
5427
CRECHES
5633
CREDENCIAMENTO DE HOSPITAIS
5831
CRIANÇA
5428, 5504, 5535, 5555, 5557, 5628, 5634, 5647, 5656, 5670, 5673, 5704, 5720, 5722, 5733, 5739,
5744, 5746, 5782, 5793, 5798, 5814, 5855, 5881
CRIANÇA HOSPITALIZADA
5463, 5567, 5606, 5778, 5780, 5837, 5860
CRIANÇA INSTITUCIONALIZADA
5821
CRIOTERAPIA
5635, 5724
CUIDADO DA CRIANÇA
5555, 5633, 5814
CUIDADO DO LACTENTE
5563
CUIDADO PRÉ-NATAL
5451, 5606, 5645, 5654, 5693, 5735, 5873, 5874, 5882, 5893
CUIDADORES
5427, 5428, 5446, 5461, 5465, 5523, 5555, 5565, 5686, 5690, 5720, 5721, 5731, 5788, 5812, 5824,
5880, 5883, 5904
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CUIDADOS BÁSICOS DE ENFERMAGEM
5467
CUIDADOS CRÍTICOS
5839
CUIDADOS DE ENFERMAGEM
5430, 5431, 5433, 5435, 5436, 5437, 5438, 5440, 5441, 5443, 5446, 5448, 5449, 5450, 5457, 5462,
5464, 5469, 5470, 5471, 5474, 5490, 5510, 5513, 5522, 5525, 5530, 5533, 5534, 5535, 5536, 5539,
5544, 5546, 5553, 5560, 5561, 5564, 5568, 5597, 5599, 5620, 5628, 5640, 5644, 5654, 5661, 5671,
5718, 5728, 5771, 5784, 5788, 5791, 5793, 5817, 5818, 5820, 5821, 5824, 5825, 5831, 5832, 5834,
5836, 5837, 5840, 5841, 5842, 5850, 5851, 5856, 5857, 5859, 5861, 5865, 5866, 5869, 5875, 5876,
5877, 5878, 5883, 5885, 5891, 5894, 5895, 5896, 5897, 5901, 5903
CUIDADOS INTENSIVOS
5698
CUIDADOS PALIATIVOS
5521, 5577, 5835
CUIDADOS PARA PROLONGAR A VIDA
5647
CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS
5464, 5616, 5828
CUIDADOS PRÉ-OPERATÓRIOS
5430
CULTURA
5506, 5690, 5704, 5882
CULTURA ORGANIZACIONAL
5804, 5815
CURATIVOS BIOLÓGICOS
5857
CURATIVOS OCLUSIVOS
5718
CURRÍCULO
5790, 5819
CUSTOS DE CUIDADOS DE SAÚDE
5448
CUSTOS HOSPITALARES
5589
DÉBITO CARDÍACO
5849
DEFICIÊNCIA DE FERRO
5557, 5558
DEMÊNCIA
5461
DEPRESSÃO
5681, 5710, 5719, 5745
DERMATITE
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5512
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
5634, 5720
DESFIBRILADORES
5575
DESINSTITUCIONALIZAÇÃO
5477, 5613, 5632, 5636, 5743
DESMAME
5590
DESMAME DO RESPIRADOR
5867
DETECÇÃO PRECOCE DE CÂNCER
5854
DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL
5621
DIABETES GESTACIONAL
5766
DIABETES MELLITUS
5561, 5659, 5685, 5708, 5777, 5823
DIABETES MELLITUS TIPO 1
5437
DIABETES MELLITUS TIPO 2
5436, 5527, 5675, 5692, 5696, 5902
DIAGNÓSTICO
5766
DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM
5499, 5629, 5658, 5754, 5767, 5772, 5849, 5853, 5856, 5859
DIAGNÓSTICO PRECOCE
5511
DIÁLISE PERITONEAL
5441
DIÁLISE RENAL
5731
DIREITO À SAÚDE
5642
DIREITOS DA MULHER
5438, 5905
DIREITOS DO PACIENTE
5732, 5761
DIREITOS DOS IDOSOS
5642
DIREITOS HUMANOS
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5624
DIREITOS REPRODUTIVOS
5438
DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS
5905
DISFUNÇÃO SEXUAL FISIOLÓGICA
5703
DISPAREUNIA
5703
DISPOSITIVOS DE COMPRESSÃO PNEUMÁTICA INTERMITENTE
5828
DISTRIBUIÇÃO DA GORDURA CORPORAL
5484
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO
5515, 5674
DOADORES DE SANGUE
5806, 5879
DOCENTE DE ENFERMAGEM
5468, 5576, 5741, 5757, 5780, 5783, 5790, 5862, 5870
DOENÇA CRÔNICA
5525, 5526, 5595, 5617, 5733, 5744, 5769, 5778, 5823, 5883
DOENÇA DA ARTÉRIA CORONARIANA
5658
DOENÇA DE ALZHEIMER
5824
DOENÇAS CARDIOVASCULARES
5484, 5487, 5769, 5800
DOENÇAS DO COLO DO ÚTERO
5668
DOENÇAS DO PÉ
5517
DOENÇAS ENDÊMICAS
5515
DOENÇAS HEMATOLÓGICAS
5475, 5860
DOENÇAS PARASITÁRIAS
5497
DOENÇAS PROFISSIONAIS
5715, 5805, 5833
DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS
5508, 5873, 5877
DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
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5604, 5816
DOENTE TERMINAL
5647
DOR
5578
DOR DO PARTO
5635, 5724
DOR PÓS-OPERATÓRIA
5535
DOWNSIZING ORGANIZACIONAL
5524, 5623, 5839
ECOLOGIA HUMANA
5519
EDUCAÇÃO
5722
EDUCAÇÃO BASEADA EM COMPETÊNCIAS
5542
EDUCAÇÃO CONTINUADA
5614
EDUCAÇÃO CONTINUADA EM ENFERMAGEM
5434, 5468, 5907
EDUCAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
5783
EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM
5426, 5434, 5468, 5495, 5511, 5513, 5542, 5544, 5576, 5588, 5612, 5657, 5669, 5747, 5752, 5757,
5771, 5773, 5783, 5790, 5819, 5829, 5862, 5864, 5870, 5872, 5886, 5890, 5907
EDUCAÇÃO EM ODONTOLOGIA
5669, 5819
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
5521, 5612, 5615, 5620, 5621, 5628, 5645, 5657, 5658, 5661, 5696, 5723, 5741, 5777, 5778, 5781,
5788, 5802, 5809, 5812, 5858, 5905
EDUCAÇÃO MÉDICA
5669, 5819
EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
5498, 5669
EDUCAÇÃO SEXUAL
5538, 5802
EDUCAÇÃO SUPERIOR
5669, 5741, 5783, 5819, 5862
EDUCAÇÃO TÉCNICA EM ENFERMAGEM
5498
ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
5676

382
EMBLEMAS E INSÍGNIAS
5458
EMOÇÕES
5464, 5566, 5574, 5587, 5680, 5712, 5717, 5720, 5837
ENCEFALOPATIAS
5573
ENFERMAGEM
5481, 5771
ENFERMAGEM DE CENTRO CIRÚRGICO
5466, 5528, 5602
ENFERMAGEM DO TRABALHO
5459, 5689, 5725, 5729, 5833, 5839
ENFERMAGEM EM EMERGÊNCIA
5540, 5579, 5586, 5596, 5675, 5681, 5865, 5889, 5903
ENFERMAGEM EM PÓS-ANESTÉSICO
5616
ENFERMAGEM EM REABILITAÇÃO
5619, 5859
ENFERMAGEM EM SAÚDE COMUNITÁRIA
5716, 5776, 5814, 5852
ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA
5435, 5454, 5468, 5569, 5585, 5749, 5868, 5885
ENFERMAGEM FAMILIAR
5428, 5504, 5514, 5534, 5656, 5858, 5891, 5896, 5897
ENFERMAGEM GERIÁTRICA
5453, 5461, 5465, 5506, 5527, 5530, 5532, 5552, 5792, 5811, 5812, 5824, 5869, 5904
ENFERMAGEM HOLÍSTICA
5630
ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL
5553, 5563, 5631, 5901
ENFERMAGEM MILITAR
5432, 5445
ENFERMAGEM NEONATAL
5439, 5511, 5512, 5591, 5597, 5606, 5644, 5661, 5874
ENFERMAGEM OBSTÉTRICA
5451, 5483, 5606, 5611, 5635, 5639, 5654, 5693, 5734, 5735, 5863, 5873, 5882, 5893, 5895
ENFERMAGEM ONCOLÓGICA
5475, 5521, 5537, 5588, 5671, 5706, 5786, 5826, 5834, 5835, 5854
ENFERMAGEM PEDIÁTRICA
5427, 5463, 5555, 5563, 5633, 5634, 5670, 5704, 5733, 5780, 5782, 5793, 5814, 5826, 5832, 5837,
5860, 5881, 5891
ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA
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5528, 5535, 5602, 5637, 5836, 5867
ENFERMAGEM PRÁTICA
5426
ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA
5432, 5477, 5479, 5523, 5539, 5632, 5638, 5664, 5666, 5686, 5700, 5730, 5736, 5740, 5743, 5745,
5748, 5765, 5789, 5866, 5871
ENFERMAGEM TRANSCULTURAL
5478
ENFERMEIRAS ADMINISTRADORAS
5607
ENFERMEIRAS/OS (não DeCS)
5426, 5445, 5452, 5454, 5469, 5473, 5476, 5479, 5486, 5526, 5529, 5536, 5542, 5544, 5546, 5554,
5566, 5576, 5585, 5588, 5611, 5614, 5623, 5632, 5654, 5667, 5672, 5683, 5717, 5775, 5785, 5786,
5794, 5818, 5835, 5842, 5874, 5884, 5887, 5889, 5892, 5899
ENSINO
5542, 5588, 5773, 5783, 5790, 5864, 5870
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
5672, 5829, 5830
ENTEROCOCCUS
5494
ENTEROSTOMIA
5707
ENVELHECIMENTO
5465, 5618, 5665, 5774
ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO
5502, 5532, 5551, 5617, 5721, 5880
EPIDEMIOLOGIA
5435, 5496, 5648, 5674, 5684, 5795, 5796, 5898
EPISIOTOMIA
5724
EQÜIDADE EM SAÚDE
5641, 5643
EQUIPAMENTOS E PROVISÕES HOSPITALARES
5600
EQUIPE DE ASSISTÊNCIA AO PACIENTE
5431, 5482, 5483, 5492, 5518, 5539, 5540, 5599, 5603, 5622, 5638, 5643, 5698, 5708, 5753, 5759,
5781, 5782, 5808, 5810, 5841, 5845, 5860, 5888, 5900
EQUIPE DE BUSCA E RESGATE
5540
EQUIPE DE ENFERMAGEM
5430, 5431, 5449, 5459, 5474, 5546, 5566, 5614, 5622, 5637, 5693, 5702, 5712, 5728, 5734, 5747,
5784, 5794, 5805, 5820, 5869, 5875
ERROS DE MEDICAÇÃO
5760
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ESCALA DE GRAVIDADE DO FERIMENTO
5605
ESCALAS
5503, 5505, 5608, 5678, 5756
ESCOLAS DE ENFERMAGEM
5458, 5460, 5780, 5783, 5829, 5864, 5872, 5890
ESCOLHA DA PROFISSÃO
5672
ESFREGAÇO VAGINAL
5570
ESGOTAMENTO PROFISSIONAL
5730, 5741, 5757, 5900
ESPECIALIDADE
5776
ESPIRITUALIDADE
5599, 5709, 5754, 5765
ESQUISTOSSOMOSE MANSONI
5795
ESQUIZOFRENIA
5748
ESTADO NUTRICIONAL
5497, 5551
ESTATÍSTICAS HOSPITALARES
5488
ESTATUTOS
5642
ESTEREOTIPAGEM
5672
ESTERILIZAÇÃO
5785
ESTILO DE VIDA
5510, 5799, 5853
ESTOMAS CIRÚRGICOS
5574, 5707, 5842
ESTRATÉGIAS
5544
ESTRESSE PSICOLÓGICO
5509, 5526, 5582, 5636, 5683, 5717, 5730, 5741, 5755, 5757, 5794, 5837, 5897
ESTUDANTES
5463, 5497, 5501, 5508, 5515, 5558, 5572, 5672
ESTUDANTES DE ENFERMAGEM
5460, 5462, 5486, 5549, 5572, 5711, 5780, 5886
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ESTUDO COMPARATIVO
5497, 5572, 5580, 5601, 5605, 5608, 5666, 5754, 5890
ESTUDOS DE CASOS
5676
ESTUDOS DE COORTES
5447
ESTUDOS DE TEMPO E MOVIMENTO
5623
ESTUDOS DE VALIDAÇÃO
5503, 5505, 5568, 5593, 5658, 5678, 5684, 5692, 5705, 5744, 5754, 5756, 5772, 5800, 5821, 5841,
5849, 5850, 5855
ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS
5494
ESTUDOS RETROSPECTIVOS
5491, 5516, 5560, 5575, 5602, 5604, 5609, 5619, 5798
ESTUDOS TRANSVERSAIS
5492
ÉTICA
5593, 5642, 5728, 5771
ÉTICA DE ENFERMAGEM
5440, 5596, 5630, 5728, 5818
ÉTICA MÉDICA
5888
EVENTOS CIENTÍFICOS E DE DIVULGAÇÃO
5495
EXCISÃO DE LINFONODO
5701
EXERCÍCIO
5617, 5853
EXISTENCIALISMO
5455, 5467, 5561, 5630, 5685, 5740, 5771, 5781, 5786, 5832, 5842
EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS
5711, 5759
EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL
5711
FADIGA
5577, 5608
FAMÍLIA
5430, 5475, 5504, 5510, 5514, 5523, 5532, 5538, 5555, 5556, 5562, 5565, 5653, 5656, 5680, 5686,
5690, 5705, 5731, 5733, 5742, 5758, 5763, 5778, 5812, 5823, 5824, 5842, 5843, 5860, 5880, 5883,
5891, 5892, 5897
FARMACORRESISTÊNCIA BACTERIANA
5564
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FATOR DE NECROSE TUMORAL ALFA
5578
FATORES DE NECROSE TUMORAL
5668, 5679
FATORES DE RISCO
5447, 5483, 5487, 5494, 5501, 5504, 5577, 5579, 5595, 5600, 5618, 5668, 5677, 5688, 5702, 5769,
5854, 5902
FATORES EPIDEMIOLÓGICOS
5719
FATORES SOCIOECONÔMICOS
5551, 5719, 5795, 5796
FENÔMENOS CRONOBIOLÓGICOS
5646
FENÔMENOS FISIOLÓGICOS DA NUTRIÇÃO DO LACTENTE
5739
FERIMENTOS E LESÕES
5469, 5512, 5579, 5601, 5738, 5777
FERIMENTOS POR ARMA DE FOGO
5474
FIBROSE CÍSTICA
5733, 5843
FISIOTERAPIA (ESPECIALIDADE)
5491
FÍSTULA DO SISTEMA DIGESTÓRIO
5861
FITOTERAPIA
5885
FORÇA DE TRABALHO
5626
FORÇA MUSCULAR
5639
FORMAÇÃO DE CONCEITO
5513, 5647, 5773, 5784, 5816, 5890
FRATURAS DO FÊMUR
5688
FRATURAS DO QUADRIL
5688
GARANTIA DA QUALIDADE DOS CUIDADOS DE SAÚDE
5466, 5568, 5571, 5670
GASTROPLASTIA
5500
GÊNERO E SAÚDE
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5585, 5624, 5834
GERÊNCIA
5607, 5622, 5749, 5752, 5834, 5835, 5907
GERENCIAMENTO DE PRÁTICA PROFISSIONAL
5452, 5752, 5785, 5787, 5834, 5884
GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA
5760
GERIATRIA
5721, 5751, 5869
GESTANTES
5451, 5503, 5505, 5557, 5645, 5693, 5766, 5882, 5893
GESTÃO DE QUALIDADE
5831
GESTÃO EM SAÚDE
5516, 5809, 5810, 5815, 5848
GRAVIDEZ
5451, 5470, 5557, 5639, 5693, 5745, 5873, 5874, 5893, 5895
GRAVIDEZ DE ALTO RISCO
5483, 5766
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
5444, 5563, 5802, 5851
GRUPOS DE AUTO-AJUDA
5453, 5514
GRUPOS FOCAIS
5450
HÁBITOS ALIMENTARES
5822
HANSENÍASE
5435, 5515, 5517, 5781, 5796
HELMINTÍASE
5497
HEME OXIGENASE-1
5649, 5651
HEMORRAGIA PÓS-PARTO
5655
HEPATITE B
5898
HIGIENE
5784
HIPERTENSÃO
5487, 5501, 5565, 5620, 5621, 5702, 5853
HIPOTERMIA
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5694
HISTERECTOMIA
5455, 5547
HISTÓRIA
5776
HISTÓRIA DA ENFERMAGEM
5432, 5445, 5457, 5458, 5460, 5473, 5829, 5871, 5872
HISTÓRIA DA MEDICINA
5770
HIV
5428, 5451, 5506, 5569, 5583, 5609, 5679, 5682, 5719, 5720, 5797, 5846, 5855, 5894
HIV-1
5668, 5671
HOMENS
5707
HOMICÍDIO
5838
HONORÁRIOS E PREÇOS
5469
HOSPITAIS
5449, 5667
HOSPITAIS DE ENSINO
5524, 5614, 5728, 5886
HOSPITAIS FILANTRÓPICOS
5492
HOSPITAIS MILITARES
5432
HOSPITAIS PRIVADOS
5490, 5610
HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS
5477, 5523, 5740, 5871
HOSPITAIS PÚBLICOS
5794, 5815
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS
5439, 5441, 5446, 5662, 5713, 5760, 5804, 5805, 5860, 5869, 5886, 5887
HOSPITALIZAÇÃO
5488, 5686, 5766, 5866, 5891
HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
5440, 5518, 5593, 5638, 5669, 5698, 5813, 5878, 5882, 5892
IDADE MATERNA
5470
IDENTIDADE DE GÊNERO
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5460, 5543, 5585, 5847
IDENTIFICAÇÃO SOCIAL
5460, 5803
IDOSO
5433, 5453, 5461, 5465, 5502, 5523, 5530, 5532, 5537, 5550, 5551, 5552, 5559, 5617, 5618, 5642,
5650, 5665, 5699, 5731, 5751, 5774, 5788, 5792, 5808, 5811, 5812, 5824, 5869, 5880, 5904
IDOSO DE 80 ANOS OU MAIS
5721
IDOSO FRAGILIZADO
5756
IMAGEM CORPORAL
5672, 5891
IMUNIZAÇÃO
5898
IMUNOGLOBULINA E
5795
INCIDÊNCIA
5618
INCONTINÊNCIA FECAL
5648
INCONTINÊNCIA URINÁRIA
5584, 5648
INDICADORES BÁSICOS DE SAÚDE
5488
INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS
5560
INDICADORES DE MORBI-MORTALIDADE
5573
INDICADORES DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA
5550
INDICADORES DE QUALIDADE EM ASSISTÊNCIA À SAÚDE
5466, 5568
ÍNDICE DE GRAVIDADE DE DOENÇA
5601
ÍNDICES DE GRAVIDADE DO TRAUMA
5601, 5605
INDÚSTRIA PETROQUÍMICA
5489
INFECÇÃO HOSPITALAR
5493, 5494, 5529, 5594, 5600, 5691, 5899
INFECÇÕES BACTERIANAS
5494
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INFECÇÕES POR HIV
5846
INFORMÁTICA EM ENFERMAGEM
5520, 5612, 5689, 5714
INIQUIDADE SOCIAL
5674
INSTITUCIONALIZAÇÃO
5562, 5699, 5740, 5811, 5866
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
5551, 5699, 5811
INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
5745
INSTITUIÇÕES DE SAÚDE
5489, 5554, 5789, 5813
INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS DE SAÚDE
5702
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
5608, 5687
INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA
5651
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA
5731
INTERAÇÕES DE MEDICAMENTOS
5662
INTERLEUCINAS
5578
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DOENTE MENTAL
5740
INTERNATO E RESIDÊNCIA
5626
INTERPRETAÇÃO ESTATÍSTICA DE DADOS
5580
INTUBAÇÃO INTRATRAQUEAL
5471
JOGOS E BRINQUEDOS
5826
JUSTIÇA SOCIAL
5641
LABORATÓRIOS
5676
LACTAÇÃO
5591, 5592
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LACTENTE
5590
LARINGECTOMIA
5861
LEIS DE CURA
5435
LEITE HUMANO
5764
LIDERANÇA
5546, 5554
LINGUAGEM DE SINAIS
5471
LIPODISTROFIA
5671
LITERATURA DE REVISÃO COMO ASSUNTO
5706
LUA
5646
MÃES
5567, 5590, 5592, 5661, 5673, 5736, 5746, 5852
MAMILOS
5564
MAMOPLASTIA
5660
MARKETING DE SERVIÇOS DE SAÚDE
5452
MASTECTOMIA
5598, 5660, 5878
MATERIAIS DE ENSINO
5427
MATERIAIS EDUCATIVOS E DE DIVULGAÇÃO
5645
MATERNIDADES
5429
MAUS-TRATOS CONJUGAIS
5847
MAUS-TRATOS INFANTÍS
5782, 5881
MECÂNICA RESPIRATÓRIA
5791
MECANISMOS DE DEFESA
5730
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MEDIÇÃO DA DOR
5521
MEDIÇÃO DE RISCO
5579, 5751, 5889
MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS
5691, 5791
MEDICINA COMUNITÁRIA
5776
MEDICINA DE EMERGÊNCIA
5575
MEDICINA INTERNA
5499
MEDICINA PREVENTIVA
5775
MEDICINA REPRODUTIVA
5541
MEDIDAS DE SEGURANÇA
5640
MEIO AMBIENTE
5519, 5646
MENOPAUSA
5545
MERCADO DE TRABALHO
5456, 5729, 5907
METABOLISMO
5696
METAIS PESADOS
5663
METANÁLISE
5509
METODOLOGIA
5560
MÉXICO
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