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Apresentação

Desde a criação do CEPEn, na década de 1970, até os dias de hoje, o Banco de Teses
constitui um acervo de 6.275 volumes, nas versões impressas e CD rom. Por sua vez, o Catálogo
Informações Sobre Pesquisas e Pesquisadores de Enfermagem é um recurso de consulta desse
Banco, criado pelo CEPEn, para promover a difusão do conhecimento acadêmico de Enfermagem
junto a comunidade científica brasileira. Manter a regularidade da publicação do Catálogo é um
compromisso da Diretoria e do Corpo Técnico do CEPEn-ABEn, no sentido de conferir visibilidade e
facilitar a consulta do usuário ao seu acervo.
Na edição do catálogo 2009, publicada em 2010, encontra-se registrada 368 produções
acadêmicas defendidas entre 1999 e 2009, nos programas de pós-graduação de São Paulo (178),
Rio de Janeiro (59), Santa Catarina (40), Minas Gerais (32), Paraíba (25), Ceará (22), Rio Grande do
Sul (10) e Paraná (02). Somente no último ano, foram incluídas 333, correspondendo a totalidade
daquelas enviadas a ABEn até 31 de maio de 2010.

Os Programas de Pós-graduação de

Enfermagem desses Estados, os Enfermeiros e as Enfermeiras brasileiras interessadas no registro de
sua produção no CEPEn, contribuíram com o acervo, enviando 269 dissertações de mestrado e 99
teses de doutorado.
As áreas de concentração dos cursos de pós-graduação foram acrescidas à estrutura do
Catálogo, de modo a facilitar a busca do leitor e sua leitura mais direcionada para o campo específico
do conhecimento de Enfermagem. Desse modo, a Enfermagem Fundamental foi a área com maior
produção (49), seguida pela Filosofia, Saúde e Sociedade (38), Enfermagem em Saúde Pública (35),
Enfermagem, Saúde e Sociedade (32), Saúde e Enfermagem (32), Enfermagem no Contexto Social
Brasileiro (27), Enfermagem Psiquiátrica (24), Enfermagem na Promoção da Saúde (22),
Enfermagem na Saúde do Adulto [PROESA] (19), Administração em Serviços de Enfermagem (17),
Enfermagem na Atenção à Saúde (16), Cuidado em Saúde (11), Enfermagem e Saúde (10),
Enfermagem [Interunidades] (9), Enfermagem (7), Enfermagem em Saúde Coletiva (7), Enfermagem
Obstétrica e Neonatal (5), Enfermagem Pediátrica (4), Assistência de Enfermagem (2), Enfermagem e
o Processo de Cuidado (2).
O Catálogo mantém o resumo das teses e dissertações com links para os textos completos
divulgados nas Bibliotecas Digitais de Teses e Dissertação das Universidades, onde os programas de
pós-graduação estão situados.
O crescimento da Pós-graduação de Enfermagem foi expressivo no curso dos últimos três
anos. Na listagem divulgada pela CAPES pertinente a Avaliação dos Cursos de Pós-graduação, no
triênio 2007-2009, constatam-se que em 2007 havia 27 cursos de mestrado e 15 de doutorado,
inseridos em 32 programas. No ano de 2009, registram-se 34 cursos de mestrado (acadêmico e
profissional) e 17 de doutorado, pertencentes a 35 programas. Em setembro de 2010, a CAPES
reconhecia 42 programas de pós-graduação, sendo 38 cursos de mestrado acadêmico, três (03)

vi
cursos de mestrado profissional e 20 cursos de doutorado. A análise quantitativa nos aponta que,
entre 2007 e 2010, foram criados mais 10 programas, sete cursos de mestrado (acadêmico e
profissional), distribuídos nas cinco regiões do país, e três cursos de doutorado.
Consequentemente, a produção acadêmica, oriunda desses programas, continuará contando
com o Banco de Teses do CEPEn, um repositório da divulgação dos saberes de Enfermagem
produzidos pelas(os) cientistas do país, no ambiente da academia, com vistas à consolidação da
Ciência de Enfermagem. Em contrapartida, percebe-se a necessidade de melhorar os mecanismos e
processos de produção do próprio Catálogo, profissionalizando-o ainda mais. O desafio está em
assegurar que os Coordenadores de Programas e de cursos novos mantenham o fluxo regular de
encaminhamento de teses e dissertações para compor o acervo do Banco de Teses do CEPEn e do
Catálogo Informações sobre Pesquisas e Pesquisadores de Enfermagem. Ambos dispositivos
constituem-se em espaços legítimos e orgânicos de difusão do conhecimento e consolidação da
Ciência de Enfermagem produzida no Brasil.
A edição do Catálogo 2009, publicada em 2010, coroa o final da gestão do CEPEn (20072010) atual. No curso de três anos de atividades, a Diretoria e o Corpo Técnico apoiados pela
Diretoria Nacional da ABEn, particularmente da Presidente da entidade - Maria Goretti David Lopes,
não envidaram esforços para entregar os catálogos para a Enfermagem brasileira. No curso desse
triênio, registram-se grandes avanços, com destaque para a: indexação de mais de 2.263 títulos no
BDENF (Banco de Dados de Enfermagem) da Biblioteca Virtual de Saúde - Enfermagem (BVS
Enfermagem); inclusão de 1.295 títulos no Banco de Teses do CEPEn; regularidade nas edições do
catálogo (três volumes publicados no formato CD rom e digital); manutenção on line dos catálogos
editados; ampliação das ferramentas de busca em cada volume editado, com a inserção dos links
para acesso remoto aos textos completos; e a inclusão das áreas de concentração dos programas de
pós-graduação registrados nas produções acadêmicas.
Na apresentação da edição deste Catálogo, registro os meus agradecimentos especiais ao
Corpo Técnico do CEPEn, por sua dedicação em todo o processo de produção: Sonia K. Sakai
Teixeira – Bibliotecária; Carina de Brito Aguiar – Auxiliar de Biblioteca; Leonardo Passos Xavier,
Técnico de Informática.
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Distribuição das Pesquisas Segundo:

I – GRAU ACADÊMICO

Total

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

269

TESE DE DOUTORADO

99

TESE DE LIVRE DOCÊNCIA

0
TOTAL

II – ANO DE DEFESA

368

Total

 1999

02

 2002

02

 2004

01

 2006

05

 2007

05

 2008

20

 2009

333

III – LOCAL DE DEFESA

Total

São Paulo

178

Rio de Janeiro

59

Santa Catarina

40

Minas Gerais

32

Paraíba

25

Ceará

22

Rio Grande do Sul

10

Paraná

02
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IV – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E INSTITUIÇÃO DE DEFESA

Total



ENFERMAGEM

368

•

ENFERMAGEM FUNDAMENTAL

49

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

42

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

7

•

FILOSOFIA, SAÚDE E SOCIEDADE

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

ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA

38
38
35

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

33

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

2

•

ENFERMAGEM, SAÚDE E CUIDADO NA SOCIEDADE

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

SAÚDE E ENFERMAGEM

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

A ENFERMAGEM NO CONTEXTO SOCIAL BRASILEIRO

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

ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA

32
32
32
32
27
27
24

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

18

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

6

•

ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO DA SAÚDE

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

ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO (PROESA)

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

ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM

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

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO Á SAÚDE

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

CUIDADO EM SAÚDE

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

22
22
19
19
17
17
16
16
11
11
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ENFERMAGEM E SAÚDE

Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG
•

ENFERMAGEM (INTERUNIDADES)

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

ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA

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

ENFERMAGEM OBSTÉTRICA E NEONATAL

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

ENFERMAGEM PEDIÁTRICA

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

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

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

ENFERMAGEM E O PROCESSO DE CUIDADO

Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem - UEM

10
10
9
9
7
7
7
7
5
5
4
4
2
2
2
2

xi

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.

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

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

1
Bibliografia

Nº de Classificação: 5908
HONÓRIO, Rose Brandão. Manipulação das soluções diluentes pela enfermagem: estudo de
caso para prevenção das infecções hospitalares. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2002. [81] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Maria Aparecida de Luca
RESUMO: Trata-se de um estudo de natureza quantitativa, do tipo estudo de caso. Objeto de estudo - a
manipulação de soluções diluentes no preparo de medicamentos parenterais pela equipe de
enfermagem. A autora coletou os dados em duas etapas através da observação não participante e da
coleta de soluções diluentes de 30 eventos de frascos manipulados em dois hospitais do Estado do Rio
de Janeiro. Os dados foram tratados pelos programas de computação EP-Info e Excel. A análise dos
dados evidenciou a quebra no rigor da técnica de manipulação das soluções diluentes, destacando-se a
presença de contaminação microbiana em 20% das amostras. A pesquisa aponta para a necessidade
de implantação e incorporação pela equipe de enfermagem de rotinas de preparo e manipulação de
soluções minimizando os possíveis agravos e/ou danos à saúde da clientela assistida.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DÍSPONIVEL

Nº de Classificação: 5909
COSTA, Marcio Martins da. Desatando os nós dos lençóis hospitalares: um estudo sobre
prevenções de lesões das mãos de quem cuida. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto,
2006. 46 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Maria Aparecida de Luca
RESUMO: Este estudo refere-se aos riscos que os trabalhadores de enfermagem estão expostos no
cotidiano da prática de cuidar em enfermagem de um hospital público situado no município do Rio de
Janeiro. Objetivou-se: Identificar a incidência de lesões cutâneas no 1º quirodáctilo da mão
predominante dos profissionais que compõe a equipe de enfermagem; Correlacionar as lesões
cutâneas, identificadas no 1º quirodáctilo da mão predominante dos profissionais da equipe de
enfermagem com a técnica de preparo e despreparo do leito hospitalar e analisar como as lesões
cutâneas do leito ungueal, identificadas no profissional da equipe de enfermagem, podem interferir no
processo de cuidar em enfermagem no ambiente hospitalar. Foi realizado um estudo de Campo,
descritivo-exploratório, com abordagem quanti-qualitativa, buscando identificar os fenômenos através
das informações dos sujeitos e das situações observadas, que favorecem o aparecimento de
problemas advindos do cotidiano da prática de cuidar em enfermagem. Diante dos dados
apresentados, observou-se que 89,47% dos leitos hospitalares foram preparados mediante a fixação
do lençol ao colchão sob a forma de nó, o que demonstra ser uma realidade para a instituição, a
adaptação no preparo do leito hospitalar, observamos ainda que dos 20 (vinte) profissionais
observados, 80% desfizeram o leito hospitalar através do procedimento de desatar o nó e 20%,
utilizaram-se do procedimento de tracionar o lençol, desencapando o colchão. Quando analisamos as
informações obtidas durante a coleta das informações, observamos que 60% dos profissionais
utilizaram-se do nó para atar o lençol ao colchão, devido a praticidade desta ação, 25% dos
profissionais utilizaram-se desta mesma ação, devido a ação reprodutiva, ou seja, o fazer desprovido
do pensar e 15% dos profissionais relataram utilizar-se do nó para atar o lençol ao colchão, devido a
dificuldade encontrada na adequação do material, pois segundo eles a desproporção leito colchão
interfere na execução da técnica preconizada. Diante dos dados apresentados acima, foi identificado
que dos 20 (vinte) profissionais entrevistados, 65% destes profissionais já apresentaram lesões
cutâneas no polegar da mão predominante, o que de fato demonstra que existe o risco para
desenvolvimento de lesões nas mãos do profissional da equipe de enfermagem, através do preparo
do leito, ou seja, no momento de se desfazer os nós dos lençóis.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

2
Nº de Classificação: 5910
BARBOSA, Eriedna Santos. Populações invisíveis: representações de saúde da população adulta
em situação de rua. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde, 2006. [101] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTIAGO, Luiz Carlos
RESUMO: O estudo das representações sociais que 50 (cinqüenta) adultos em situação de rua tem
acerca da saúde. Os objetivos traçados foram identificar como a população adulta em situação de rua lida
com as questões de saúde; discutir como as representações sociais da população adulta em situação de
rua influenciam a busca e a manutenção de saúde. A natureza do estudo relaciona-o a pesquisa social.
Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, apresentando uma abordagem quanti-qualitativa, onde os
dados quantitativos do nosso estudo deram-se por interpretação de tabelas e gráficos, porém, de modo
não probabilístico, por meio de análise freqüencial. E os dados qualitativos por sua vez utilizam o
referencial teórico - metodológico das Representações Sociais. A estratégia utilizada para coletar as
representações foi entrevista semi-estruturada, considerando o roteiro com as perguntas. A utilização da
associação dos dados significativos, visando a análise das representações sociais produzidas,
devidamente agrupadas em cinco categorias, onde saúde foi representada como: Qualidade de Vida e
Ausência de doenças, sinais e sintomas. E a manutenção da saúde como as seguintes estratégias:
Ausência de estratégia para busca da melhoria da saúde; Busca ativa de tratamento e Estratégia para
melhora da qualidade de vida. A partir das discussões das categorias concluímos que a vivencia de
empobrecimento, desestruturação da auto-imagem e autoconfiança, além da vivência da exclusão podem
fazer com que muitos coloquem em xeque o valor que atribuem à própria vida, questionando o significado
de sua existência. O enfermeiro consciente dessa característica precisa incluir no seu cuidado de preparo
técnico e psicológico para lidar com as diversidades populacionais.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

Nº de Classificação: 5911
ARAUJO, Marcelle Campos. Aspiração traqueal de recém-nascidos prematuros: avaliação da dor
como um cuidado de enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2008. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Maria Aparecida de Luca
RESUMO: Este estudo teve como objetivo, analisar as reações comportamentais e fisiológicas de
recém-nascidos prematuros durante a aspiração traqueal, a partir da escala do perfil de dor do
prematuro (PIPP). Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória, observacional e não
participativa, com abordagem quantitativa. Os recém-nascidos que compuseram a população alvo
foram eleitos a partir de critérios pré estabelecidos, e foram observados a cada aspiração traqueal
que foram submetidos durante o período diurno, totalizando 40 procedimentos. Os resultados deste
estudo indicaram, através da escala de PIPP, que em 100% dos procedimentos houve presença de
dor, sendo que em 67,5% os RN apresentaram dor de moderada a intensa, demonstrando através de
reações comportamentais e fisiológicas, tais como; testa franzida, olhos espremidos e sulco
nasolabial aprofundado, alteração da freqüência cardíaca e saturação de O2. A enfermagem
desempenha papel fundamental no desenvolvimento de ações que visam à minimização da dor,
portanto deve valorizar a dor como o 5º sinal vital, sendo avaliada de maneira sistematizada e tratada
mediante protocolos previamente estabelecidos, diminuindo o empirismo e o subtratamento.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp095705.pdf

Nº de Classificação: 5912
MUNIZ, Adriana Silva. Conduta clínica de enfermagem para cuidar do cliente portador do
HIV/AIDS: o que fazem e o que sabem os enfermeiros do IPEC. Rio de Janeiro. Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem
Alfredo Pinto, 2008. 156 f.
Dissertação (Mestrado de Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nebia Maria Almeida de
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RESUMO: O presente estudo é produto da dissertação de mestrado apresentada na Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO na linha de Pesquisa Enfermagem: o Cotidiano da
prática de cuidar e ser cuidado, de gerenciar, de pesquisar e de ensinar. A pesquisa apresentou
como objeto de estudo o fazer e o saber expresso no cuidado prestado pelos enfermeiros ao cliente
portador do HIV/AIDS do Instituto de Pesquisa Evandro Chagas. Com os objetivos de Identificar o
fazer e saber dos enfermeiros expressos no ato de cuidar de clientes portadores do HIV/AIDS e
Caracterizar esse fazer e esse saber como expressão do conhecimento de enfermagem. A
justificativa para o desenvolvimento do estudo encontra respaldo quando acreditamos que os
enfermeiros fazem o cuidado porque sabem e esse modo de fazer-saber vincula-se com o conhecer
no seu cotidiano, o que se pretendeu desvelar, conhecer. Justificou-se também porque a
Enfermagem precisa mostrar como e porque faz o seu trabalho quando cuida de clientes portadores
do HIV/AIDS no IPEC. O caminho metodológico escolhido para o estudo foi uma pesquisa descritiva
de abordagem qualitativa, no cenário do Instituto de pesquisa Evandro Chagas - IPEC com 18
enfermeiros assistenciais. A produção de dados se realizou mediante a técnica de entrevistas semiestruturada com a análise dos dados realizada com base na Análise de Conteúdo de Bardin (2008).
Com análise dos dados obtivemos a categoria: Conduta Clínica no Fazer/Saber/Pensar expressas no
ato de Cuidar essa categoria versa sobre o conhecimento (fazer/saber), bem como o nível de
complexidade introduzido pelo novo cliente que é objeto do cuidado nas unidades de saúde; que
trazem para o cuidado de enfermagem o seu universo, suas diversidades, suas dificuldades
social/cultural/educacional - para o local de trabalho do profissional enfermeiro. Em uma avaliação
geral, o indicador de reflexão é designado como o fazer/saber acontecendo a partir dos fundamentos
científicos, teóricos e conhecimentos empíricos. Há aplicabilidade dos conhecimentos empíricos, dos
fundamentos científicos e os fundamentos teóricos para cuidar dos clientes portadores do HIV/AIDS,
estão centrados no sujeito que precisa de cuidados. Isso significa dizer que é a prática que direciona
suas ações fundamentadas no que eles conhecem como doença e como intervenção, marcada pelo
modelo biomédico e cartesiano. Sendo imprescindível mencionar, que nossos conhecimentos estão
impregnados por um modelo que está ultrapassado em nossos contextos históricos contemporâneo.
Consideramos que no delinear do fazer e do saber expresso no ato de cuidar dos participantes da
pesquisa e algumas interrogações nos surgiram, que são referentes à importância do fazer.
Praticamos as ações na prática embasadas nos eventos comuns da prática sem percebermos a
diferenciação e a importância para cuidar dos eventos raros e extremos. Uma prática de cuidar que
impõem uma ação de fazer-saber dinâmica que se articule com a eficácia do conhecimento, a
subjetividade do sujeito e as transformações diárias do nosso contexto de cuidar (social, cultural,
econômica, históricas).Há pouca utilização de instrumentos científicos para fundamentar essa prática,
o INESPERADO foi a não utilização e o não conhecimento do manual do ministério da Saúde.
Embora a maioria afirme que utiliza os fundamentos teóricos (adquiridos na graduação), que se
utilizam das literaturas de enfermagem para direcionar o seu cuidar e demonstrem uma busca
constante dos fundamentos científicos para correlacionarem com o fazer e o saber na prática do diaa-dia de cuidar no IPEC.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp098142.pdf

Nº de Classificação: 5913
SANTOS, Juliana Diniz dos. Enfermeiro e a dor no pós-operatório ortopédico: o significado da
ação (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde, 2009. 74 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Teresinha de Jesus Espírito Santo da
RESUMO: A dor é umas das principais queixas de pacientes internados em hospitais ou que
apresentam algum tipo de morbidade, sendo, portanto, necessário, cada vez mais, um olhar
diferenciado para tal fenômeno, buscando amenizá-lo ou extingui-lo e desta forma acompanhar o
desenvolvimento que a área de saúde tem alcançado em diversas vertentes. Para tanto é oportuno
discutir melhor os aspectos da assistência ao cliente com dor para que baseado nessa melhor
descrição e discussão da realidade possam ser elaboradas formas de atuação para o controle da dor
que seja mais próxima da realidade dos clientes que as referem e dos Enfermeiros que atuam sobre
esta. Este estudo busca compreender o significado que os Enfermeiros conferem as suas ações ao
prestar assistência ao cliente com dor pós-operatória ortopédica, tendo como objetivo: Compreender
o significado que os Enfermeiros do Instituto Nacional de Tráumato Ortopedia (INTO) atribuem as
ações que desenvolvem voltadas aos pacientes com dor no pós-operatório de cirurgias ortopédicas.
Trata-se de um estudo qualitativo com abordagem fenomenológica e utiliza como referencial a
Sociologia Compreensiva, de Alfred Schutz. Foram realizadas entrevistas a 09 enfermeiros
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assistenciais do INTO. Conclui-se então que estes enfermeiros se reconhecem como atores sociais
ao assistirem seus clientes com dor pós-operatória ortopédica, atribuindo significados individuais as
suas ações e preocupando-se em atender este indivíduo holisticamente, tendo como típico de sua
ação o bem-estar e conforto deste cliente tanto na sua forma biomédica quanto social.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp095346.pdf

Nº de Classificação: 5914
SILVA, Kyara Ligia de Souza e. Ações de enfermagem na prevenção de infecção hospitalar junto
a população idosa internada. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. 61 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TOCANTINS, Florence Romijn
RESUMO: Este estudo trata-se de uma reflexão acerca das ações de enfermagem na prevenção de
infecção hospitalar junto aos idosos internados. Teve por objetivos identificar e caracterizar as ações
da enfermagem na prevenção e controle de Infecção Hospitalar, junto à população idosa internada e
discutir as ações da enfermagem frente às recomendações das legislações vigentes relativas à
prevenção e controle de infecção hospitalar visando à saúde da população idosa. Para alcançar
esses objetivos, o estudo constituiu-se por uma pesquisa de campo e análise de conteúdo, de
natureza descritiva com abordagem qualitativa. Utilizou-se a técnica de entrevista semi-estruturada
desenvolvida mediante um roteiro. O cenário é um hospital público, localizado no município de Niterói
- RJ, com dez sujeitos participantes, membros da equipe de enfermagem lotados na clínica médica.
Após a análise dos dados, o perfil dos participantes demonstrou uma idade média de 38 anos. Dos
entrevistados, sete são Enfermeiros com tempo médio de graduação igual há onze anos e três
Técnicos de enfermagem com tempo médio de formação de sete anos. No que tange à capacitação
profissional voltada à prevenção e infecção hospitalar verificamos que os entrevistados não possuíam
essa atualização. O mesmo verifica-se ao serem indagados quanto à capacitação profissional sobre a
saúde do idoso, na qual os aspectos voltados à prevenção de infecção hospitalar junto aos idosos
internados não foram citados. Percebe-se na maioria das falas dos entrevistados que a realização
das técnicas de prevenção de infecção hospitalar é realizada sem distinção e especificidade ao grupo
populacional quando comparado ao adulto. Aponta que os participantes não realizam as ações de
prevenção de Infecção hospitalar junto ao idoso. Conclui-se que as ações de enfermagem na
prevenção de infecção hospitalar junto aos idosos internados perpassam pelo reconhecimento da
vulnerabilidade desta população específica, principalmente a vulnerabilidade programática onde o
enfermeiro através do processo de enfermagem mediante a sistematização da assistência poderá
antever agravos a saúde do idoso internado. As dimensões relacionadas às técnicas, ambiente e a
família devem ser enfatizados pelo enfermeiro no planejamento das ações, no sentido da promoção
da saúde. Destaca-se a importância da equipe de enfermagem adotar uma postura crítico-reflexivo ao
lidar com o idoso internado face à prevenção de Infecção Hospitalar, bem como para subsidiar a
assistência de Enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/diss
ertacoes%202009/acoes%20de%20enfermagem%20na%20prevencao%20de%20infeccao%20hospit
alar%20junto%20a%20populacao%20idosa%20internada.pdf

Nº de Classificação: 5915
CASTRO, Adriana Vilella Avila de. Repercussões da música na dor do trabalho de parto:
contribuições para enfermagem obstétrica (As). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. 73 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Leila Rangel da
MELO, Enirtes Caetano Prates
RESUMO: O objetivo deste estudo foi identificar as repercussões do uso da música na dor durante o
trabalho de parto. Utilizou-se o estudo série de casos como método e como modelo teórico investigativo
durante o trabalho de parto, trabalhando a música como potencial instrumento de relaxamento e
minimizador do ciclo medo-tensão-dor-medo. O campo do estudo foi um centro de parto normal de um
hospital e maternidade da cidade de Juiz de Fora - MG. Foram utilizados como instrumentos de coleta de
dados: partograma adaptado para o estudo e a escala visual analógica. O estudo trabalhou com trinta e

5
uma mulheres em trabalho de parto eutócico, distribuídas em dois grupos: o primeiro grupo com vinte e
duas parturientes sem audição musical e o segundo grupo com nove parturientes com audição musical no
decorrer do trabalho de parto, desde o momento de sua internação até o nascimento de seu filho ou até
quando desejassem. Após a coleta de dados foram padronizados quatro momentos de avaliação
baseados na cervicodilatação, no intuito de igualar os resultados obtidos de cada uma delas, uma vez que
o número de medições foi distinto por parturiente, pois foram internadas em momentos distintos no
trabalho de parto. A partir das avaliações realizadas, foram criadas quatro variáveis fisiológicas que
agruparam os resultados - dilatação, freqüência respiratória, freqüência cardíaca, pressão arterial sistólica
e diastólica, batimentos cardíacas fetais, número de contrações em dez minutos, duração das contrações
em segundos e dor, sendo agrupados nestes momentos de avaliação: 1ª Avaliação - parturiente entrando
na fase ativa do trabalho de parto alcançando 4 cm de dilatação; 2ª Avaliação - dilatação entre 5 e 6 cm.,
3ª Avaliação - dilatação entre 7 e 8 cm. e 4ª Avaliação - dilatação entre 9 e 10 cm. Os resultados das
outras variáveis encontrados no mesmo momento de avaliação de cada fase da dilatação foram
transportados para a fase de dilatação a partir dos registros no partograma do estudo. Foi possível avaliar
seis padrões fisiológicos (dilatação cervical, batimentos cardíaco-fetais, contratilidade, freqüência cardíaca,
freqüência respiratória e pressão arterial) que se modificaram durante a evolução do trabalho de parto,
apesar de não saírem dos padrões fisiológicos, uma vez que o corpo da mulher é programado para
suportar fisiologicamente o trabalho de parto e nascimento. Pode-se observar indícios dos benefícios que
a música pode proporcionar à mulher no trabalho de parto, porque o número de mulheres estudadas foi
pequeno, limitando o gradiente estatístico, não alcançando uma diferença nos resultados que pudesse ter
sido considerada como estatisticamente significante. Foram constatadas transformações do ambiente
embalado pela música e desta forma podemos entender que para o grupo que escutou música o cuidado
foi mais humanizado, além de ter sido um facilitador da comunicação.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/diss
ertacoes%202009/as%20repercussoes%20da%20musica%20na%20dor%20do%20trabalho%20de%
20parto%20%20contribuicoes%20para%20enfermagem%20obstetrica.pdf

Nº de Classificação: 5916
SILVA, Renata Regis da. Conduta clínica de enfermagem no pré-operatório de cirurgia cardíaca:
contribuições para a profilaxia de problemas de enfermagem pós-operatórios (A). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola
de Enfermagem Alfredo Pinto, 2009. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTIAGO, Luiz Carlos
RESUMO: Este estudo foi motivado por nossas experiências empíricas ao cuidar de clientes submetidos à
cirurgia cardíaca no ano de 2005 em duas instituições referência para o tratamento de afecções
cardiológicas, aonde nos deparamos com diferentes respostas dos clientes no pós-operatório. Esse fato nos
conduziu à seguinte questão: de que forma as Orientações de Enfermagem Pré-operatórias poderiam
melhorar o prognóstico de enfermagem dos clientes submetidos à cirurgia cardíaca? Sendo assim, o objeto
demarcado neste estudo foi: a efetividade da Orientação de Enfermagem pré-operatória para o Autocuidado
de clientes submetidos à cirurgia cardíaca. No intuito de responder às nossas inquietações, determinamos
enquanto objetivos deste estudo: verificar nos prontuários dos clientes submetidos à cirurgia cardíaca os
registros de enfermagem concernentes à prescrição de cuidados pré-operatórios e descrever a relação entre
o cuidado de enfermagem pré-operatório prescrito e o Autocuidado manifestado pelos clientes submetidos à
cirurgia cardíaca. Atendendo as exigências da Resolução 196/96 e em consonância com o Parecer do
Comitê de ética em Pesquisa institucionalizado: Of. CEP-INCL- 0180/2007, a busca manual documental foi
realizada de 04 de abril a 29 de julho de 2008, sendo selecionados 34 prontuários pertencentes a clientes
submetidos à cirurgia cardíaca. O método utilizado foi à pesquisa observacional, descritiva, do tipo Série de
casos e o tratamento dos dados foi feito quantitativamente. Para a análise das informações obtidas dos
registros de enfermagem pré e pós-operatórios, utilizamos à análise frequencial, a comparação e o cálculo
da média. Os indicadores do Autocuidado apontaram até o quinto dia de pós-operatório: o despertar dos
clientes orientados foi mais tranqüilo do que nos clientes não orientados e a comunicação com a equipe de
enfermagem foi mais evidente no grupo de clientes orientados. Não conseguimos analisar o sono e repouso
dos clientes devido à carência de registro sobre esse elemento, e mediante os registros, pudemos inferir que
a Orientação de Enfermagem Pré-Operatória não determinou diferença no tempo de permanência na UTCIC
nem no tempo total de hospitalização desses clientes.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp104804.pdf
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Nº de Classificação: 5917
LIMA, Franciane Dantas de. Escolha do dispositivo de cateterização venosa periférica:
contribuições para o cuidado de enfermagem (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. 63 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Leila Rangel da
RESUMO: Este estudo teve como objeto de investigação: a utilização dos dispositivos venosos
periféricos pelo enfermeiro. Os objetivos foram: 1) Identificar os critérios de escolha dos dispositivos
venosos periféricos pelo enfermeiro e 2) Discutir as barreiras para a escolha dos dispositivos venosos
para o cuidado ao recém-nascido e à criança com acesso periférico. Trata-se de uma pesquisa
descritiva-exploratória, com abordagem qualitativa. O cenário do estudo foi o Serviço de Pediatria de
um Hospital Universitário Federal situado no município do Rio de Janeiro. Os sujeitos foram 07
enfermeiros. A técnica de coleta de dados foi a entrevista aberta com uma pergunta norteadora
única? Que fatores influenciam na escolha ou indicação no que se refere a tecnologia da punção
venosa periférica de neonatos e crianças hospitalizadas no serviço de pediatria? Para tratamento dos
dados foi utilizada a análise temática, de cujo processo emergiram duas categorias analíticas: 1)
Critérios utilizados pelo enfermeiro na técnica da punção venosa e 2) Barreiras encontradas - a
(im)possibilidade da escolha do dispositivo ser o CCIP. Os achados da pesquisa apontam que o
enfermeiro tem autonomia e respaldo legal para a realização da punção venosa periférica, tanto com
cateter curto ou com CCIP, mas para isso ele deve possuir conhecimento científico para que haja o
suporte na tomada de suas decisões melhorando, assim, a qualidade do cuidado a ser oferecido.
Alguns fatores são avaliados na escolha de qual tipo de dispositivo venoso periférico a ser utilizado e
são grandes as barreiras encontradas, que vão desde a falta de material até a
capacitação/reciclagem para todos os enfermeiros lotados nos setores de pediatria da Instituição.
Criação de protocolos direcionados para a escolha do dispositivo venoso em recém-nascidos e
crianças, comunicação mais articulada entre a equipe de enfermagem e médica, investimentos na
educação dos Enfermeiros como a criação de Cursos de Reciclagem e Capacitação são formas de
instrumentos que auxiliam o profissional a refletir sobre a importância de seu trabalho motivando-o na
busca de enriquecimento ajudando na assistência de enfermagem da Instituição.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/diss
ertacoes%202009/escolha%20do%20dispositivo%20de%20cateterizacao%20venosa%20periferica%
20contribuicoes%20para%20o%20cuidado%20de%20enferma.pdf

Nº de Classificação: 5918
PAULA, Vanessa Galdino de. Diagnóstico acerca das respostas corporais verbalizadas pelos
enfermeiros quando submetidos a fatores estressantes no centro de terapia intensiva (O). Rio
de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da
Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2009. 94 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTIAGO, Luis Carlos
RESUMO: Estudo do tipo descritivo/ exploratório, com abordagem quali-quantitativa. Teve como objeto de
investigação o diagnóstico acerca das respostas corporais verbalizadas pelos enfermeiros quando
submetidos a fatores estressantes no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Seus objetivos foram identificar os
principais fatores estressores na realização do cuidado em CTI, descrever como o estresse se manifesta no
Corpo do enfermeiro intensivista e, discutir as estratégias que os enfermeiros intensivistas utilizam para
minimizar os efeitos do estresse em seu Corpo. Os suportes teóricos que usamos como sustentação para
esse estudo estavam relacionados ao CTI, ao estresse e ao Corpo do enfermeiro, de onde citamos autores
como Spíndola (1999), Figueiredo e col. (2006), Knobel (1998), Sardá (2004), dentre outros. Os sujeitos
foram vinte e dois enfermeiros que atuam diretamente na assistência ao cliente crítico no CTI de um hospital
da rede privada, localizado no município do Rio de Janeiro. O instrumento utilizado foi um roteiro de
entrevistas estruturadas que foram gravadas e posteriormente transcritas, mantendo-se o discurso original
obtido dos mesmos. As respostas foram agrupadas em três inventários e os discursos sofreram,
posteriormente, o processo de categorização através das falas dos sujeitos, conforme Bardin (1988)
surgindo, então, duas categorias de análises. A análise das respostas dos sujeitos nos remeteu a conflitos
nos relacionamentos interpessoais que dificultam a abordagem e o cuidado com o cliente, bem como as
doenças ocupacionais e a busca pela qualidade de vida. Dentre os vários aspectos apontados nas
considerações finais deste estudo, destacamos que a comunicação entre os profissionais da saúde é
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bastante deficiente, dificultando, sobremaneira, a assistência e o cuidado prestados pelo enfermeiro ao
cliente crítico. As respostas dos sujeitos nos permitiram uma reflexão acerca de uma substancial
reformulação das condições de trabalho do enfermeiro que atua no centro de terapia intensiva, tendo como
pressupostos as diretrizes dispostas na Portaria Nº 1.339/GM de 18 de novembro de 1999 e a própria
comunicação supracitada.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/diss
ertacoes%202009/o%20diagnostico%20acerca%20das%20respostas%20corporais%20verbalizadas
%20pelos%20enfermeiros%20quando%20submetidos%20a%20f.pdf

Nº de Classificação: 5919
MANOEL, Luciane da Fonseca Oscar. Por conta e risco: o atendimento da mulher no ciclo gravídico
puerperal na Estratégia Saúde da Família - o caso Esmeralda. Rio de Janeiro. Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. 87 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CUNHA, Fátima Teresinha Scarparo
RESUMO: Esse estudo dirigiu-se a assistência à mulher no ciclo gravídico-puerperal, concentrando-se no
processo de trabalho em saúde da equipe de saúde da família. Realizar tal análise implica em reconhecer a
existência desse processo fundamental na análise do ato vivo em saúde. As questões que nortearam o
estudo foram: Como é o processo de trabalho da equipe de saúde da família (ESF) nas ações de pré-natal,
referência para o parto e contra-referência para o puerpério no PSF Alagado? Como se articulam o trabalho
em saúde dos profissionais de saúde neste ciclo da vida da mulher? Há fluxos de referência para o parto e
contra-referência para o puerpério no PSF Alagado? Como estes fluxos estão organizados? Esta pesquisa
tem como objeto de estudo o processo de trabalho em saúde da equipe de saúde da família do PSF
Alagado, nas ações de pré-natal, parto e puerpério. E, como objetivo geral, investigar o processo de trabalho
em saúde na Estratégia Saúde da Família (ESF) no ciclo gravídico puerperal, no município do Rio de
Janeiro. Os objetivos específicos são: Investigar o processo de trabalho da equipe de saúde da família no
pré-natal; Compreender como atua a equipe de saúde da família na referência para o parto; Investigar o
processo de trabalho da equipe de saúde da família na assistência a puérpera; Analisar a existência de
“ruídos” no processo de trabalho da equipe de saúde da família na atenção à gestante/puerpéra na gestão
do cuidado em saúde. Utilizamos com ferramenta de análise o fluxograma analisador, porque este
proporciona olhar um serviço de saúde e identificar suas características. A metodologia do estudo é de
natureza qualitativa, com estudo de caso de uma mulher acompanhada durante seu pré-natal, parto e
puerpério por uma das equipes de Saúde da Família do PSF Alagado. Utilizamos para a coleta de dados,
diário de campo, entrevista aberta com a gestante selecionada, entrevistas semi-estruturadas com os
membros da equipe de saúde da família responsável pela gestante e análise de prontuário. Este conjunto de
fontes permitiu a triangulação dos dados. Como resultados da análise dos dados emergiram duas categorias
analíticas: As Tecnologias Leves na assistência à mulher no ciclo gravídico-puerperal e Tecnologias Leveduras no ciclo gravídico-puerperal. O contexto real frente o ideário da ESF aponta um modelo em
construção, que reflete através de seus atores muitos desvios diante da essência que a ESF apresenta um
franco conformismo no dia-a-dia da unidade de saúde. Esse estudo possibilitou conhecer no âmbito da
micropolítica de uma unidade de saúde as famílias, as produções de cuidados e conflitos emergentes.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/diss
ertacoes%202009/por%20conta%20e%20risco%20o%20processo%20de%20trabalho%20em%20sau
de%20no%20atendimento%20da%20mulher%20no%20ciclo%20gravidico%20pue.pdf

Nº de Classificação: 5920
ROSA, Juliana Garcia da. Mãe x mulher: a abstinência sexual na ameaça de parto prematuro na
perspectiva sociocultural. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro
de Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. 94 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Leila Rangel da
RESUMO: Este estudo teve como objeto a abstinência sexual de mulheres com diagnóstico de ameaça
de parto prematuro na perspectiva sociocultural, tendo como objetivo discutir os fatores socioculturais e
sua interferência na abstinência sexual das mulheres que vivenciam a ameaça de parto prematuro. Tratase de uma pesquisa descritiva-exploratória, com abordagem qualitativa. O cenário do estudo foi uma
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maternidade municipal, referência de alto risco, situada no município do Rio de Janeiro. Os sujeitos foram
sete mulheres com diagnóstico de ameaça de parto prematuro (APP) internadas entre os meses de
outubro e Novembro de 2008. A técnica de coleta de dados foi a entrevista aberta. Para análise dos dados
foi utilizado o primeiro nível do modelo de Sunrise, de Madeleine Leininger no qual foram discutidos os
fatores culturais e modos de vida, de companheirismo e social, educacionais. Os achados da pesquisa
apontam que as condutas de homens e mulheres frente ao exercício da sexualidade são frutos da
interiorização das identidades sociais na significação do gênero. A herança cultural de que a necessidade
de sexo do homem é maior que a da mulher gera insegurança e o medo do abandono, sendo esses
sentimentos um dos fatores que as levam manter relações sexuais, cientes dos riscos. Ao passo que
reprimiam a própria libido na tentativa de evitar o sexo e preservar a vida do concepto, se obrigavam a
fazê-lo por insegurança para não perder o parceiro. Assim, a gestante com diagnóstico de ameaça de
parto prematuro vive no dilema no qual seu papel de mãe conflita com o de ser mulher (esposa). A
dificuldade de dialogar sobre a temática com seus companheiros foi outro fator que contribuiu para a
ansiedade e o estresse. Faz-se necessário, ampliar a discussão entre os profissionais de saúde,
envolvendo homens e mulheres, valorizando as experiências e o que há de universal para a construção
de conhecimentos e superação das dificuldades, objetivando garantir o pleno exercício dos direitos
sexuais e a saúde reprodutiva do casal.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Diss
ertacoes%202009/DISSERTA%C7%C3O%20DE%20MESTRADO%20DE%20JULIANA%20GARCIA
%20DA%20ROSA.pdf

Nº de Classificação: 5921
LUZIAL, Nilsiara de Souza. Impacto ao olhar o corpo desfigurado: implicações para os que cuidam de
pessoas com câncer na cabeça e no pescoço - um estudo sobre enfermeiros (O). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. [86]
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TONINI, Teresa
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
RESUMO: O enfermeiro atuante em oncologia tem uma especial atuação no seu cuidado. A nossa
proposta, neste estudo de natureza qualitativa, é tratar do impacto ao olhar um corpo desfigurado:
implicações para os que cuidam de pessoas com câncer na cabeça e pescoço - um estudo sobre
enfermeiros. A partir do pressuposto que os enfermeiros se impactam, enfrentam e convivem com suas
dificuldades quando cuidam de clientes desfigurados pelo câncer. Os objetivos do estudo foram: identificar
as reações dos enfermeiros ao cuidar de clientes desfigurados pelo câncer na cabeça e pescoço; e
discutir as implicações das reações e as estratégias dos enfermeiros para cuidar dos clientes desfigurados
pelo câncer na cabeça e no pescoço. O cenário do estudo foi um hospital público especializado em
oncologia no município do Rio de Janeiro de referência nacional do tratamento do câncer. A coleta dos
dados foi realizada de outubro a dezembro de 2008. Foram feitas 15 entrevistas semi-estruturadas com
enfermeiros tendo como critério de inclusão a experiência do cuidado no setor de cirurgia de cabeça e
pescoço do hospital do câncer. A análise dos dados originou uma única categoria que deu origem a duas
unidades de codificação de enfrentar e de conviver: os sentidos do olhar e tocar o corpo com câncer na
cabeça e no pescoço. A discussão e a implicação da categoria apontam que os enfermeiros apesar de se
impactarem enfrentam, convivem e criam estratégias para cuidar. Eles usam sua arte de cuidar para criar
uma forma complexa, singular e subjetiva na atuação do feio e da desfiguração.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/dissertac
oes%202009/implicacoes%20para%20os%20que%20cuidam%20de%20pessoas%20com%20cancer%2
0na%20cabe%E7a%20e%20no%20pesco%E7o%20%96%20um%20estudo%20sobre%20enf.pdf

Nº de Classificação: 5922
BRAGA, Isabel Catarina Correia. Mulheres em idade reprodutiva infectadas pelo HIV: contribuição
para a prática da enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. [91] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Célia Antunes Chrysóstomo de
SOUZA, Sônia Regina de
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RESUMO: O presente estudo tem como objeto a maternidade para a mulher HIV positiva. Apresenta
como objetivos identificar, a partir das representações sociais, o sentido atribuído à maternidade pela
mulher hiv positiva e analisar como as representações da maternidade se fazem presentes na vida da
mulher hiv positiva. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, descritiva e exploratória. O
referencial metodológico está vinculado aos conceitos de representações sociais de Moscovici
(2004). O cenário de estudo compreende o ambulatório de DST/ Aids do Hospital Geral de Nova
Iguaçu, situado no município do Rio de Janeiro. Os sujeitos foram 22 mulheres em idade reprodutiva,
entre 19 e 45 anos de idade, soropositivas para o HIV, que tiveram filhos após o diagnóstico, em
acompanhamento no cenário referido. Os dados foram coletados através de entrevista semiestruturada com pergunta aberta e pré-categorias. Ao analisar os dados pode-se constatar que a
mulher soropositiva que vivencia a maternidade, experimenta momentos de grande vulnerabilidade
devido a situações, tais como, a estigmatização social, o medo da transmissão vertical, o medo da
morte e do abandono dos filhos. Contudo, adotam uma atitude resiliente, buscando apoio na fé, na
esperança trazida pela terapia anti-retroviral e no cuidado dos filhos. Mudam o comportamento na
direção da promoção do auto-cuidado. As representações acerca da maternidade revelaram
vulnerabilidades e enfrentamentos. Conclui-se que existe para a enfermagem um desafio voltado
para a prática do cuidado, no que concerne a atenção integral da mulher hiv positiva, principalmente
enquanto vivencia ou deseja vivenciar a maternidade.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/diss
ertacoes%202009/mulheres%20em%20idade%20reprodutiva%20infectadas%20pelo%20hiv%20%20
contribuicao%20para%20a%20pratica%20da%20enfermagem.pdf

Nº de Classificação: 5923
ESTEBANEZ ROQUE, Keroulay. Avaliação dos eventos adversos relacionados à medicação no
contexto hospitalar. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. 174 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELO, Enirtes Caetano Prates
RESUMO: Este estudo teve como objetivo adaptar metodologia, critérios e instrumentos de
rastreamento de eventos adversos com medicação (EAM) em hospitais no Brasil a partir de estudos
realizados em outros países; avaliar a ocorrência de eventos e classificá-los segundo gravidade do
dano e caráter de evitabilidade. Trata-se de uma investigação avaliativa sobre a ocorrência de
eventos adversos relacionados à medicação em um hospital público, especializado em cardiologia,
localizado no Município do Rio de Janeiro. A avaliação da ocorrência de EAM foi baseada em uma
revisão retrospectiva de prontuários, através de uma adaptação dos instrumentos de rastreamento
propostos pelo Institute for Healthcare Improvement e Premier. O processo de adaptação incluiu um
painel de especialistas que julgaram os critérios de rastreamento propostos. Uma amostra aleatória
de 112 prontuários de clientes adultos, maiores de 18 anos, que permaneceram internados por um
período superior a 48 horas, hospitalizados no período dezembro de 2007 a fevereiro de 2008. Foram
excluídas da amostra clientes provenientes da obstetrícia e aqueles que estiveram realizando
tratamento oncológico. Enfermeiras revisoras selecionaram prontuários com potencial EAM a partir de
21 critérios de rastreamento. Um grupo de avaliadores, composto por um médico, uma enfermeira e
um farmacêutico, identificaram os EAM, a partir dos prontuários selecionados e determinaram suas
características e evitabilidade. A incidência de EAM no hospital analisado foi 14,3%. Desses, 62,5%
foram considerados evitáveis. Em 25% dos casos em que foi detectado EAM houve necessidade de
intervenção para o suporte de vida. Dez casos exigiram tratamento e ocasionaram dano temporário
ao cliente. O método de rastreamento de EAM mostrou-se adequado no hospital estudado, no
entanto a performance de alguns critérios esteve condicionada ao perfil nosológico e de gravidade
dos pacientes assistidos. Os EAM representam condições marcadoras que descrevem o
desempenho dos serviços de saúde. A detecção de eventos adversos nas instituições hospitalares
possibilita conhecer as falhas que ocorrem no sistema de medicação e ainda implementar estratégias
para reduzi-las.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/diss
ertacoes%202009/avaliacao%20dos%20eventos%20adversos%20relacionados%20a%20medicacao
%20no%20contexto%20hospitalar.pdf
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Nº de Classificação: 5924
MENEZES, Andréia Neves de Sant' Anna. Hospital Jesus: estratégias e efeitos simbólicos na
formação do quadro de pessoal da enfermagem (1935-1938). Rio de Janeiro. Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem
Alfredo Pinto, 2009. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOREIRA, Almerinda
PORTO, Fernando
RESUMO: Trata-se de um estudo de cunho histórico-social, cujo objeto é a configuração do quadro
de pessoal de enfermagem no Hospital Jesus, estratégias e efeitos simbólicos para instituição, com
delimitação temporal o período de 1935 a 1938, por ser o período da primeira administração do
Serviço de Enfermagem na instituição. Fontes primárias estão constituídas de documentos escritos e
fotográficos do hospital Jesus, documentos da imprensa escrita, artigos publicados nos Annaes de
Enfermagem, com enfoque na Pediatria. Os documentos foram localizados nas dependências do
Hospital Jesus; Arquivo Setorial Maria de Castro Pamphiro da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto
da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO; no Centro de Pesquisa e
Documentação (CPDOC) da Fundação Getulio Vargas; Centro de Documentação da Escola de
Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro; Biblioteca Nacional, e no Arquivo
Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Os achados foram iluminados à luz do pensamento de Pierre
Bourdieu, evidenciando o habitus dos profissionais de enfermagem e o poder simbólico inserido
dentro do contexto hospitalar para formação do quadro do pessoal de enfermagem e os seus efeitos
para instituição.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/diss
ertacoes%202009/hospital%20jesus%20%20estrategias%20e%20efeitos%20simbolicos%20na%20fo
rmacao%20do%20quadro%20de%20pessoal%20da%20enfermagem%201.pdf

Nº de Classificação: 5925
BARRETO, Viviane Pinto Martins. Gerência do cuidado prestado pelo enfermeiro a clientes
internados em terapia intensiva (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. 116 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): AGUIAR, Beatriz Gerbassi Costa
TONINI, Teresa
RESUMO: As atividades da gerência do cuidado têm especificidades e peculiaridades que se
materializam no processo do cuidar. O enfermeiro exerce atividades que envolvem coordenação,
planejamento, implantação e a avaliação de atividades assistenciais e gerenciais do processo de
assistência de enfermagem. Nesse estudo é abordada a gerência do cuidado direto prestado pelo
enfermeiro a clientes internados em Terapia Intensiva, de um Hospital Universitário da rede federal.
Os objetivos que nortearam a condução dessa pesquisa são: identificar o processo gerencial do
enfermeiro em relação ao cuidado direto prestado ao cliente internado em terapia intensiva,
caracterizar como o processo de trabalho do enfermeiro intensivista direciona o cuidado ao cliente em
terapia intensiva e discutir o processo gerencial do cuidado direto no trabalho realizado pelo
enfermeiro intensivista ao cliente internado em terapia intensiva. Trata-se de um estudo descritivo,
com abordagem qualitativa, do qual participaram 16 enfermeiros assistenciais plantonistas do serviço
diurno e noturno, líderes de suas respectivas equipes. A coleta de dados foi orientada por duas
técnicas: entrevista semi-estruturada e a observação não participante, com a utilização do diário de
campo. A análise dos dados obtidos foi realizada a partir de categorias oriundas dos conteúdos
revelados, utilizando a técnica da análise de conteúdo de Bardin. Os resultados revelam que o
enfermeiro intensivista tem dois eixos norteadores de suas ações que denominamos de mapa mental
e mapa real. Os desenhos feitos em um mapa mental partem de um único centro, a partir do qual são
irradiadas as informações relacionadas. Todavia, ao implantar o planejamento elaborado
mentalmente, eles criam um mapa que denominamos de real por se configurar mesmo como ação de
fazer, caracterizada por: ações de cuidado direto, de cuidado indireto e ações burocráticas.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Diss
ertacoes%202009/Vers%E3o%20Final%20disserta%E7%E3o%20Viviane.pdf
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Nº de Classificação: 5926
MARQUES, Patricia de Araújo. Processo de trabalho em uma unidade de terapia intensiva
neonatal: conhecendo as redes e desatando os nós (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. 165 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELO, Enirtes Caetano Prates
RESUMO: Na experiência cotidiana de assistência à recém-nascidos de alto risco observa-se que a
disponibilidade de recursos considerados essenciais pelo senso comum, tais como estrutura física em
conformidade com padrões técnicos, material permanente e de consumo em quantidade e qualidade
adequadas e, uma equipe treinada e atualizada, não são suficientes para garantir a qualidade do
cuidado prestado. Há componentes relacionados ao processo de trabalho, não identificados
claramente no dia-a-dia, que de fato interferem no produto final do trabalho em saúde, o cuidado.
Este estudo tem como objetivo analisar o processo de trabalho em saúde de uma Unidade de
Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN). Trata-se de uma metodologia não-convencional, adaptada a
um estudo de natureza qualitativa. A delimitação do campo de pesquisa se deu através de um recorte
institucional, representado pela análise de dois casos clínicos considerados exemplares em função do
conjunto de intervenções e procedimentos que demandaram durante o período de internação na
instituição estudada. Adotou-se um estudo de série de casos cuja trajetória foi denominada trajetóriasentinela e, através desta foram, detectados ruídos que influenciaram na qualidade da assistência.
Foram utilizadas duas ferramentas de análise: o fluxograma analítico ou analisador e a rede de
petição e compromissos - instrumentos necessários para análise da rede que se estabelece no
desenvolvimento do processo de trabalho na UTIN. A rede de petição e compromissos foi construída
através da técnica de grupo focal, sendo elegíveis para participação nesta fase da pesquisa todos os
profissionais pertencentes à equipe de enfermagem da UTIN (gestores, enfermeiros e técnicos de
enfermagem). A análise do fluxograma e da rede de pedidos e compromissos revelou fragilidades na
rede de contratualidade, problemas de registros e arquivamento de documentação e, erros relativos
ao processo de assistência. O processo assistencial é centrado na figura do médico e há uma
participação restrita dos demais profissionais da equipe no projeto terapêutico. Verifica-se um
compartilhamento interdisciplinar restrito e, falta de integração e articulação entre profissionais.
Isolado de um trabalho mais coletivo e interdisciplinar no interior da equipe, este modelo excludente
gera uma dimensão cuidadora pouco comprometida com seu sujeito/objeto de trabalho - o cliente. Os
elementos essenciais para qualificar os atos de saúde - vínculo, responsabilização e acolhimento são pouco trabalhados na relação entre os profissionais de saúde e o cliente. A comunicação é
insuficiente e realizada predominantemente através do prontuário. O processo de trabalho é
fragmentado e os projetos terapêuticos não são explicitados e nem negociados adequadamente, de
forma a garantir a integralidade da assistência. Tal contexto mostra a necessidade de mobilização de
estratégias que fortaleçam o trabalho em equipe, com o foco na integralidade do cuidado e satisfação
das necessidades do cliente. Tal fragmentação, fruto de um processo de trabalho cada vez mais
especializado e com grande incorporação tecnológica, muitas vezes significa restrição e diferenciação
da assistência, redução na produção assistencial, custos mais elevados, discriminação e seleção da
clientela. Para que a análise e discussão das tensões existentes no processo de trabalho da UTIN
pesquisada sejam proveitosas é necessário ultrapassar barreiras relacionadas à comunicação. A
quebra do silêncio do cotidiano desvela a presença de processos instituintes que não haviam sido
pensados pelo modelo de organização e gestão do equipamento institucional, bem como abre
possibilidades de interrogações sobre a maneira como se opera o processo de trabalho e o sentido
de suas ações naquele equipamento.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/diss
ertacoes%202009/o%20processo%20de%20trabalho%20em%20uma%20unidade%20de%20terapia
%20intensiva%20neonatal%20%20conhecendo%20as%20redes%20e%20desata.pdf

Nº de Classificação: 5927
OLIVEIRA, Ludmila Santos de. Núcleo familiar do portador do diabetes mellitus e a equipe de
saúde da família: ações integradas da saúde?. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. 61 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VARGAS, Liliana Angel
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RESUMO: Este estudo teve como objeto de investigação: o estímulo dado pelas equipes de saúde da
família, para o envolvimento do núcleo familiar no cuidado ao paciente afetado pela diabetes mellitus. Os
objetivos foram: 1) Identificar ações da equipe de saúde da família na vigilância e controle do Diabetes
Mellitus, e 2) Investigar a maneira pela qual o núcleo familiar é estimulado a participar destas ações pela
equipe de saúde da família. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa. O cenário do
estudo foi uma unidade de saúde da família situada na Área Programática 3.1 do município do Rio de
Janeiro. Os sujeitos foram os componentes de uma equipe, totalizando 8 indivíduos. A técnica de coleta de
dados foi um roteiro temático com quatro questões a serem discorridas pelos participantes. Para tratamento
dos dados foi utilizada a análise temática, cujo processo emergiram quatro categorias analíticas: 1) O pensar
e o agir coletivo: um desafio para a equipe responsável pela saúde da família; 2) A Família do Portador De
Diabetes Mellitus: um parceiro fundamental para a equipe de saúde; 3) O Portador de Diabetes Mellitus e a
dialética do individual e do coletivo; e 4) A assistência ao portador de diabetes e o risco de medicalização em
domicílio. Os achados da pesquisa apontam que a equipe de saúde da família deve incluir os núcleos
familiares nos cuidados à saúde do portador de diabetes mellitus, a fim de viabilizar a total adesão deste
sujeito ao tratamento do agravo, o que requer o estabelecimento de um compromisso facilitado pelo vínculo
entre usuário e equipe. Os desafios a serem enfrentados pelas equipes são a operacionalização de uma
relação horizontal no trabalho em saúde da família, e a abordagem do núcleo familiar enquanto um sistema.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Dissert
acoes%202009/Disserta%E7%E3o%20de%20Mestrado%20Ludmila%20Santos%20de%20Oliveira.pdf

Nº de Classificação: 5928
SILVA, Rafaela de Oliveira Lopes da. Visita domiciliar como ação para promoção da saúde da
família: um estudo crítico sobre as ações do enfermeiro (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. [115] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
TONINI, Teresa
RESUMO: Trata-se de uma Dissertação de Mestrado, do Programa de Pós-graduação em Enfermagem, da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. O objeto de estudo é a visita domiciliar como ação de
promoção da saúde. Como objetivo geral identificar se os enfermeiros planejam as ações que visem à
promoção da saúde da família na visita domiciliar dentro da Estratégia Saúde da Família e os objetivos
específicos são identificar as prioridades e os critérios utilizados pelos enfermeiros para a escolha do
domicílio a ser visitado e o planejamento das ações voltadas para a promoção da saúde e analisar a atuação
dos enfermeiros nas visitas domiciliares em relação à promoção da saúde. É um estudo descritivo com
método qualitativo, foram realizadas uma entrevista semi-estruturada e observação direta nas visitas
domiciliares, com 12 enfermeiros de Unidades de Saúde da Família do Município de São João de Meriti.
Utilizamos Bardin para análise do conteúdo produzido e chegamos a uma categoria de análise denominada
“O observado e o informado: o discurso da doença e da saúde no movimento da visita domiciliar”, contendo
duas unidades de registro: 'observando o trabalho dos enfermeiros na visita domiciliar - a doença é que
define as prioridades' e 'o que nos dizem os enfermeiros sobre a visita domiciliar'. Concluímos, que a visita
domiciliar não é, ainda, uma ação de Promoção da Saúde, mas tem sido um indutor para que futuramente os
enfermeiros possam trabalhar como intervenções de promoção da saúde.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/diss
ertacoes%202009/a%20visita%20domiciliar%20como%20acao%20para%20promocao%20da%20sau
de%20da%20familia%20um%20estudo%20critico%20sobre%20as%20acoes%20.pdf

Nº de Classificação: 5929
BESSA, Marina do Nascimento. Movimento estudantil na Escola de Enfermagem Alfredo Pinto,
1955-1958 (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): AMORIM, Wellington Mendonça de
RESUMO: O estudo trata dos efeitos simbólicos decorrentes da relação do movimento estudantil a
partir da criação do Diretório Acadêmico no espaço social da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto,
entre os anos de 1955 e 1958. Os objetivos da pesquisa são: Descrever as circunstâncias da criação
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do Diretório Acadêmico na Escola de Enfermagem Alfredo Pinto; Analisar as relações de força entre o
Diretório Acadêmico, a direção da Escola e o Serviço Nacional de Doenças Mentais e discutir os
efeitos simbólicos decorrentes da implementação do Diretório Acadêmico no espaço social da Escola
de Enfermagem Alfredo Pinto entre os anos de 1955 a 1958. O estudo de natureza histórico-social,
na perspectiva da micro-história, fundamentou-se teoricamente no pensamento de Pierre Bourdieu e
na análise documental. A seleção documental foi realizada através do confronto dos documentos
encontrados com a produção historiográfica referente ao tema geral da pesquisa. As fontes foram
documentos escritos como atas, decretos, leis, relatórios e duas entrevistas durante a investigação. A
análise e interpretação das informações foram desenvolvidas por meio de elucidações de elos e dos
nexos entre as informações obtidas nos documentos e trianguladas com a produção do conhecimento
em história do Brasil e da enfermagem brasileira. Os resultados da pesquisa evidenciaram que o
Diretório Acadêmico da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, nasceu sob a égide da Guerra Fria, em
um momento caracterizado por transformações no setor político e econômico do país. Nesse período,
o movimento estudantil se consolidou de forma organizada, com forte capacidade de mobilização e
força política permitindo que o estudante participasse ativamente na defesa de seus interesses, nas
universidades e perante aos altos poderes da República. A formação do Diretório Acadêmico da
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto constituiu-se como um novo espaço de luta simbólica, até então
ausente dos desafios administrativos e pedagógicos enfrentados pela direção da Escola. Tais lutas
giravam em torno das relações de força e redistribuição de poder entre os grupos que se opunham
entre si no espaço social da Escola, segundo determinados interesses em jogo e seus volumes de
capital político. Com a aproximação dos alunos de enfermagem as lideranças do movimento
estudantil foram criadas as condições para se alterar as regras e regularidades políticas de
dominação inscritas na Escola, o que significou uma vitória na manutenção do espírito de luta a favor
do estudante já que possibilitou a participação desses em discussões relativas ao ensino, o cotidiano
acadêmico, a enfermagem, e vida social e política brasileira da época.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/diss
ertacoes%202009/o%20movimento%20estudantil%20na%20escola%20de%20enfermagem%20alfred
o%20pinto,%201955-1958.pdf

Nº de Classificação: 5930
MENDONÇA, Érica Toledo de. Enfermagem-Saúde: construindo um saber sobre políticas de saúde,
1977-1980. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde, 2009. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): AMORIM, Wellington Mendonça de
RESUMO: A década de 1970, na área de saúde, representou um momento marcado pela hegemonia
da atenção médica sobre a prática preventiva, o que comprovou-se através da alta porcentagem dos
gastos públicos em serviços curativo-hospitalares ocorrida entre os anos de 1960 até a segunda
metade da década de 1970, por meio da criação de um complexo médico-industrial que consumia os
recursos financeiros da Previdência e era ineficiente em atender aos problemas de saúde da
população. Diversas estratégias políticas e econômicas foram implementadas pelo governo militar, à
época, no intuito de minimizar esse quadro, dentre elas a formulação de um Sistema Nacional de
Saúde, criado em 1973 e ratificado pela Lei 6229/1975. Assim, o estudo traz como objeto o Sistema
Nacional de Saúde na produção científica de enfermagem corporificada nos Anais dos Congressos
Brasileiros de Enfermagem, no período de 1977-1980. A pesquisa teve como objetivos: descrever as
circunstâncias em que se deu a proposta de reformulação e operacionalização do Sistema Nacional
de Saúde; analisar os conteúdos relativos ao Sistema nacional de Saúde nos anais dos Congressos
Brasileiros de Enfermagem no período de 1977-1980; discutir os efeitos da produção científica na
construção de um saber em enfermagem acerca do Sistema Nacional de Saúde na década de 1970.
Trata-se de um estudo histórico-social, exploratório com base na pesquisa bibliográfica que utilizou a
análise documental como técnica de pesquisa. Foram analisados os Anais dos Congressos
Brasileiros de Enfermagem do período de 1977-1980, cujo conteúdo abordado nas conferências
tivesse relação com as políticas de saúde, Sistema Nacional de Saúde, crise da saúde brasileira, e a
situação da Enfermagem nesse contexto de mudanças. Para compor o corpo teórico desta pesquisa
foram considerados como teóricos, Sérgio Arouca, que contribuiu com os conceitos da Medicina
Preventiva; Bruno Latour, que trouxe elementos conceituais da Teoria Ator- Rede; e Maria Cecília
Puntel de Almeida, que descreveu em sua tese o saber de enfermagem. As idéias preventivistas
forneceram elementos para discussão de uma alternativa à crise do setor saúde, que apontou, por
um lado, um reencontro da medicina com sujeitos concretos em seu espaço natural (a comunidade) e

14
social, na tentativa de viabilizar soluções para a crise do setor saúde. Os enfermeiros, como atores
participantes da reformulação do sistema, inseridos na “rede” da saúde, a fim de apreenderem a
realidade social e se articularem na estrutura socioeconômica, passaram por um processo de
mudanças significativas em sua formação acadêmica, e conseqüentemente, assistencial, assumindo
diferentes contornos no início dos anos de 1980; além de tecer uma produção científica sobre a
temática, caracterizando, assim, um saber em saúde pública. Por fim, observamos que a prática de
enfermagem foi reflexo das políticas de saúde dominantes no país, e cuja natureza dos trabalhos que
foram desenvolvidos junto à população tiveram predomínio, nesse período, à incorporação de ações
primárias e de extensão de cobertura, como forma de redimensionar o modelo assistencial em saúde.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/diss
ertacoes%202009/enfermagem%20saude%20construindo%20um%20saber%20sobre%20politicas%2
0de%20saude,1799-1980.pdf

Nº de Classificação: 5931
SILVA, Raquel Faria da. Valores culturais que envolvem o cuidado materno ribeirinho: subsídios
para a enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. [97] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Leila Rangel
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa tendo como objeto os valores
culturais das mães ribeirinhas que influenciam no cuidado dos filhos. Seus objetivos foram: 1) Discutir os
valores culturais das mães ribeirinhas e a sua influência no cuidado dos filhos; e 2) Propor decisões e
ações do cuidado de enfermagem culturalmente coerente a realidade ribeirinha. O método utilizado foi o
da etnoenfermagem utilizando como referencial teórico a Teoria do Cuidado Cultural de Madeleine
Leininger. O cenário da pesquisa foi a comunidade ribeirinha Vila Nova Maringá, na cidade de Maués,
Amazonas. As personagens foram 16 mulheres mães que vivem em comunidades ribeirinhas na cidade
de Maués há mais de dez anos, maiores de 18 anos, responsáveis pelo cuidado de seus filhos. O período
de coleta de dados foi de 17 de Julho a 27 de Agosto de 2008. Foram utilizados três capacitadores
designados para facilitar a obtenção dos dados de etnoenfermagem: observação-participação-reflexão
(OPR), formulário sócio-econômico-cultural e; entrevista semi-estruturada. O guia do estudo foi o Modelo
Sunrise, que serviu como mapa cognitivo. A análise dos depoimentos foi fundamentada na análise de
dados da etnoenfermagem resultando em duas categorias: 1) O cuidado materno ribeirinho - princípios e
implicações para o cuidado e; 2) O cuidado dos filhos ribeirinhos - as práticas do cuidado materno. A
perspectiva transcultural adotada nesta investigação permitiu não só identificar características do contexto
social e cultural do meio ribeirinho, mas projetar novas frentes para o trabalho do enfermeiro nas
comunidades ribeirinhas. Os dados e situações levantados devem ser utilizados na promoção de uma
assistência mais articulada, culturalmente pertinente e que respeite o saber popular das mães que cuidam
de seus filhos. A etnoenfermagem, enquanto método unido aos preceitos da Teoria do Cuidado Cultural
permitiu, no decorrer da pesquisa, a construção do conhecimento dos saberes e práticas do cuidado
materno no contexto ribeirinho.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Diss
ertacoes%202009/Dissertacao%20Raquel%20Faria%20da%20Silva.pdf

Nº de Classificação: 5932
FLORES, Paula Vanessa Peclat. Grupo Memória e Criatividade: um estudo acerca da dinâmica
assistencial da enfermagem com pessoas idosas. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006. [109] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOREIRA, Marléa Chagas
RESUMO: A realização de trabalhos com grupos de clientes, pelas enfermeiras, indica a relevância de revisitar estratégias utilizadas para melhor planejamento do processo de cuidar. Trata-se de análise da
dinâmica assistencial desenvolvida pela enfermeira na condução de um grupo de idosos. Os objetivos
foram: descrever a constituição do Grupo Memória e Criatividade; analisar a dinâmica de desenvolvimento
do grupo pela enfermeira e discutir as (im)possibilidades da aplicação do modelo de Grupo Operativo na
assistência de enfermagem. A fundamentação teórica foi orientada na perspectiva teórico-metodológica
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de Pichon-Rivière. O estudo foi realizado no Hospital Escola São Francisco de Assis/UFRJ. Utilizou-se o
método estudo de caso com análise qualitativa das crônicas elaboradas para retratar a dinâmica
assistencial, a partir de quarenta e cinco horas de observação não participante. As unidades de análise
foram: “a dinâmica de condução do Grupo Memória e Criatividade” e “o agir peculiar da enfermeira na
condução do grupo memória e criatividade”.As evidências alcançadas permitem concluir que a enfermeira
adota, de forma intuitiva, as etapas do modelo pichoniano de grupo operativo, contudo, a partir da
utilização do corpo como instrumento motivador e de técnicas lúdicas, confere criatividade e dinamismo à
atividade. O que indica algumas especificidades no agir da enfermeira no contexto de uma prática de
saber interdisciplinar que pode ser entendida como uma proposta de modelo com possibilidades de
aplicação na prática da enfermagem. Sugerem-se novas investigações que contribuam para reconhecer
condições que garantam as peculiaridades dos atos específicos da enfermagem na condução de
trabalhos com grupos.
Acesso remoto ao texto integral:
http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/PaulaVanessaPeclatFlores.pdf

Nº de Classificação: 5933
MARTINS, Claudia Regina Carvalho. Estudo sobre a percepção dos enfermeiros em relação à
clientela com transtornos alimentares (Um). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2006. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CACCAVO, Paulo Vaccari
RESUMO: Trata-se de um estudo sobre a percepção de enfermeiros assistenciais acerca do cuidado de
enfermagem realizado junto à clientela portadora de transtornos alimentares, especialmente neste
grupo: Anorexia Nervosa e Bulimia Nervosa. Nesta dissertação, buscamos compreender melhor a
temática, tendo como base a história desses transtornos ao longo dos séculos, bem como o
conhecimento adquirido por meio da revisão de literatura acerca de como esses transtornos se
manifestam. Através de aproximações com o que deveria ser o cuidado de enfermagem a esta clientela,
procuramos consolidar conceitos sobre o que significa a palavra enfermagem e o que representa o
cuidado. O objeto de estudo foi o cuidado prestado pelo enfermeiro à clientela portadora de transtornos
alimentares, e os objetivos, os seguintes: identificar a maneira pela qual enfermeiros interagem com
clientes portadores de transtornos alimentares no processo de cuidar; descrever a visão dos
enfermeiros sobre o cuidado de enfermagem às clientes com transtorno alimentar. Metodologia: estudo
descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso, sendo a coleta de dados realizada em
instituição de saúde localizada no Rio de Janeiro, especializada no tratamento de doenças endócrinas.
A técnica para a coleta de dados foi a entrevista, realizada com os sujeitos do estudo a partir de um
roteiro semi-estruturado. As falas dos enfermeiros permitiram identificar, ainda que de forma subjetiva, a
percepção que têm sobre a concretização do cuidado aos portadores das doenças em foco. Os dados
obtidos foram analisados com apoio nas teorias de Florence Nightingale e Virgínia Henderson sobre os
princípios básicos da enfermagem. Nesse sentido, buscamos dar sentido à voz desses enfermeiros,
uma vez que assistir a essa clientela envolve ações, sentimentos, disposição e sensibilidade que
emergem durante o ato de cuidar, permitido ao enfermeiro antecipar-se às necessidades de sua
clientela; em outras palavras, exige uma compreensão profunda do que seja o ser humano, seus
problemas físicos e emocionais e, sobretudo, do real significado da palavra cuidar.
Acesso remoto ao texto integral:
http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/ClaudiaReginaCarvalhoMartins.pdf

Nº de Classificação: 5934
PEREIRA, Elaine Barranco. Liderança na enfermagem em oncologia e os nexos com a
humanização: uma perspectiva dos lideres (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. 159 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOREIRA, Marléa Chagas
RESUMO: O estudo trata da visão de enfermeiros líderes que atuam na oncologia acerca das
relações de trabalho na equipe de enfermagem. Os objetivos foram: descrever o entendimento de
líderes de enfermagem que atuam na oncologia acerca da liderança; analisar os fatores
intervenientes na relação de trabalho da equipe de enfermagem referidos pelos líderes; e discutir
estratégias propostas pelos líderes de enfermagem que favoreçam uma relação de trabalho
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humanizada na equipe de enfermagem em oncologia. Para a fundamentação teórica foram adotados
conceitos de liderança e da Política Nacional de Humanização. O método descritivo, de abordagem
qualitativa. Participaram da pesquisa treze enfermeiros líderes gerentes e assistenciais que atuam em
instituição pública federal referência em oncologia, situada no Rio de Janeiro - Brasil. Para produção
de dados foi utilizada a técnica de grupo focal. A análise de conteúdo evidenciou as seguintes
categorias analíticas: construção de saberes necessários à prática da liderança; líder de enfermagem
no ambiente oncológico - intervenções da subjetividade na organização de espaços saudáveis de
trabalho; fatores intervenientes nas relações de trabalho do líder de enfermagem na oncologia; e
estratégias para relações de trabalho do líder de enfermagem na oncologia - espaço para
implementação da Política Nacional de Humanização. Os resultados indicam que a visão dos
enfermeiros líderes reflete o conflito entre o entendimento da liderança ainda influenciada por
modelos mais autoritários e a necessidade de uma prática humanizada para favorecer um ambiente
mais saudável para atuação da equipe de enfermagem. De outra forma, pode-se concluir que os
enfermeiros líderes podem atuar como facilitadores para relações de trabalho humanizadas, desde
que consigam adotar estratégias que fomentem a autonomia, o protagonismo e a corresponsabilidade
dos sujeitos implicados no processo de produção de saúde, através da construção de novos espaços
de encontros, para a troca e a construção de saberes.
Acesso remoto ao texto integral:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/Elaine_Barranco.pdf

Nº de Classificação: 5935
MOURA, Vera Lúcia Freitas de. Sóciocomunicantes sensíveis e imaginários do corpo: as
percepções do cliente sobre o toque/cuidado da equipe de enfermagem no pós-operatório (Os). Rio
de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2007. 152 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Sílvia Teresa Carvalho de
FIGUEIREDO, Nébia Maria de Almeida
RESUMO: A pesquisa desenvolvida no Curso de Doutorado da EEAN / UFRJ teve como objeto a
percepção do cliente quanto ao toque durante o cuidado de enfermagem no pós-operatório. Pauta-se
na premissa que a equipe de enfermagem quando toca o cliente durante o cuidado em situações de
pós-operatório, emite sinais que são percebidos. Esses sinais são manifestações de expressões
verbais, ou não, reveladoras de sentimentos e emoções captadas pelo cliente ao ser tocado. Essa
premissa encontra-se apoio teórico e metodológico no método dos sentidos sóciocomunicantes. Os
objetivos foram: identificar as percepções que os clientes em pós-operatório têm acerca do toque
durante o cuidado de enfermagem; descrever as características e os significados atribuídos à
percepção dos clientes ao toque dos componentes da equipe de enfermagem no pós-operatório. Em
setembro de 2006, no Hospital Universitário do Rio de Janeiro, participaram nove clientes internados
no pós-operatório. As vivências das cores, jardim sociocomunicante, e a percepção através dos
sentidos foram responsáveis por três categorias. Os resultados apontaram as percepções do cuidado
e do toque; destacando que toque tem cor e cheiro; é alimento e natureza, e o cuidado é espaço de
percepção. Referem-se ao toque diferenciado, como agradável e desagradável e relaciona-se ao
carinho, atenção, dedicação e confiança. As características do toque definem a equipe de
enfermagem pelas atitudes, relacionamento e interação, mediados pela emoção e significados na
comunicação. Consideramos que as vivências produziram um corpo sóciocomunicante dos clientes,
destacando subjetividades a partir das quais amplia o conceito de toque no cuidado de enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_D/VeraLuciaFreitasDeMoura.pdf

Nº de Classificação: 5936
SILVA, Carmen Maria dos Santos Lopes Monteiro Dantas da. Filme no ensino de graduação em
enfermagem: contribuições de uma estratégia de aprendizagem (O). Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. 165 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Neiva Maria Picinini
RESUMO: Este estudo refere-se ao significado produzido pelo uso do filme enquanto estratégia de
aprendizagem do estudante de enfermagem. Os objetivos são: descrever as contribuições do uso do
filme enquanto estratégia de aprendizagem, e analisar o significado das contribuições do filme na
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aprendizagem do estudante de enfermagem. O referencial teórico é vinculado ao conceito de
ideologia, e aos respectivos modos de operacionalização, de John B. Thompson (2002). É uma
pesquisa com abordagem qualitativa. O cenário do estudo foi um Centro Universitário Privado do
Município de Teresópolis, situado no Estado do Rio de Janeiro. Os entrevistados foram oito
estudantes do Curso de Graduação em Enfermagem que estavam cursando as disciplinas: Saúde
Coletiva I (4º período) e Clinica Cirúrgica (5º período). O procedimento metodológico foi a entrevista
semi-estruturada, realizadas no período de Maio a Agosto de 2007. 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 ao
referencial teórico. A unidade temática é: As Contribuições e as Implicações da Estratégia do Filme
na Aprendizagem do Estudante de Enfermagem, sendo composta dos seguintes tópicos: 1- O
estímulo que conduz o estudante de enfermagem a exercitar o pensamento; 2- A imagem da teoria e
da prática de enfermagem; 3- A intencionalidade do filme enquanto estratégia de aprendizagem.
Conclui-se que, os estudantes de enfermagem consideram que o filme enquanto estratégia de
aprendizagem contribui para a formação do enfermeiro. Dentre as contribuições citadas, destaca-se:
aprender a pensar; estimula o senso crítico e reflexivo, conduzindo à motivação da aprendizagem e
ainda a articulação da teoria à prática de enfermagem. A ideologia está presente na escolha
intencional do filme, enquanto estratégia de aprendizagem, e é permeada de formas simbólicas,
podendo facilitar o estudante a ter uma percepção melhor do mundo profissional.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

Nº de Classificação: 5937
SILVA, Maria Cecília Marcolino da. Prática docente e os recursos didáticos no curso de
graduação em enfermagem: o contexto da sala de aula (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2007. 120 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Neiva Maria Picinini
RESUMO: Este estudo refere-se aos Recursos Didáticos utilizados pelos docentes de Graduação em
Enfermagem de uma Instituição Publica Federal, em suas práticas educativas no contexto de sala de
aula. Os objetivos são descrever os Recursos Didáticos utilizados pelos docentes de Enfermagem, no
desenvolvimento das atividades de ensino, e analisar as implicações do uso dos Recursos Didáticos
frente ao processo de Ensino Aprendizagem. É uma pesquisa com abordagem qualitativa. O cenário
do Estudo foi uma Escola de Enfermagem Publica Federal localizada no município do Rio de Janeiro
cujos sujeitos foram sete docentes que atuam em variados Programas Curriculares
Interdepartamentais (PCI). A coleta de dados ocorreu através da entrevista semi-estruturada, no
período de Junho a Novembro de 2007. 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. A unidade temática encontrada foi Analisando os
depoimentos das Docentes de Enfermagem no contexto da sala de aula. Sendo composta dos
seguintes tópicos: O conhecimento dos docentes acerca dos Recursos Didáticos, e os Recursos
Didáticos no Ensino de Graduação em Enfermagem. A partir deste estudo conclui-se que se faz
necessário que os docentes motivem seus estudantes a serem mais críticos e reflexivos, que seja
valorizado as experiências tanto dos discentes quanto dos docentes; que as Instituições de Ensino
Superior ofereçam melhores recursos didáticos para que o processo ensino aprendizagem ocorra de
forma efetiva e que o espaço escolar seja um local de desenvolvimento para os envolvidos no
processo de ensinar e aprender.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

Nº de Classificação: 5938
CARNEIRO, Dayse Mary de Souza. Vivido de mães-com-filhos-portadores-de-doençaoncológica-que-foram-a-óbito: uma contribuição para a enfermagem pediátrica (O). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2008. 150 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Ivis Emília de Oliveira
RESUMO: A oncologia pediátrica com seus protocolos terapêuticos torna-se uma especialidade
ímpar, pois cuidar desta clientela, crianças e adolescentes (até 17 anos e 11 meses de vida), acarreta
uma grande carga emocional, tanto para a equipe de saúde e de enfermagem, quanto para as mães
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que se tornam acompanhantes quando o tratamento se desenvolve sob internação hospitalar. Este
estudo de natureza qualitativa teve como objeto o vivido de mães acompanhantes cujos filhos foram a
óbito em uma unidade de internação de doença oncológica. O objetivo foi compreender o significado
de ser mãe acompanhante de filho que foi a óbito por doença oncológica. Utilizou-se a abordagem
fenomenológica como método de pesquisa e o pensamento de Martin Heidegger como referencial
teórico-metodológico. Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Nacional de
Câncer, (INCA) foi possível acessar o Banco de Dados do Serviço de Pediatria para fazer um
levantamento das admissões e óbitos registrados no setor a partir do ano de 2000 até 2006. A
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde norteou os procedimentos da etapa de campo da
pesquisa que foi realizada nos próprios domicílios das mães que contatadas, por via telefônica,
aceitaram participar. Foram depoentes 14 mães na faixa etária dos quarenta anos, com escolaridade
média de primeiro grau, com uma vivência de tempo de tratamento de seus filhos por volta de dois
anos, cuja causa de morte foi tumor de Sistema Nervoso Central, em sua maioria.O tempo decorrido
do óbito para as entrevistas foi em média de dois anos. O primeiro momento metódico de análise
permitiu a construção de unidades de significação nas quais as mães expressam: dificuldade para a
aceitação do diagnóstico, do tratamento e sua limitação, até a perda de seu filho(a); querer saber e
participar de tudo; ter esperança na cura apesar de não haver resposta do tratamento; contar com
apoio familiar, institucional e governamental; ser confortada por outras mães, voluntários e outros
profissionais por conta do afastamento do lar, de seus familiares e de seu trabalho; reconhecer que
os profissionais são bons, mas ainda visualizar falhas; querer um jeito melhor para receber a notícia
de que seu filho não dispõe mais de chance de tratamento; ser forte para tudo, mas na hora crítica
sentir necessidade de terá alguém ao seu lado; querer esquecer como as coisas aconteceram e
manter a fé em Deus sentindo necessidade de apoio espiritual, mas desejar receber
acompanhamento não só durante a internação, como também após a perda de seu filho(a). A análise
interpretativa, segundo momento metódico, permitiu compreender que o ser-mãe se desvela nos
modos próprios da cotidianidade, revelando-se como ser-aí-com na impessoalidade constituída pela
facticidade, existencialidade e ruína. Sob a ditadura do impessoal o ser-aí-mãe-acompanhante
mostra-se na inautenticidade do cotidiano hospitalar, guiada, em sua 'tríplice queda', pelo falatório,
pela curiosidade e pela ambigüidade. Estudar esta temática sob a abordagem da fenomenologia
permitiu compreender o ser-mãe-acompanhante-de-filho-que-veio-a-óbito sendo no cotidiano
hospitalar. Esta faceta fenomenal desvelada impõe um processo de cuidar singular mediado pela
empatia e pela redução de pré-conceitos daquilo que seja certo ou errado no cenário hospitalar e no
qual as ações profissionais de enfermagem representem um movimento existencial de estar-junto
num cuidado solícito que se estende às mães e familiares.
Acesso remoto ao texto integral:
http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/DayseMaryDeSouzaCarneiro.pdf

Nº de Classificação: 5939
SILVA, Thiers de Souza. Tempo do esquecimento: a contenção física e a enfermagem psiquiátrica
(O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2008. [92] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOYOLA, Cristina Maria Douat
RESUMO: A contenção física é utilizada nas unidades de internação mesmo com todos os efeitos
deletérios que possam vir a acometer o paciente, tendo como fio condutor “ a agitação psicomotora” .
Ainda é um dos grandes “caroços” da assistência sendo renegada a sua discussão ao longo dos
tempos e tratada como “ um invisível” nas unidades de saúde. Objeto: A contenção física na prática
da enfermagem psiquiátrica. Objetivos: Descrever em que situações clínicas psiquiátricas a
contenção tem sido adotada; caracterizar as condições que antecedem para aplicação da técnica da
contenção física executada pela equipe de enfermagem; analisar a contenção física realizada pela
equipe de enfermagem durante a assistência ao paciente frente ao contexto do cuidado de
enfermagem psiquiátrico. Assim, foi realizada uma pesquisa de campo com a equipe de enfermagem
de uma instituição psiquiátrica do município do RJ. Resultados: Após 36 horas de observação,
pudemos perceber que a enfermagem encontrava-se solitária para decidir na maioria dos casos,
sobre o início e o fim da contenção. Sob a argumentação de “ agitação psicomotora e
heteroagressividade” , que funciona como um “ carimbo geral” , a indicação da contenção física se
encontra rápida e totalmente explicada. Existem acordos mudos da equipe multidisciplinar que
autorizam a imobilização e a contenção física. Pudemos verificar a ocorrência de contenção sem
prescrição, levando a crer que há uma sub-notificação dos casos de contenção. Ou seja, um visível
que é oculto pela falta de registro.
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Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/ThiersDeSouzaSilva.pdf

Nº de Classificação: 5940
VILARINHO, Rosa Maria Fernandes. "Mais saúde no trabalho": estratégia de enfermagem para um
programa de promoção à saúde do trabalhador. 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): LISBOA, Marcia Teresa Luz
RESUMO: A presente tese tem como objeto de estudo um programa de promoção à saúde no local
de trabalho. O programa se intitula “Mais Saúde no Trabalho” e tem como objetivo geral
sensibilização do indivíduo trabalhador em relação a adesão a práticas de saúde compreendidas
como favoráveis a saúde, sob a perspectiva de um estilo de vida saudável. A tese defendida é a de
que o planejamento e a execução de um programa de promoção à saúde do trabalhador, baseado
em três elementos básicos: a criação de um ambiente de suporte, a implementação de uma
programação educativa, com foco em orientações práticas e objetivos realísticos e o desenvolvimento
de recursos de incentivo de natureza motivacional, desenvolvidos no próprio local de trabalho oferece
condições para os trabalhadores refletirem e interagirem de forma a oportunizar a construção de
possibilidades para um viver mais saudável. Para o desenvolvimento do estudo, adotou-se como
referencial metodológico a pesquisa convergente-assistencial. Foram formados dois grupos de
convergência com a participação de 18 servidores de uma instituição hospitalar da rede pública do
Estado do Rio de Janeiro. Para análise da contribuição do programa, foram feitos levantamentos de
dados de natureza quantitativa, gerados a partir de verificações realizadas ao longo do processo pela
pesquisadora. Os dados, de natureza qualitativa, foram gerados a partir da análise de registros
realizados pelos sujeitos da pesquisa, o que contemplou depoimentos e considerações apresentadas
pelos participantes, além da observação do comportamento dos sujeitos durante os encontros em
grupo. Para a observação do impacto da intervenção sobre comportamentos específicos, a pesquisa
utilizou-se de uma verificação comparativa do tipo “antes” e “depois”, onde os indivíduos foram seu
próprio controle. Foram realizados ao todo 14 encontros, onde os resultados apontam para o êxito da
intervenção, êxito este, definido pela satisfação referida em participar da proposta, pelas referências
de acréscimo de informações que se transformaram em práticas incluídas ao seu cotidiano, além do
interesse em permanecer no programa.
Acesso remoto ao texto integral:
http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_D/RosaMariaFernandesVilarinho.pdf

Nº de Classificação: 5941
CAMARA, Ana Carolina Gurgel. Qualificação e competências do enfermeiro na área
cardiovascular: o caso do Instituto Nacional de Cardiologia. Rio de Janeiro. Universidade Federal do
Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2008. 158 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTORO, Deyse Conceição
RESUMO: Este estudo aborda o processo de organização da prática da enfermagem em uma unidade
hospitalar especializada em cardiologia e aprofunda a abordagem na estruturação do saber e do saber
fazer. Objetivos: identificar como está organizada a prática dos enfermeiros que atuam em uma unidade
hospitalar de alta complexidade cardiovascular; caracterizar as competências dos enfermeiros na área
cardiovascular; identificar os meios utilizados pelos enfermeiros na busca de qualificação profissional na
área cardiovascular e discutir a relação entre a qualificação e competências dos enfermeiros na área
cardiovascular. Adotamos conceitos defendidos por educadores como Perrenoud, Thurler, Macedo,
Machado, Allessandrini e Deluiz, enfermeiros como Benner, Valadares, Assad, Santos, Mattos e Waldow,
que nos deram suporte a discutir questões pertinentes à qualificação profissional e aquisição de
competências, além de conceitos formulados por Pierre Bourdieu: campo, habitus e capital. Trata-se de
um estudo descritivo, de natureza qualitativa do tipo estudo de caso. Os sujeitos foram enfermeiros em
atuação no Instituto Nacional de Cardiologia. A coleta de dados foi realizada através de entrevista com a
utilização de questionário e obedeceu as normas éticas e legais preconizadas. Tese: A Qualificação formal
é uma etapa do desenvolvimento de competências, que se concretiza no campo da prática profissional,
estabelecendo desta forma o habitus, o campo e os capitais para a formulação de uma prática
especializada na área cardiovascular. Resultados: as qualificações e competência da enfermagem
cardiovascular estruturaram-se a partir do desenvolvimento das propostas terapêuticas e diagnósticas da
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área médica. A busca por qualificação foi estimulada pelos programas de financiamento, pelos interesses
pessoais e oportunidades no trabalho. As competências profissionais do enfermeiro na área
cardiovascular são desenvolvidas no âmbito da prática profissional e abrangem competências de cuidados
e técnicas, gerenciais ou de cuidados indiretos, de capacitação, de interdisciplinaridade, comportamentais
e de educação. Neste sentido, a principal contribuição deste estudo consiste em refletir que as
competências adquiridas no campo da prática profissional requerem expertise para realizar o julgamento
clínico que caracteriza o verdadeiro perito ou especialista em enfermagem cardiovascular.
Acesso remoto ao texto integral:
http://teses2.ufrj.br./Teses/EEAN_M/AnaCarolinaGurgelCamara.pdf

Nº de Classificação: 5942
CAMERON, Lys Eiras. Imaginário do estudante de graduação sobre o cuidado em enfermagem
traumato-ortopédica (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2008. 191 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Silvia Teresa Carvalho de
RESUMO: O objetivo desta pesquisa é desvelar manifestações do imaginário do estudante de
graduação em Enfermagem sobre os cuidados prestados por ele ao paciente hospitalizado com
distúrbios traumato-ortopédicos. A tese que se propõe, é que, para fins de formação do enfermeiro, o
cuidado em Enfermagem Traumato-Ortopédica deve ser entendido como produto de áreas de
interrelação entre o estudante, o paciente e o cuidado, onde esses elos são fortes e indissociáveis e o
ensino da assistência em Enfermagem Traumato-Ortopédica só existe como tal, quando são
consideradas todas as partes interligadas. Utilizou-se o método Sociopoético e os dados foram
produzidos por um Grupo-Pesquisador compostos por dezesseis estudantes do sexto período
curricular do curso de Graduação em Enfermagem de uma universidade pública na cidade do Rio de
Janeiro. Os resultados demonstraram que cuidar em Enfermagem Traumato-Ortopédica gera grande
impacto no aluno, produto do sofrimento do seu paciente e da complexidade do cuidado na
especialidade. O estudante reconhece que presta um cuidado de qualidade, humanizado, holístico,
que transcende o físico e inclui o psicossocial, o espiritual e o ambiente, além de ser comprometido,
ético, responsável e solidário, e que este é diferente daquele prestado pelas equipes de saúde. Todos
os sentidos corporais e o coração são usados, plenamente, pelo estudante no processo de cuidar em
Enfermagem Traumato-Ortopédica. O reconhecimento do paciente e de seu familiar, à qualidade do
seu cuidado, produz satisfação e reforço positivo à dedicação e aos esforços empreendidos. O
tratamento, aparatos e os cuidados ortopédicos produzem grande sofrimento ao paciente e isso
reflete diretamente no estudante, desgastando-o emocionalmente. A possibilidade de morte, de
comprometimento físico e às atividades de vida do paciente, produzem um comportamento empático
e a busca de mecanismos de minimizem a dor do outro. O estudante reconhece que o conhecimento
e a experiência são fundamentais para uma assistência de qualidade em Enfermagem TraumatoOrtopédica e isso se dá pelo entendimento de que a especialidade possui um corpo de
conhecimentos e técnicas específicas. A deficiência de conhecimento e a pouca experiência geram
grande ansiedade e eles se entendem incapazes de cuidar com a qualidade que o paciente
necessita. Apesar disso, reconhecem que o estágio na especialidade tem importância fundamental na
formação, não só pelas experiências de aprendizagem, mas também pelo amadurecimento pessoal
proporcionado. Os problemas pessoais do estudante, apesar de serem difíceis de lidar, não
interferem no cuidado ao paciente, e essa relação é compreendida como profundamente benéfica
para auxiliá-lo no enfrentamento de seus problemas. O excesso de compromissos pessoais e
acadêmicos interferem diretamente no desempenho do estudante e se dá somente nas atividades
teóricas e teórico-práticas sem comprometer o estágio. Reconhecem a vocação para a Enfermagem
como fundamental para ser um bom estudante e enfermeiro. Identificam a importância de afinidade
pelas especialidade o que influencia diretamente a satisfação pessoal do estudante e da qualidade da
assistência. As equipes de saúde servem como referência e exemplos a serem seguidos, ou não, e o
mau cuidado ou descuidado são repudiados veementemente. Entendem que a Enfermagem passa
por uma crise, principalmente por causa dos maus profissionais, e se reconhecem como responsáveis
pelas mudanças futuras da Enfermagem. Estabeleceu-se um caminho pelo paradigma do cuidar,
ensinar e pesquisar. Ficou demonstrado que as estratégias clássicas do ensino bancário não tem
demonstrado eficiência para a redução dos medos e inseguranças para cuidar em Enfermagem
Traumato-Ortopédica e, por isso, necessitam ser revistas. Esses aspectos do cuidado necessitam ser
conhecidos para permitir uma reavaliação do processo ensino-aprendizagem no curso de graduação,
a partir das reais necessidades do estudante e da assistência em Enfermagem Traumato-Ortopédica
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e, então, oferecer oportunidades de aprendizagem que contribuam eficaz e eficientemente para
formação do futuro enfermeiro.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

Nº de Classificação: 5943
HANSEL, Cristina Gonçalves. Envelhecimento institucionalizado do portador de transtorno
mental: o viver e o cuidar dos profissionais de enfermagem de um hospital psiquiátrico. Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2008. 110 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Jaqueline da
RESUMO: Pesquisa de abordagem quanti-qualitativa teve como objetivo descrever o envelhecimento
institucionalizado dos portadores de transtorno mental através da vivência e do cuidado prestado
pelos profissionais de enfermagem de uma instituição psiquiátrica da Região Serrana do Estado do
Rio de Janeiro. O tamanho da amostra quantitativa foi determinado pelo número de clientes
internados com idade igual ou maior que 60 anos e que envelheceram institucionalizados. Os dados
demográficos e dos diagnósticos clínicos dos clientes internados foram coletados através da técnica
de consulta documental a prontuários documentos da instituição-cenário em estudo, e para a
avaliação funcional dos idosos, aplicado a Escala de Avaliação das Atividades de Vida Diária de Katz
et al., (1970) . Os resultados mostraram que o tempo de permanência na instituição variou de dois a
trinta e seis anos. Dentre os diagnósticos psiquiátricos identificados nos prontuários dos clientes
idosos, 60% apresentaram esquizofrenia residual (F20.5), com predomínio de 40% em mulheres e
36,8% nos homens. O estudo atendeu às recomendações da Resolução número 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde (CNS) do Brasil, sobre Pesquisa com Seres Humanos, aprovado pelo Comitê de
Ética da Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN) da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). Com os resultados, podemos concluir que, apesar da reforma psiquiátrica ter trazido novos
rumos para a assistência à saúde mental das pessoas e ser necessária para evitar que outras
pessoas envelheçam institucionalizadas, privadas do convívio social e familiar, não podemos ignorar
este momento de transição, onde ainda existem muitas pessoas idosas com transtorno mental
institucionalizadas que necessitam de um cuidado de enfermagem duplamente diferenciado, por
serem clientes portadores de transtorno mental e agora idosos.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/CristinaGoncalvesHansel.pdf

Nº de Classificação: 5944
KOEPPE, Giselle Barcellos Oliveira. Cliente e a fístula artériovenosa em inoperância: as
manifestações não verbais em destaque no contexto do cuidado de enfermagem em nefrologia (O).
Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2009. 117 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Silvia Teresa Carvalho de
RESUMO: O estudo trata das manifestações não-verbais do cliente em hemodiálise durante o manuseio da
Fístula Artériovenosa (FAV) em inoperância. Os objetivos foram: Identificar as manifestações não-verbais do
cliente durante a punção e mobilização da FAV no momento de inoperância e analisar as manifestações
verbais e não-verbais do cliente como subsídios ao manuseio da FAV. Trata-se de um estudo descritivo,
exploratório, com abordagem quantiqualitativa. O cenário foi uma clínica de hemodiálise no município de
Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Os sujeitos foram 24 clientes em hemodiálise cuja FAV
apresentava inoperância. O caminho para a produção dos dados foi baseado na observação das
manifestações não verbais dos clientes durante a manipulação da FAV, nos registros em diário de campo e
em entrevista com os sujeitos. As expressões faciais manifestadas, indicam que os clientes vivenciam,
principalmente, sentimentos de medo e dor. Os gestos apontam preocupação, ansiedade, repulsa, dor,
insegurança e medo. Os sinais paralínguísticos revelam principalmente a dor e foram os sinais não-verbais
melhores captados pela equipe de enfermagem. Houve predominância do toque instrumental durante a
interação enfermagem/cliente. Entre os depoimentos averiguamos que a maior parte dos participantes faz
referência ao cuidado de enfermagem. Muitos denotam sobre as qualidades e atributos do profissional, que
resultam muitas vezes em conflitos. A mudança da imagem provocada pela FAV resulta em sentimentos
como vergonha, repulsa e diminuição da auto-estima, contribuindo para o comprometimento das relações
sociais do sujeito. As falas também revelam o quão sofrido é todo o processo para alguns clientes, que se

22
mostram machucados, cansados e sem esperança, a tal ponto de desejarem a morte. Através desta
investigação evidenciamos significados diferenciados, que demonstram um fazer singularizado, com
especificidades de cuidado objetivo articulado com o aspecto subjetivo.
Acesso remoto ao texto integral:
http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/GiselleBarcellosOliveiraKoeppe.pdf

Nº de Classificação: 5945
BRANCO, Joyce Martins Arimatea. Autocuidado na diálise peritoneal ambulatorial contínua: a
enfermagem e os clientes em tratamento domiciliar (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio
de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2009. 174 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LISBOA, Márcia Tereza Luz
RESUMO: O estudo teve como objeto os saberes e práticas de autocuidado dos clientes que
realizam a Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua (CAPD) no domicílio, e como objetivos: identificar
as práticas de autocuidado que tais clientes realizam no dia-a-dia de seu tratamento domiciliar;
descrever os saberes que orientam as práticas de autocuidado dos clientes em CAPD no domicílio;
reconhecer as dificuldades que podem ser enfrentadas pelos clientes ao realizar a CAPD no domicílio
e analisar as estratégias de soluções adotadas pelos clientes para as possíveis dificuldades
encontradas ao realizar a CAPD no domicílio. Aplicaram-se, em parte, os conceitos da Teoria do
Autocuidado de Dorothea E. Orem junto aos conceitos de autonomia para efetivação dos saberes dos
indivíduos, propostos por Paulo Freire. Estudo descritivo, com abordagem qualitativa, tendo como
método a Pesquisa Convergente Assistencial (PCA). O cenário foi um hospital Estadual do Rio de
Janeiro, onde foram realizados três grupos de encontros com nove sujeitos, observando-se os
aspectos éticos previstos na Resolução CNS-196/96. Foi utilizada a técnica de entrevista semiestruturada, sendo também discutidos nos grupos os temas escolhidos pelos sujeitos, de acordo com
o seu interesse e a relação com a pesquisa. Os dados foram analisados de acordo com as etapas
propostas pela PCA. Cinco categorias emergiram: o caminhar da doença renal crônica: sentimentos e
sensações vivenciadas pelos clientes; a convivência com o tratamento: os pontos facilitadores ou
dificultadores para a realização da CAPD no domicílio; a relação do autocuidado e a CAPD; o
processo criativo emergente dos clientes frente à realização da CAPD no domicílio; momento de
reflexão: opiniões e sugestões sobre o trabalho desenvolvido. Identificou-se que os clientes em CAPD
sofrem com o impacto da descoberta da doença e o tratamento, superando ao longo do mesmo. Os
participantes do estudo referem que as facilidades superam as possíveis dificuldades e limitações do
tratamento, destacando a flexibilidade de horários, a comodidade de realizar o tratamento no
domicílio e o convívio familiar como pontos fundamentais. Muitos desenvolvem a prática do
autocuidado de forma efetiva para a manutenção de sua saúde, com preocupação em seguir as
orientações recomendadas. Existem situações, entretanto, em que os saberes dos clientes oriundos
de suas experiências de vida, aplicados na realização do tratamento, levam a situações de riscos, o
que demonstrou a necessidade de se repensar o modelo pedagógico utilizado para o treinamento dos
clientes em CAPD, intermediando neste os saberes científicos aos saberes populares dos clientes.
Ao término dos grupos, os participantes mostraram-se interessados na participação em outras
pesquisas e forneceram sugestões sobre novas temáticas, aceitando a proposta da pesquisadora de
manter as atividades em grupo, de acordo com a disponibilidade e o interesse da instituição.
Acesso remoto ao texto integral:
http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/JoyceMartinsArimateaBranco.pdf

Nº de Classificação: 5946
CARVALHO, Maria Cristina de Melo Pessanha. Representações sociais de mulheres portadoras
de lesões precursoras do câncer cérvico-uterino: um novo olhar pela enfermagem ginecológica.
Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2009. 312 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): QUEIROZ, Ana Beatriz Azevedo
RESUMO: Esta pesquisa trata das representações sociais acerca das lesões precursoras do câncer
cérvico-uterino (LPCCU) e teve como referencial teórico para alicerçar este estudo a Teoria das
Representações Sociais, segundo Serge Moscovici e Denise Jodelet. Foram entrevistadas 60
mulheres atendidas em um Serviço de Referência em Patologia Cervical no Município do Rio de
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Janeiro. Os sujeitos do estudo foram divididos em dois grupos: Grupo Idade Reprodutiva (GIR) e
Grupo de Idade não Reprodutiva (GINR). Os dados foram coletados mediante o teste de Associação
Livre de Idéias (ALI) e entrevista semi-estruturada. Os conteúdos das entrevistas foram processados
pelo programa informatizado ALCESTE e posteriormente analisados, segundo a análise de conteúdo
de Bardin. A categoria “órgão/corpo feminino” referente à representação do útero emergiu como
representação hegemônica em ambos os grupos A categoria “filho/gerar vida/ fertilidade” foi mais
relevante no GIR e ancora o útero na maternidade e no processo histórico-cultural mulher/ mãe/
reprodutora. A LPCCU foi objetivada como câncer/doença ruim em ambos os grupos, porém o GIR
referiu o sexo como fator causador da sua doença tendo o homem, o maior transmissor. O GINR
referiu ao seu próprio descuido, e não ter se prevenido como causador. O GIR apresentou como uma
das dimensões da representação social, a atitude de mudança de hábitos de vida e ao tratamento
convencional, evitando, assim, que a LPCCU tenha interferência na sua maternidade e sexualidade.
O GINR optou pelo tratamento popular, além de se cuidarem melhor, afastando a doença grave e a
morte. Conquanto as mulheres entrevistadas em ambos os grupos reconhecem a necessidade de se
cuidarem, pois reconhecem que a não adesão ao tratamento poderá levar ao câncer. Neste sentido, a
prática de se cuidarem deve estar dentro de um contexto psicossocial, entendendo que as
representações dessas mulheres orientam as suas ações frente a LPCCU.
Acesso remoto ao texto integral:
http://teses2.ufrj.br./Teses/EEAN_M/MariaCristinaDeMeloPessanhaCarvalho.pdf

Nº de Classificação: 5947
SILVA, Valesca Boarim da. Saúde mental do enfermeiro e o setor de emergência: uma questão de
saúde no trabalho. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da
Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2009. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZEITOUNE, Regina Célia Gollner
RESUMO: O estudo teve como objeto a saúde mental do enfermeiro que atua no setor de
emergência de um hospital geral público localizado no município do Rio de Janeiro. Através da
realidade atual vivenciada na emergência constata-se que, cresce o número de profissionais
enfermeiros adoecidos física e/ou mentalmente, que são afastados de seu local de trabalho por
licenças de saúde. A partir desta realidade constata-se que as questões que envolvem a saúde
mental do enfermeiro são pouco investigadas. Frente a esses fatos foram traçados os objetivos desse
estudo: Descrever a percepção dos enfermeiros que atuam no setor de emergência de um hospital
geral público, acerca das situações de trabalho que interferem na sua saúde mental; Analisar, na
percepção do enfermeiro, a relação entre o trabalho no setor de emergência e a saúde mental do
profissional; Discutir as estratégias utilizadas pelos enfermeiros frente à sua realidade de trabalho,
com vistas à manutenção da saúde mental. O aporte teórico está embasado na construção do
conhecimento acerca do setor de emergência e o trabalho de enfermagem, fundamentado pela
abordagem do tema trabalho e a saúde do trabalhador, alicerçado pela discussão sobre a
organização do trabalho e a relação com a saúde mental do trabalhador. Trata-se de pesquisa do tipo
exploratório, descritivo com abordagem qualitativa, feita com vinte enfermeiros plantonistas do setor
de emergência. A coleta de dados ocorreu nono meses de julho e agosto no próprio local de trabalho,
utilizando-se um roteiro de entrevista semi-estruturada. Do processo de análise do conteúdo
emergiram cinco categorias voltadas para a discussão das contradições existentes nesse contexto de
trabalho, relacionadas à saúde mental do trabalhador enfermeiro. A pesquisa obteve aprovação do
Comitê de Ética em Pesquisa respaldado pela Resolução 196/96 através do protocolo n° 45/08.
Conclui-se com esse estudo que: a inserção do enfermeiro no setor de emergência se dá pela
necessidade de serviço, acarretando sentimentos contraditórios nestes profissionais, vinculados em
grande parte às situações e condição de trabalho, o serviço na emergência é organizado pelo
enfermeiro a partir das informações recebidas na passagem do plantão, estes profissionais também
percebem que a insatisfação profissional está ligada as situações de imprevisibilidade e precariedade
contidas neste setor e que a influência do trabalho na saúde mental do trabalhador perpassa pelo
reconhecimento e valorização social, além do atravessamento exposto na relação
trabalhador/trabalho, sendo assim estratégias tornam-se necessárias para a “equilibração” da
realidade de trabalho a qual estão submetidos.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/ValescaBoarimDaSilva.pdf
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Nº de Classificação: 5948
CAMPOS, Fredy Hernán Polo. Resposta social das políticas públicas de saúde na perspectiva
dos idosos: contribuições da enfermagem: estudo comparado Brasil/Perú. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2009. 196 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ZEITOUNE, Regina Célia Gollner
EDQUEN, Sebastian Bustamante
RESUMO: O objeto de estudo nesta pesquisa foi a resposta social das políticas públicas de saúde ao
idoso no Brasil e no Perú, e teve como objetivos: descrever a resposta social às necessidades de
atenção de saúde; analisar, na visão do idoso, como a resposta social das políticas públicas está
respondendo às necessidades de saúde esperada pelos idosos; e discutir comparativamente as
respostas sociais das políticas públicas de saúde voltadas às necessidades de atenção de saúde do
idoso em ambos os países. Método: Estudo descritivo comparado qualitativo com abordagem
dialética. Os cenários foram uma comunidade do município do Rio de Janeiro e uma comunidade de
Moche no Trujillo. Foram entrevistados 30 idosos de ambos os sexos em cada comunidade
escolhidos aleatoriamente. Foi utilizada a análise temática. Projeto aprovado por Comitê de Ética.
Resultados: Foram objetivadas as dimensões do cuidado da saúde e da autonomia como resposta
social de intervenção da política pública. As necessidades de saúde e autonomia são objetivas e
universais, mas a resposta social é diferenciada em ambos os países. Observou-se limitações
epistêmicas, conceituais e de práxis na resposta social das políticas publicas. Conclusões: durante a
década, (1995-2005) a resposta social das políticas públicas de atenção de saúde do idoso em
ambos os paises, se apresentou com limitações, centrando sua ação no Estado (unilateral) negando
a relação dialética entre os elementos da política. Em conseqüência o cuidado como estrutura de
ação da política deve ser intervindo integral e complementariamente pelo estado-sociedade civil, na
medida em que, através do cuidado a classe idosa se converta em um sujeito consciente da história.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_D/FredyHernanPoloCampos.pdf

Nº de Classificação: 5949
SANTOS, Ronan dos. Significado da ação educativa consulta de enfermagem no ambulatório de
quimioterapia infantil: perspectiva dos familiares (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio
de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2009. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIANA, Lígia de Oliveira
RESUMO: Trata-se de uma investigação fundamentada na Fenomenologia Sociológica de Alfred
Schutz, cujo objeto de estudo foi o significado das orientações da Consulta de Enfermagem na
perspectiva do familiar no tratamento quimioterápico ambulatorial da criança portadora de câncer. O
objetivo foi compreender este significado. Pesquisa qualitativa onde o cenário foi o Centro de
Quimioterapia Infantil do INCA-HC1 e os sujeitos foram os familiares das crianças em tratamento
quimioterápico. Após aprovação do Comitê de Ética Institucional sob o nº067/08 em consonância com
os critérios éticos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Saúde conforme resolução 196/96, os
seis depoimentos obtidos por meio de entrevista fenomenológica, permitiram a partir dos “motivospara”, compreender a ação subjetiva dos sujeitos mediante a constituição das categorias concretas
do vivido: Interagir com o novo para aprender a cuidar na prática; Adquirir conhecimentos a partir da
Consulta de Enfermagem para atender as necessidades do cliente; e Valorizar a ação educativa do
enfermeiro a partir do apoio profissional. O “motivo-porque” emergiu através da categoria: Da ação
intencional o enfermeiro às mudanças conceituais do familiar da criança sob tratamento
quimioterápico. A partir daí, foi possível construir o tipo vivido “familiar que acompanha o tratamento
quimioterápico ambulatorial da criança portadora de câncer frente às orientações recebidas no
momento da atividade assistencial Consulta de Enfermagem”. Interpretou-se como sendo: familiares
de ambos os sexos, que apresentam laços de consangüinidade com as crianças submetidas ao
tratamento quimioterápico, encaminhados à Consulta de Enfermagem no início do tratamento de suas
crianças por norma institucional. Na consulta encontram acolhimento para o enfrentamento de uma
vivência singular, onde experienciam tratamento que traz como conseqüências, efeitos adversos nos
vários sistemas corporais de suas crianças, expressos por: alterações da imagem corporal, baixa da
imunidade e necessidade de cuidados específicos. Obtém ainda na Consulta a possibilidade de
interagir com o novo, para aprender a cuidar na prática, além da aquisição de conhecimentos para
atender as necessidades de suas crianças, possibilitando valorizar o enfermeiro a partir do apoio
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profissional recebido, levando-os às mudanças conceituais. Com a evolução do estudo, emergiu o
significado atribuído pelos sujeitos à ação educativa Consulta de Enfermagem no ambulatório da
quimioterapia infantil como: um momento de aprendizagem das ações educativas na prática dos
cuidados para com as crianças, para que possam promover um mundo da vida com possibilidades de
vida a partir de trocas contínuas entre enfermeiros e familiares. Concluímos que a ação intencional do
enfermeiro em realizar a ação educativa na Consulta de enfermagem no espaço das áreas de
especialidades, como aqui foi tratada a quimioterapia infantil, converge com as exigências dispostas
na resolução COFEN 272/2002 sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE, nas
Instituições de Saúde Brasileiras. Salientamos que a partir do alcance do objetivo proposto neste
estudo, de aprender a Fenomenologia Sociológica de Alfred Schutz e suas concepções, a ação
educativa Consulta de Enfermagem a nosso ver, se apresenta como direcionadora das ações de
enfermagem realizadas com os clientes, estando fundamentada na necessidade de cientificidade das
ações desenvolvidas, tendo como sustentação os “motivos” dos nossos sujeitos.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/RonanDosSantos.pdf

Nº de Classificação: 5950
HEIDEMANN, Míriam. Curso de Enfermagem da Universidade Católica de Petrópolis: a
construção de um ethos profissional (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2009. 130 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GOMES, Maria da Luz Barbosa
RESUMO: O objeto deste estudo é a criação e implantação do curso de Enfermagem e Obstetrícia da
Universidade Católica de Petrópolis - UCP, Estado do Rio de Janeiro. O recorte temporal se inicia em
1977, com o criação do curso, e termina em 1983, com o seu reconhecimento. Os objetivos são:
descrever as circunstâncias de criação do Curso de Enfermagem; analisar as estratégias
empreendidas pelas docentes e discentes, na luta pela hegemonia, na implantação do curso; discutir
as primeiras repercussões da implantação do curso de Enfermagem na Universidade e na sociedade.
Trata-se de uma pesquisa histórico social com abordagem dialética. Obtemos os dados da pesquisa
através de fontes primárias: depoimentos orais de professoras e alunas do Curso de Enfermagem da
Universidade, documentos escritos da Universidade, jornais e registros no Arquivo Histórico de
Petrópolis; e fontes secundárias. Para análise e discussão dos dados, utilizamos como referência
teórica, os conceitos de imaginário social, folclore, senso comum, objetividade, alianças e hegemonia
de Antônio GRAMSCI. Os resultados nos indicam que a Universidade Católica de Petrópolis cria o
Curso de Enfermagem na esteira da Reforma Universitária de 1968 e em consonância com a
Encíclica Populorum Progressio. Docentes e discentes travam embates em busca da hegemonia. O
desafio é modificar o imaginário social sobre o trabalho da enfermeira. Busca-se o consenso, através
do estabelecimento de alianças permanentes e provisórias, sobre a inserção de uma nova
profissional no mercado de trabalho da saúde em Petrópolis. Neste contexto, o embate influencia a
construção do ethos profissional da enfermeira petropolitana.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

Nº de Classificação: 5951
ARAÚJO, Flávia Pacheco de. Representações sociais da humanização: implicações para o
cuidado de enfermagem (As). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2009. 206 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA, Márcia de Assunção
RESUMO: Esta pesquisa busca desvelar as representações sociais de clientes sobre a humanização
no cuidado de enfermagem. Os objetivos foram: descrever as representações sociais de clientes
sobre a humanização no cuidado de enfermagem; analisar as ações/práticas de clientes no cuidado,
tendo em vista suas representações sociais sobre a humanização; e discutir as implicações de tais
representações para o campo do cuidado de enfermagem. Metodologia: pesquisa de natureza
qualitativa-descritiva, tendo como referencial teórico e metodológico a Teoria das Representações
Sociais. Os sujeitos foram 24 clientes adultos, de ambos os sexos, hospitalizados do setor de clínica
médica de um hospital universitário, público e federal, sendo 14 sujeitos do sexo feminino e 10 do
sexo masculino. As técnicas de produção dos dados foram: entrevistas semi-estruturadas; e
observação participante. Foi realizado, também, o perfil sócio-demográfico dos sujeitos, cujos os
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dados foram analisados segundo estatística simples e percentual. O tratamento e análise dados
foram segundo análise de conteúdo temática proposta por Bardin. Emergiram três grandes linhas
temáticas denominadas: Humanização como questão política; O interacional e o instrumental no
cuidado em saúde; e Nexos entre a humanização e os cuidados de enfermagem. A representação
social dos clientes hospitalizados sobre a humanização apresenta elementos afetos às ações
gerenciais tanto do âmbito governamental quanto institucional. Assim como, a humanização também
se pauta nos atributos pessoais dos profissionais no exercício do cuidado, e ainda na aprendizagem
deste cuidado com o intuito de promovê-lo de forma humanizada. Outra questão foi o entendimento
da humanização na perspectiva do cuidado como fruto da ação humana centrada nas características
intrínsecas dos profissionais como prontidão, atenção e dedicação, como também nas ações
procedimentais do cuidado como higiene e informação, levando a determinação da figura tipo do
profissional. Os depoimentos também apontaram a questão ética implicada na humanização pela
relação do grau de merecimento do cuidado na representação dos clientes, e também o não
estabelecimento deste merecimento no cuidado à saúde. A representação social dos clientes frente a
humanização e o cuidado de enfermagem perpassa a um grupo que caracteriza a humanização na
vertente do cuidado de enfermagem técnico/procedimental, outro que caracteriza na vertente do
cuidado subjetivo e o terceiro grupo que representa a humanização na articulação entre estas duas
vertentes do cuidado de enfermagem. Como conclusão, a pesquisa evidenciou a necessidade da
enfermagem atuar mais nas decisões políticas de saúde do país e no âmbito assistencial do sistema
de saúde, além do repensar da atuação dos profissionais desta profissão no campo prático, com base
nas representações sociais dos sujeitos sobre a humanização no cuidado.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br./Teses/EEAN_M/FlaviaPachecoDeAraujo.pdf

Nº de Classificação: 5952
QUELUCI, Gisella de Carvalho. Situações-problema de clientes hospitalizados: um estudo
baseado em graus de complexidade na prática da enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2009. 159 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
CARVALHO, Vilma de
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa como objeto de estudo a classificação de situações de
enfermagem por graus de complexidade - menor, média e maior - envolvendo clientes hospitalizados
com base na perspectiva diagnóstica das enfermeiras. Objetivos: a) Identificar graus de complexidade
de situações-problema de clientes hospitalizados segundo termos aliados à perspectiva diagnóstica
das enfermeiras; b) Analisar as respostas das enfermeiras em relação aos dados/fatos extensivos
aos termos de graus de complexidade das situações-problema dos clientes hospitalizados; c)
Descrever os graus de complexidade - menor, média e maior - das situações de enfermagem
conforme a definição classificatória obtida mediante respostas das enfermeiras, com vistas às
repercussões para o ensino e à pesquisa na área de enfermagem.Metodologia: Foram observadas e
descritas 30 situações-problema. Utilizadas como apoio teorias de diagnóstico de enfermagem e de
estudos da complexidade aliadas ao ensino, à pesquisa e à prática da enfermagem. Resultados: As
pesquisadoras assumem posição frente à concepção das enfermeiras participantes da pesquisa. A
receptividade do cliente às ações de enfermagem favoreceu a implementação dos cuidados nas
situações-problema de menor complexidade; a ordem e a desordem aliadas ao ambiente e à
interação enfermeira cliente podem conferir às situações de enfermagem um grau de média
complexidade; o domínio insuficiente do conhecimento teórico para o planejamento dos cuidados
pode tornar as situações-problema como de maior complexidade. Conclusão: O grau de
complexidade das situações-problema definiu-se por uma dimensão de aspectos/fatores múltiplos e
definido, em última instância, como conjunções, o que foi obtido como apoio das respostas das
enfermeiras para a compreensão dos matizes não só da complexidade mesma, mas, principalmente,
para o entendimento das prioridades dos cuidados de enfermagem a serem prestados.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br./Teses/EEAN_D/GisellaDeCarvalhoQueluci.pdf

Nº de Classificação: 5953
SILVA, Denise da Conceição. Ambiente do centro cirúrgico e os elementos que o integram:
implicações para a dinâmica de cuidar e para os cuidados de enfermagem (O). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2009. 125 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): ALVIM, Neide Aparecida Titonelli
RESUMO: O estudo discutiu os elementos que integram o ambiente do centro cirúrgico e suas
implicações para a dinâmica de cuidar e para os cuidados de enfermagem. Questões norteadoras: Como
se caracteriza o ambiente do Centro Cirúrgico? Quais as implicações deste ambiente para a dinâmica de
cuidar e para os cuidados de enfermagem? Como intervir nesse ambiente de modo a torná-lo promotor de
cuidados? Objetivos: caracterizar os elementos que integram o ambiente do Centro Cirúrgico; analisar as
implicações deste ambiente para a dinâmica de cuidar e para os cuidados de enfermagem nele
desenvolvidos; discutir estratégias de intervenção neste ambiente de modo a torná-lo promotor de
cuidados. O estudo se ancora nos princípios de Florence Nightingale sobre o ambiente. Pesquisa do tipo
qualitativo, descritivo-exploratório. O cenário foi o Centro Cirúrgico de um Hospital Universitário do Rio de
Janeiro. Os sujeitos foram 12 enfermeiros que atuam nesta unidade. Para produção de dados foram
utilizadas a entrevista semi-estruturada e a observação participante, conjugadas à técnica de criatividade e
sensibilidade “Mapa-Falante”; os dados foram analisados com base na análise de conteúdo temática. Os
resultados evidenciaram que as atividades desenvolvidas pelas enfermeiras nesta unidade voltam-se
tanto aos cuidados relativos aos clientes, quanto ao ambiente que estes ocorrem, estando relacionados
aos elementos físicos, psicológicos e sociais que integram esse ambiente. Foram ainda apontados fatores
que interferem neste cenário, trazendo implicações para o processo de cuidado. Estratégias para intervir
neste ambiente foram discutidas com o intuito de proporcionar condições favoráveis ao desenvolvimento
do cuidado, de modo a torná-lo promotor de cuidados.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/DeniseDaConceicaoSilva.pdf

Nº de Classificação: 5954
DIAS, Beatriz Fernandes. Aprendendo a aprender o diagnóstico de enfermagem: estratégias
metacognitivas dos estudantes de graduação. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2009. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRANDÃO, Marcos Antônio Gomes
RESUMO: Trata-se de um estudo relativo ao aprendizado do Diagnóstico de Enfermagem na Escola
de Enfermagem Anna Nery. O objeto deste estudo é o nível de conhecimento metacognitivo
observado entre os estudantes iniciantes na prática hospitalar e os formandos da Escola Enfermagem
Anna Nery, no que diz respeito às finalidades das estratégias diagnósticas de enfermagem
identificadas por Brandão (1999). Os objetivos são: Verificar o nível de conhecimento metacognitivo
dos estudantes iniciantes na prática hospitalar e dos formandos da Escola de Enfermagem Anna Nery
em relação às finalidades das estratégias diagnósticas atribuídas no estudo de Brandão (1999);
Comparar o nível de conhecimento metacognitivo entre os dois grupos de estudantes, em relação às
finalidades das estratégias diagnósticas atribuídas no estudo de Brandão (1999); Analisar os
resultados da comparação entre os grupos, relacionando-os ao contexto de ensino-aprendizagem da
Escola de Enfermagem Anna Nery. Pesquisa descritiva, de abordagem quantitativa. Os sujeitos de
pesquisa foram 86 estudantes iniciantes da prática hospitalar e 95 formandos da Escola de
Enfermagem Anna Nery. A técnica de coleta de dados foi um questionário com 23 assertivas
compostas por questões fechadas e codificadas com uma escala do tipo Likert. O instrumento foi
submetido à validação em relação à confiabilidade e a validade. Para tratamento e análise inicial dos
dados foi utilizada estatística descritiva através das medidas de tendência central, como: média,
desvio padrão, mediana e moda. Posteriormente, os dados foram trabalhados em gráficos e tabelas.
A análise dos dados foi organizada levando em consideração as finalidades utilizadas para realizar a
coleta de dados e as finalidades utilizadas para a organização, processamento e conclusão dos
dados. Como resultado não foi identificado a destacada diferença no nível de metaconhecimento
entre os grupos na maioria das finalidades. O que parece emergir na interpretação dos dados é que
ambos os grupos estudados são reflexivos para a maioria das finalidades. Contudo, existem
diferenças intergrupos que podem ter uma possibilidade de explicação baseada na experiência
vivenciada ao longo da formação e mais ainda na inserção prática no momento da coleta de dados.
As diferenças significativas do nível de metaconhecimento para algumas finalidades das estratégias
diagnósticas variaram ora para os iniciantes da prática hospitalar, ora para os formandos. A mudança
no nível de metaconhecimento para maior ou menor foi dependente da estratégia utilizada durante a
prática, de conteúdos específicos; foi dependente das atividades que os estudantes desenvolviam no
ambiente em que estavam inseridos no momento da coleta. Isso indica que as aprendizagens são
aprendizagens sociais ou culturalmente mediadas por se originarem em contextos de interação
social. Aprender é uma atividade social.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/BeatrizFernandesDias.pdf
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Nº de Classificação: 5955
OLIVEIRA, Fabrício de. Indicativos da segurança e da qualidade do cuidado/conforto de
enfermagem em uma unidade de terapia intensiva de um hospital militar do Rio de Janeiro. Rio
de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2009. 145 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RÊGO, Margarethe Maria Santiago
RESUMO: O estudo trata da prática de enfermagem em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na
perspectiva do referencial da qualidade em saúde. Os objetivos foram descrever o ambiente do
cuidado de enfermagem do cliente/paciente hospitalizado na UTI; conhecer as perspectivas
das enfermeiras acerca do cuidado/conforto de enfermagem em UTI; analisar os elementos
indicativos do cuidado/conforto enunciados pelas enfermeiras à luz das concepções de
Figueiredo e do Modelo da Qualidade em Saúde; discutir a relação entre o cuidado/conforto de
enfermagem em UTI e a melhoria da qualidade de assistência à saúde no ambiente hospitalar.
Adotou-se como referencial teórico-metodológico as concepções de
qualidade de Avedis
Donabedian e a Teoria de Cuidado/Conforto de Figueiredo. Os sujeitos do estudo foram onze
enfermeiras (os) da UTI adulta de um Hospital Militar do Rio de Janeiro. Os dados das
entrevistas e da observação participante foram tratados pela análise de conteúdo e agrupados em
uma categoria: Os elementos indicativos da segurança e da qualidade do cuidado/conforto na
enfermagem Intensiva. As subcategorias foram: O gerenciamento e segurança das instalações do
ambiente de cuidado da UTI; O processo de adaptação do profissional de enfermagem no
ambiente de cuidado da UTI; O dimensionamento quantitativo da equipe de Enfermagem e a
dimensão qualitativa do ambiente do cuidado/conforto da UTI; O gerenciamento dos recursos
materiais no ambiente do cuidado/conforto da UTI; A satisfação do profissional de enfermagem
que atua no ambiente de cuidado/conforto da UTI; A educação permanente e a qualificação
do profissional de enfermagem no processo de melhorias do cuidado/conforto na UTI; O
cuidado integrado e realizado pela equipe multiprofissional no ambiente da UTI; A
comunicação efetiva e afetiva na interação entre o profissional de enfermagem e o
cliente/paciente e seus familiares; O sistema de informação no processo de cuidar/confortar em UTI;
O cuidado/conforto de enfermagem como fundamento da qualidade em saúde; O Processo e a
Sistematização da Assistência de Enfermagem na UTI. Os resultados que emergiram da
produção de dados indicaram que, diante das especificidades da assistência no contexto de UTI,
importa cuidar a partir de uma visão da integralidade do cuidado. Os resultados mostraram ainda a
importância da implementação de processos de avaliação e aprimoramento da segurança
(prevenção de riscos relacionados a fatores clínicos e estruturais). Concluímos que os
enfermeiros que atuam na UTI são profissionais qualificados e com múltiplas habilidades
técnicas, além de desenvolverem continuamente estratégias criativas diante de situações
adversas. Finalizando, consideramos como principal implicação do estudo o destaque para a
busca da otimização de processos voltados para a segurança, para a qualidade do
cuidado/conforto e para o desenvolvimento do saber e das práticas de enfermagem em Unidade de
Terapia Intensiva. Neste contexto, foi possível evidenciar algumas limitações do estudo e lacunas de
conhecimento relacionado principalmente a questão da avaliação da qualidade da assistência
prestada ao cliente/paciente e familiares, a implementação do processo de Enfermagem bem
como a utilização de indicadores de qualidade na unidade pesquisada. Portanto, consideramos que
a participação dos enfermeiros da UTI, através de propostas inovadoras de avaliação da
qualidade dos serviços prestados pela Enfermagem, favorecerá a efetividade e a otimização na
implementação de um Programa de Acreditação na referida instituição militar da área de saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_M/FabricioDeOliveira.pdf

Nº de Classificação: 5956
VALENTE, Geilsa Soraia Cavalcanti. Reflexividade na prática docente da graduação em
enfermagem: nexos com a formação permanente do enfermeiro-professor (A). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2009. [180] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VIANA, Ligia de Oliveira
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RESUMO: O presente estudo, encontra-se inserido no Núcleo de Pesquisa Educação e Saúde em
Enfermagem - NUPESEnf - da Escola de Enfermagem Anna Nery - UFRJ - , com o intuito de discutir
questões concernentes à formação permanente do enfermeiro professor no ensino de Graduação em
Enfermagem. Tem como objetivos: Descrever os aspectos da prática pedagógica do enfermeiro
professor no ensino de Graduação que contribuem para a sua formação permanente, analisar a
prática docente do enfermeiro-professor, frente à ação-reflexão-ação no ensino de Graduação e
discutir as implicações da reflexividade sobre a prática docente do enfermeiro-professor no processo
de formação permanente. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso,
que utiliza como sujeitos 18 docentes do curso de Graduação em Enfermagem, tendo como cenário a
Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense - UFF, a Res.
196/96. A construção deste emerge basicamente da preocupação com as mudanças e atualizações
no ensino trazidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN no. 9394/96, que
aponta caminhos para uma grande transformação na educação brasileira, tornando-se um desafio
para todos os envolvidos em formar profissionais com competências e habilidades, para atuar em um
novo paradigma no mundo do trabalho. Como referencial teórico, utilizamos as idéias de Donald
Schön quando afirma que é a reflexividade constante sobre a própria prática, quem dará subsídios
para que o professor encontre respostas aos dilemas que aparecem no dia-a-dia do exercício
profissional, e Phillipe Perrenoud quando evidencia que as competências profissionais constroem-se
no processo de formação. Os dados foram analisados através da análise temática de conteúdo,
emergindo as unidades, que foram agrupadas em três passos: 1- A racionalidade técnica como
paradigma: aspectos da ação docente do enfermeiro-professor no ensino de Graduação que
contribuem para a sua formação permanente; 2- A racionalidade prática como paradigma: Saberes e
competências docentes do enfermeiro-professor no ensino de Graduação; 3- A reflexividade crítica
sobre a prática docente do enfermeiro-professor para um processo de formação permanente.
Confirmamos a Tese de que: A formação permanente do enfermeiro-professor na EEAAC/UFF tem
sido construída a partir de movimentos reflexivos, à medida que parte da ação, constrói novos
conhecimentos, desenvolve competências, e busca efetivar modificações na sua prática. Concluímos
que esta formação é mantida individual e coletivamente, e está historicamente contextualizada e
inter-relacionada com as tendências educacionais de que cada um fez parte, bem como das
características pessoais, e apresenta aspectos relevantes de transformação paradigmática, em
consonância com a legislação educacional.
Acesso remoto ao texto integral:
http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_D/GeilsaSoraiaCavalcantiValente.pdf

Nº de Classificação: 5957
ALMEIDA, Geovana Brandão Santana. Representações sociais de usuários e profissionais de
serviços básicos de saúde sobre a hipertensão arterial: o discurso do sujeito coletivo. Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2009. 231 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PAZ, Elisabete Pimenta Araújo
SILVA, Girlene Alves da
RESUMO: Este estudo sobre as representações acerca da hipertensão arterial e o modo de cuidar da
doença objetivou conhecer as representações sociais dos usuários dos serviços básicos de saúde
portadores de hipertensão arterial e dos profissionais sobre a doença hipertensiva e o cuidado à saúde e
analisar as relações existentes entre as representações dos portadores de hipertensão arterial e dos
profissionais e as ações de redução da vulnerabilidade às complicações da doença. Participaram da
pesquisa 25 usuários dos serviços básicos de saúde portadores de hipertensão arterial e 21 profissionais
que desenvolvem atividades assistenciais nas unidades básicas de saúde do município de Juiz de
Fora/MG. Para a obtenção dos depoimentos, utilizou-se a entrevista semi-estruturada. Os dados foram
organizados com o uso da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo e o processo de análise, norteado pelo
referencial da Teoria das Representações Sociais. Foram organizadas duas categorias de análise. A
primeira - HIPERTENSÃO ARTERIAL: REPRESENTAÇÕES DE USUÁRIOS SOBRE A DOENÇA E O
CUIDADO, com três subcategorias: o olhar do portador de hipertensão arterial sobre a doença
hipertensiva; o olhar do portador de hipertensão arterial sobre a assistência recebida e o olhar do portador
de hipertensão arterial sobre o autocuidado e a segunda categoria: HIPERTENSÃO ARTERIAL:
REPRESENTAÇÕES DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE UBS SOBRE A DOENÇA E O CUIDADO,
com as seguintes subcategorias: o olhar do profissional sobre a doença hipertensiva; o olhar do
profissional sobre o cuidado aos portadores de hipertensão arterial e a maneira como cuidam e o olhar do
profissional sobre os recursos utilizados na assistência ao portador de hipertensão. As representações
sociais dos usuários mostraram que a hipertensão é vista como uma doença grave, que traz seqü’elas e
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exige cuidados a partir do diagnóstico. Porém, a maneira pela qual desenvolvem o cuidado não é a
mesma observada no discurso. As representações sociais dos profissionais revelaram que apesar da
gravidade da doença hipertensiva, é possível controlá-la no cotidiano. Os resultados evidenciaram que
essa doença é banalizada pelas pessoas devido ao grande número de portadores e ao caráter
assintomático e que os usuários têm na medicação a confiança para o êxito do controle da pressão
arterial. Além dessas considerações, há dificuldades para o desenvolvimento de ações específicas com o
grupo, face à carência de recursos humanos e materiais nos serviços básicos de saúde, além das
dificuldades estruturais para o seguimento da assistência a outros níveis de atenção. Estas
representações nos mostram que é preciso reestruturar a assistência aos hipertensos nas UBSs, com
vistas ao compartilhamento de responsabilidades com as equipes, familiares e hipertensos, agregando os
conhecimentos científicos e de senso comum para a construção de ações resolutivas.
Acesso remoto ao texto integral:
http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_D/GeovanaBrandaoSantanaAlmeida.pdf

Nº de Classificação: 5958
FULY, Patricia dos Santos Claro. Ressignificando o gerenciamento da qualidade e valorização
do cuidado profissional: implantação e implementação da sistematização da assistência de
enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde.
Escola de Enfermagem Anna Nery, 2009. 248 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Joséte Luzia
RESUMO: A presente tese de doutorado, inserida na Linha de Pesquisa Gerência e Exercício
Profissional do Núcleo de Pesquisa Gestão em Saúde e Exercício Profissional da Enfermagem, tem
por objeto o significado atribuído as experiências das enfermeiras acerca da sistematização da
assistência de enfermagem no gerenciamento da qualidade do cuidado profissional. Traz como
objetivo: propor uma matrix teórica que demonstre o significado da implantação e da implementação
da sistematização da assistência no gerenciamento da qualidade do cuidado profissional. Trata-se de
pesquisa qualitativa que teve como referencial teórico-metodológico o Interacionismo Simbólico e a
Teoria Fundamentada nos Dados, respectivamente. O cenário da pesquisa foi o Instituto Nacional do
Câncer - Unidade II, um hospital público, de referência no tratamento do Câncer no Brasil, localizado
no município do Rio de Janeiro. Os sujeitos da pesquisa foram enfermeiros que atuam na unidade.
Para o levantamento e análise comparativa dos dados foram realizadas entrevistas semi-estruturadas
com 09 enfermeiros no ano de 2008. Os dados foram validados por seis enfermeiras. A matrix teórica
formulada foi: ressignificando o gerenciamento da qualidade e a valorização do cuidado profissional:
implantação e implementação da sistematização da assistência de enfermagem. Esta matrix confirma
a tese defendida de que os enfermeiros ressignificam o gerenciamento da qualidade, com base na
vivencia da implantação e implementação da SAE, através de novos olhares sobre seus indicadores
assistenciais, gestão de pessoas, recursos materiais e custos; valorizando seu papel frente ao
cuidado profissional e compreendendo a implantação e implementação da SAE como processos
qualificadores da assistência de enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral:
http://teses2.ufrj.br/Teses/EEAN_D/PatriciaDosSantosClaroFuly.pdf

Nº de Classificação: 5959
CINQUE, Valdir Moreira. Fatores de stress vivenciados pelos familiares no processo de doação
de órgãos e tecidos para transplante. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2009. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BIANCHI, Estela Regina Ferraz
RESUMO: Os objetivos deste trabalho foram: (1) identificar os estressores vivenciados pelos familiares no
processo de doação de órgãos e tecidos para transplante; (2) determinar o momento mais desgastante; (3)
identificar as facilidades e dificuldades que os familiares tiveram para decidir sobre a doação e (4) verificar a
associação das variáveis de interesse com a experiência dos familiares no processo de doação. A amostra
constituiu-se de 16 familiares que realizaram a doação de órgãos na Organização de Procura de Órgãos do
Hospital das Clínicas em 2007. As entrevistas foram realizadas nos meses de março a junho de 2008. Para
a coleta de dados utilizou-se um instrumento estruturado que constou de duas partes: na primeira,
buscaram-se as características sociodemográficas dos familiares, os perfis demográficos e epidemiológicos
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dos doadores falecidos e na segunda, questões versando sobre a experiência e avaliação dos familiares,
desde a internação até a liberação do corpo. Para verificar o grau das associações entre as variáveis de
interesse, utilizou-se o coeficiente phi (?) e o coeficiente de contingência (CC). Os seguintes estressores
foram identificados: insatisfação com atendimento prestado à família e ao doador, durante a internação
(31,25%); receber a notícia da morte encefálica (ME) de forma intranqüila (62,50%); dificuldades para a
tomada de decisão quanto à doação (31,25%); medo e desconfiança de forjar o quadro clínico da ME e a
sensação de “assinar a morte” do familiar (18,75%); não conhecer os receptores dos órgãos (12,50%) e a
demora para a liberação do corpo (62,50%). Constatou-se que a liberação do corpo foi o momento mais
desgastante vivenciado pelos familiares (31,25%). Os principais facilitadores para a tomada de decisão
quanto à doação de órgãos incluíram: o altruísmo e a participação de toda a família favorável (62,50%) e o
conhecimento do desejo do doador em vida (31,25%). As dificuldades encontradas para decidir pela doação
foram: familiares contrários à doação (18,75%), indecisão quanto à ME (12,50%) e nenhuma (68,75%). Na
análise estatística, verificou-se associação de fraca à moderada entre as variáveis de interesse e a
experiência dos familiares no processo de doação.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.hcnet.usp.br/adm/dc/opo/teses_dissertacao/Dissertacao%20Valdir.pdf

Nº de Classificação: 5960
DOMANSKY, Rita de Cássia. Avaliação do hábito intestinal e fatores de risco para incontinência
anal na população geral. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 125 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Vera Lúcia Conceição de Gouveia
RESUMO: Este estudo teve por objetivo avaliar o hábito intestinal e os fatores de risco para
incontinência anal (IA) em adultos da população geral, residentes na área urbana da cidade de
Londrina - Pr. Estudo epidemiológico de base populacional, de corte transversal, realizado após a
aprovação do Comitê de Ética da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Dois mil
cento e sessenta e dois indivíduos, com idade igual ou superior a 18 anos, condições físicas e
mentais adequadas e que aceitaram a participar do estudo, compuseram a amostra, estabelecida a
partir de amostragem estratificada por conglomerado, constituídos pelas ruas sorteadas
aleatoriamente dentro dos 390 setores censitários do município. Todos os residentes nos domicílios
das ruas sorteadas, que atenderam aos critérios de inclusão foram entrevistados utilizando-se dois
instrumentos: Dados demográficos e o Hábito intestinal na comunidade (adaptado e validado para a
língua portuguesa por Domansky e Santos, 2007). Os dados foram submetidos aos testes de QuiQuadrado e Exato de Fischer. O predomínio foi do sexo feminino (1203 / 56%); média etária de
40,6±16,4; brancos (1591/74%); união estável (1290 / 60%); 9 a 12 anos de estudo (784/ 36%); 37%
pessoas sem ocupação definida; 44% tinham remuneração entre 2 e 3,9 SM; 38% com renda per
capita entre 0,6 a 1 salário mínimo. Para o padrão intestinal normal (1.875/87%; p<,0001),
predominância de uma evacuação por dia (1.133/52%; p<0,0001), entre as mulheres (968/52%;
p<0,0001); os brancos (1591/85%; p<0,0001), ausência de esforço evacuatório (1956/90%),
exonerações de fezes macias (1379/64%), esvaziamento retal completo (1938/90%). Padrão
intestinal constipado (261/12,1%), entre mulheres (219/84%), esforço evacuatório (99/41,8%), fezes
endurecidas (176/67%); esvaziamento retal incompleto (99/38%). Padrão intestinal diarréico
(26/1,2%), sem esforço evacuatório (26/100%) fezes líquidas e amolecidas (5/19%), esvaziamento
retal completo (16/61%). A prevalência das doenças anorretais, foi de 53 (2%) abscessos, 22 (1%)
fístulas, 81 (3%) fissuras, 20(1%) prolapsos retais, 30 (1%) traumas anais; 229 (11%) doença
hemorroidária, 58 (3%) cirurgias anorretais, para todas o predomínio foi feminino. O histórico de parto
e ginecológico: 886 (74%) tiveram partos, 709 (73%) com padrão intestinal normal; 432 (49%) entre
31 e 50 anos; 168 (14%) tiveram um parto normal; destas 33 (3%) tiveram laceração anal pós-parto
que necessitou de intervenção cirúrgica; porém mantiveram o padrão intestinal normal (25/75%); 109
(9%) fizeram histerectomia (109 /9%), 90 (90%) padrão intestinal normal e menos de um por cento
tiveram retocele e quatro (50%) eram constipadas. Os fatores de risco para incontinência anal: 35
(2%) radioterapia pélvica, 133 (6%) diabetes mellitus, 330 (15%) doenças ou distúrbios do sistema
nervoso, 291 (13%) lesão na coluna espinhal e 29 (1%) relataram o acidente vascular encefálico
(AVE), para todos os fatores houve predomínio do padrão intestinal normal, predomínio feminino para
distúrbios do sistema nervoso e AVE. Este estudo permitiu conhecer o hábito intestinal da população
geral de uma cidade no norte do Paraná, os fatores de risco para IA que estão expostos, cooperando
para a elucidação do tema entre a população, ampliando os conhecimentos daqueles que atuam na
área, e colaborando para o desenvolvimento de programas de prevenção ou diagnóstico precoce das
doenças intestinais.
Acesso remoto ao texto integral:
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http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-23062009-094830/publico/Rita_Domansky.pdf

Nº de Classificação: 5961
GRAZZIANO, Eliane da Silva. Estratégia para redução do stress e Burnout entre enfermeiros
hospitalares. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 232 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BIANCHI, Estela Regina Ferraz
RESUMO: Este estudo teve como objetivo apresentar uma estratégia para redução do burnout entre
enfermeiros hospitalares em dois hospitais na cidade de São Paulo, Brasil, antes e após a aplicação
de um treinamento cognitivo-comportamental, utilizando a técnica de inoculação de stress. Trata-se
de um estudo descritivo, correlacional com abordagem quantitativa. Na coleta de dados foram
utilizados: Maslach Burnout Inventory (MIB), instrumento de percepção e sinais e sintomas de stress,
caracterização sócio-demográfica dos participantes e convite para participação no treinamento. Dos
145 questionários entregues 114 (78,62%) foram devolvidos; destes 111 (97,36%) enfermeiros
indicaram interesse em participar do treinamento, entretanto somente 32 (28,82%) participaram. O
treinamento foi ministrado com carga horária total de 12 horas abordando conceitos de stress,
burnout, coping e comunicação interpessoal nas próprias instituições e dentro dos horários de
trabalho dos enfermeiros. A análise dos resultados permitiu concluir que o nível de burnout foi
considerado entre baixo / moderado para a amostra total (n=111). Para grupo não participante do
treinamento (n=79) o maior número de associações positivas e significantes foram nos domínios
desgaste emocional e despersonalização. Os níveis de burnout pré e pós-treinamento não sofreram
alteração significativa para o grupo treinamento (n=32) e as associações foram positivas e
significantes para o domínio incompetência profissional. A maioria dos participantes (21 - 65,80%)
avaliou o treinamento como ótimo; ser aplicável na vida pessoal, no ambiente de trabalho, na
interação com clientes, pacientes e na interação com demais profissionais e colegas. A justificativa de
não participação dos demais enfermeiros foi a ausência de substituto nos horários dos treinamentos.
Conclui-se que a estratégia foi eficiente na sensibilização dos enfermeiros para a problemática e
demonstrou ser mais eficaz para redução de escores nos domínios despersonalização e
incompetência profissional para esta amostra.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-14052009-101907/publico/Eliane_Grazziano.pdf

Nº de Classificação: 5962
NOVATO, Tatiana de Sá. Fatores preditivos de qualidade de vida relacionada à saúde em
adolescentes com diabetes mellitus do tipo 1. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2009. 175 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GROSSI, Sonia Aurora Alves
RESUMO: A avaliação da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) de jovens com Diabetes
Mellitus do Tipo 1 (DM1) tem sido considerada como parâmetro de avaliação de tratamento, além das
medidas de controle fisiológico. A identificação dos fatores que influenciam na QVRS desses
adolescentes permite a elaboração de estratégias que minimizem o impacto da doença e favoreçam a
adesão ao tratamento e bem-estar. Os objetivos deste estudo foram avaliar a QVRS de jovens com DM
1, identificar os fatores associados e preditivos da QVRS de adolescentes com DM1 e comparar os
adolescentes em fase de remissão e crônica do DM 1 em relação à QVRS e as variáveis psicossóciodemográficas, clínicas e de tratamento. O estudo foi realizado no Instituto da Criança com Diabetes
(ICD) de Porto Alegre (RS). A amostra compôs-se de 245 adolescentes, com idades entre 10 e 19 anos,
que responderam ao Instrumento de Qualidade de Vida para Jovens com Diabetes (IQVJD), composto
de 50 itens distribuídos nos domínios Satisfação, Impacto e Preocupações em que o menor escore
corresponde à melhor QVRS; ao instrumento de Autoestima de Rosenberg (AE) e ao formulário de
dados sócio-demográficos e clínicos. As análises foram realizadas por meio de estatística univariada,
para identificação dos fatores associados de QVRS, e multivariada para a identificação dos fatores
preditivos de QVRS. Os escores médios do IQVJD foram 37,49±9,89 para o domínio Satisfação,
49,04±11,37 para Impacto, 23,73±7,96 para Preocupações e 110,26±24,43 para o Total. Todos estes
valores estiveram abaixo do ponto médio dos domínios e do total, caracterizando boa QVRS referida.
Os fatores associados à QVRS no domínio Satisfação foram idade, frequência de realização de
exercícios físicos, hemoglobina glicada atual e média do último ano, AE, sexo, duração do DM1,
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contagem de carboidratos e frequência de hiperglicemias no último mês. Os fatores preditivos de QVRS
do domínio Satisfação foram hemoglobina glicada atual e média do último ano, AE e idade. O domínio
Impacto teve como fatores associados à QVRS a frequência diária de verificações da glicemia capilar, a
hemoglobina glicada atual e média do último ano, a AE, a raça, a presença de outras doenças e a
contagem de carboidratos. Os fatores preditivos de QVRS no domínio Impacto foram raça, AE,
esquema de insulina, hemoglobina glicada atual e frequência diária de verificações da glicemia capilar.
Os fatores associados à QVRS no domínio Preocupações foram idade, sexo, frequência diária de
verificações da glicemia capilar, frequência de hiperglicemias no último mês, AE, hemoglobina glicada
atual e média do último ano, contagem de carboidratos e IMC. O único fator preditivo de QVRS do
domínio Preocupações foi a AE. Os fatores associados ao IQVJD Total foram sexo, frequência diária de
verificações da glicemia capilar, frequência de hiperglicemias no último mês, hemoglobina glicada atual
e média do último ano, contagem de carboidratos, AE e tempo de tratamento no ICD. Os fatores
preditivos do IQVJD Total foram hemoglobina glicada atual e média do último ano e AE. Os fatores
associados ao Estado de Saúde referido foram AE, duração do DM1, frequência de hiperglicemias no
último mês e hemoglobina glicada atual e média do último ano. Os fatores preditivos para o Estado de
Saúde foram hemoglobina glicada atual e AE. Os adolescentes em fase de remissão eram mais jovens,
mais velhos ao diagnóstico, com menor frequência de hiperglicemias, com maiores alterações de IMC,
em uso, principalmente, de insulina de ação intermediária + rápida, com menor frequência diária de
aplicações de insulina e com menor tempo de tratamento no ICD em relação aos em fase crônica.
Acredita-se que estes resultados tenham impacto na prática clínica e estimulem a realização de outros
estudos com o propósito de continuar as investigações a respeito das variáveis que permeiam a QVRS
dos adolescentes com DM1.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-14052009-102402/publico/Tatiana_Novato.pdf

Nº de Classificação: 5963
BALSAMO, Ana Cristina. Avaliação da eficácia da limpeza e desinfecção de alto nível na
remoção do biofilme em canais de endoscópios. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2009. 145 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GRAZIANO, Kazuko Uchikawa
RESUMO: Os endoscópios são equipamentos aprovados para serem reutilizados, apesar de
apresentarem estrutura interna complexa, composta por canais longos com lúmens estreitos, o que
permite a aderência de matéria orgânica e microrganismos, favorecendo assim a formação de
biofilmes. Estes dificultam o processamento eficaz, representando um desafio no reuso desses
equipamentos. A formação do biofilme é inevitável ao longo do processamento dos endoscópios e há
grande dificuldade em removê-lo completamente. Em razão disso, pesquisas atuais apontam-no
como possível responsável pela transmissão de infecções exógenas e efeitos adversos que se
manifestam em pacientes submetidos a endoscopias gastrointestinais. Essa realidade tem trazido à
tona a preocupação em erradicá-lo. Assim, este estudo teve como objetivos avaliar a ação da
desinfecção de alto nível na remoção de biofilme após limpeza prévia com escovação em corpos
amostrais, simulando os canais de endoscópios flexíveis e comparar os produtos comercialmente
disponíveis no mercado nacional para a remoção do biofilme dos endoscópios. Trata-se de uma
pesquisa experimental, laboratorial e comparativa. Foram utilizados tubos de revestimento interno de
politetrafluoretileno (Teflon®) e a Pseudomonas aeruginosa como microrganismo teste, formadora de
biofilme. Foi montado um modelo validado para o desenvolvimento do biofilme. Os corpos amostrais
contaminados foram submetidos inicialmente ao processo manual de limpeza com detergente
enzimático e escovação. Em seguida, os corpos amostrais foram submetidos a cinco métodos de
desinfecção de alto nível, quais sejam: o ácido peracético com concentração de 0,09% a 0,15%, o
sistema Steris®, o glutaraldeído a 2%, e a água eletrolítica ácida. Foram extraídos três segmentos, de
aproximadamente três milímetros representando o início, meio e fim de cada corpo amostral e
analisados com o auxílio da microscopia eletrônica de varredura quanto a presença de biofilme.
Conclui-se que nenhum método testado removeu 100% dos biofilmes e que essa remoção depende
da interação entre o método de limpeza e a desinfecção posterior. Verificou-se que o método que
mais removeu fisicamente o biofilme foi o glutaraldeído a 2% em reprocessadora automática,
provavelmente justificado pelo “double brushing”, uma vez que o equipamento tem uma fase de
limpeza no início de seu ciclo. O método que se mostrou mais eficaz na remoção de biofilme e outros
resíduos constituídos de bactérias isoladas e da matriz de exopolissacarídeos, foi sistema Steris®. O
método que se mostrou menos eficaz na remoção do biofilme e outros resíduos foi a água eletrolítica
ácida. Considerando que a água é uma fonte de biofilme, sugeri-se utilizar filtros para a água do
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enxágüe e a rinsagem final dos canais com álcool. A despeito de tecnologias atualmente disponíveis
para o processamento de canais dos endoscópios, nenhum dos métodos testados na presente
investigação foi completamente eficaz para remover os biofilmes frente ao desafio imposto. Resta,
portanto, recomendar que práticas baseadas em protocolos das sociedades sejam rigorosamente
seguidas, apesar do tempo requerido para as boas práticas e optar, preferencialmente pelo processo
automatizado, a fim de diminuir o erro humano.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-14052009-102812/publico/Ana_Cristina_Balsamo.pdf

Nº de Classificação: 5964
GIRARDON-PERLINI, Nara Marilene Oliveira. Cuidando para manter o mundo da família
amparado: a experiência da família rural frente ao câncer. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2009. 218 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ANGELO, Margareth
RESUMO: O presente estudo teve como objetivos compreender os medos do câncer presentes na
experiência das famílias; compreender os significados atribuídos pelas famílias aos medos do câncer;
compreender como os significados influenciam na dinâmica familiar e elaborar um modelo teórico
representativo da dinâmica familiar diante dos medos do câncer. Trata-se de um estudo qualitativo
orientado pelo Interacionismo Simbólico, como referencial teórico e a Teoria Fundamentada nos Dados,
como referencial metodológico. Os dados foram coletados, mediante entrevista com seis famílias rurais
que estavam vivendo a experiência de ter um familiar com câncer. A análise comparativa constante
desses dados permitiu a elaboração de um modelo teórico explicativo da experiência da família rural,
definido pela categoria central CUIDANDO PARA MANTER O MUNDO DA FAMÍLIA AMPARADO que
representa as ações e estratégias simbólicas da família visando a conciliar o cuidado do familiar doente
e o cuidado da vida familiar e, dessa maneira, preservar os elementos que conectados constituem o
mundo da família rural. O modelo teórico evidencia o persistente movimento de cuidado da família ao
longo da experiência para preservar os elementos simbólicos que constituem o amparo do mundo da
família: a unidade familiar, a terra, o trabalho e o cuidado.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-14052009-103510/publico/Nara_Girardon.pdf

Nº de Classificação: 5965
PELLICIOTTI, Josikélem da Silva Sodré. Qualidade de vida relacionada à saúde de profissionais
de enfermagem e erros de medicação em unidades de terapia intensiva. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 164 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KIMURA, Miako
RESUMO: Este estudo transversal teve como objetivos: caracterizar os erros de medicação relatados
por profissionais de enfermagem que atuam em UTI; comparar os dados sócio-demográficos, do
trabalho e da qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) dos profissionais envolvidos e não
envolvidos com erros de medicação em UTI; verificar se os domínios da QVRS são fatores
independentes associados aos erros de medicação em UTI. Foram pesquisados 94 profissionais de
enfermagem de três UTIs (duas de adultos e uma pediátrica) de um hospital privado do município de
São Paulo, sendo 39 enfermeiros (41,5%) e 55 técnicos de enfermagem (58,5%). Os dados sociodemográficos, do trabalho e os relacionados aos erros de medicação foram registrados em
instrumentos próprios. A QVRS foi avaliada com a versão em português do instrumento SF-36. Os
profissionais foram comparados em dois grupos, segundo o relato de terem ou não cometido erros de
medicação nas quatro semanas anteriores à pesquisa. Regressão logística univariada e múltipla
foram utilizadas para análise da relação entre as variáveis. A maioria dos profissionais era do sexo
feminino (79,8%), com idade média de 33 anos (dp=6,45), casada ou com companheiro (52,1%). A
renda familiar per capita foi de R$ 2.024,95 (dp=1.625,00); 52,1% tinham apenas um vínculo
empregatício. Entre os 18 profissionais que mencionaram ter cometido erro, seis eram enfermeiros e
12, técnicos de enfermagem. Houve notificação do erro em 61,1% dos casos. Os erros mais
freqüentes foram os da fase de administração (67,8%). Entre os profissionais que cometeram erros,
todos os escores do SF-36 foram significativamente menores. Na análise múltipla, o domínio
Aspectos Emocionais e os turnos de trabalho da tarde e da noite mostraram associação significativa

35
com erro de medicação, como fatores de proteção. Os resultados deste estudo trazem subsídios para
a adoção de medidas institucionais especificamente direcionadas às necessidades dos profissionais
de enfermagem, contribuindo, desta forma, para uma assistência mais segura aos pacientes.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-14052009-104817/publico/Josikelem_Silva.pdf

Nº de Classificação: 5966
GUERRERO GAMBOA, Nidia Sandra. Edificando uma fortaleza: a experiência dos pais no cuidado
do filho estomizado no Brasil e na Colômbia. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2009. 175 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ANGELO, Margareth
RESUMO: Apesar do número de estudos que existem sobre o impacto da criança estomizada na
família pouco se conhece na América do Sul a respeito da experiência dos pais no cuidado dessas
crianças e como eles definem sua experiência. Este estudo teve como objetivo compreender a
experiência dos pais no cuidado da criança com colostomia. Foram realizadas entrevistas abertas em
profundidade com dez casais pais de crianças com colostomia, residentes nas cidades de São Paulo
(Brasil) e Bogotá (Colômbia). Todo o processo da investigação pauto-se pelo referencial teórico do
Interacionismo Simbólico e a análise dos dados na Teoria Fundamentada nos Dados. A experiência
dos pais está estruturada nos fenômenos “Sentindo-se frágeis” e “Tornando-se fortes”, que atuam
como condição causal e estratégia respectivamente. Elas representam a complexidade existente
entre ser pais e ser os provedores de cuidado especializado à criança. “Edificando uma fortaleza”,
emergiu como a categoria central da experiência que é conseqüência de um processo intencional de
construção interior dos pais, mediante o uso de estratégias para transformar significados e erguer um
cenário de cuidados para protegerem-se a si mesmo, à criança e à família e para renovar as forças
necessárias a fim de conseguirem enfrentar e resistir às ameaças presentes na experiência.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-14052009-110515/publico/Nidia_Sandra.pdf

Nº de Classificação: 5967
LIMA, Dalmo Valério Machado de. Repercussões oxi-hemodinâmicas do banho no paciente
adulto internado em estado crítico: evidências pela revisão sistemática de literatura. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 258 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LACERDA, Rubia Aparecida
RESUMO: O banho do paciente em estado crítico constitui uma atividade que exige ordenamento das
diversas etapas, dadas as características e peculiaridades. O aparato tecnológico peculiar das
unidades de alta complexidade permite a monitoração, mas dificulta o acesso e mobilização do
paciente. As repercussões oxi-hemodinâmicas do banho no paciente adulto internado em estado
crítico no contexto relativo à etiologia/dano foram investigadas por meio dessa revisão sistemática de
literatura, que objetivou identificar a existência de evidências científicas sobre as referidas
repercussões naquela população e; verificar a possibilidade de estabelecimento de critérios para
indicação do banho em diferentes situações clínicas. Foram considerados estudos primários e
secundários com metodologia explícita, sem recorte temporal ou idiomas predeterminados. Os
critérios de inclusão envolveram a mensuração de variável hemodinâmica ou oximétrica no decurso
do banho de adultos críticos internados em meio hospitalar. Foi utilizada uma adaptação da estratégia
PICO, o PIO, donde: P (pacientes, problema) = "Intensive Care Units" e variações; I (intervenção) =
banho e variações; O (desfecho) = "Hemodynamic Phenomena" / "Oxygen Consumption" e variações.
Foram pesquisadas: as bases eletrônicas CINAHL, DEDALUS; EMBASE, COCHRANE, LILACS,
PubMed/MEDLINE; manualmente as bibliotecas das Escolas de Enfermagem da Universidade
Federal Fluminense e Federal do Rio de Janeiro; referências cruzadas das publicações e; artigos
relacionados do Pubmed e ISI. Os 44597 resultados iniciais das bases eletrônicas foram exportados
para um programa de gerenciamento de referências, submetidos a filtros sucessivos, resultando em
23 publicações que, somadas a duas monografias obtidas em bibliotecas convencionais, perfez 25
referências. Após leitura na íntegra e reuniões de consenso foram descartadas 19, totalizando uma
amostra de 6 publicações. Resultados explicitaram a baixa publicação sobre a temática, com
predomínio de estudos nacionais. Dada a heterogeneidade e fragilidade dos estudos não foi possível

36
um mapeamento consistente de todas as respostas oximéricas e hemodimâmicas importantes para
os pacientes em questão. Os desfechos mais abordados foram a saturação venosa mista de oxigênio
e o índice cardíaco, representantes respectivos dos segmentos. À exceção da saturação, não se
identificaram diferenças importantes quando comparadas aos baselines. A saturação declinou
durante o banho e se restabeleceu 30 minutos ao término. Conclui-se que medidas operacionais
parecem atuar como fatores de risco: banho em menos de 4 h após a cirurgia cardíaca,
posicionamento prolongado em decúbito lateral e tempo de banho superior a 20 minutos ou; fator de
proteção: manutenção da temperatura da água em 40°C . Quanto à evidência dos achados, por
derivarem de quase-experimentos, foram qualificados em nível C por Oxford e pontuados entre 11 e
18 pelo check list de Downs & Black que, mostrou associação entre maiores pontuações e melhores
controles de validades internas. Sugere-se a utilização de estratégias que maximizem os indícios de
proteção e de outras que minimizem os indícios de risco.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-14052009-111101/publico/Dalmo_Machado.pdf

Nº de Classificação: 5968
ÁVILA, Lívia Keismanas de. Promoção da saúde na organização das ações de enfermagem em
saúde da criança no Município de São Paulo (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2009. 139 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CHIESA, Anna Maria
RESUMO: Um dos desafios da Enfermagem em Saúde Coletiva, na realidade de atuação da atenção
primária, é incorporar o conceito de geração como categoria para identificação de necessidades e
organização das práticas em saúde, sobretudo as relacionadas a assistência da criança na
perspectiva da integralidade e maior resolubilidade. A incorporação da Promoção da Saúde, no
planejamento das práticas na atenção primária, pode contribuir para a melhoria das mesmas, na
medida em que amplia o objeto da doença para as necessidades de saúde dos grupos, contribuindo
na superação da ênfase curativista. Assim, torna-se necessário reconhecer as práticas e concepções
dos enfermeiros inseridos na atenção primária à saúde sobre a Promoção da Saúde. Este estudo
analisou a abordagem das intervenções preconizadas em documentos oficiais, por meio das
principais ações e atividades normatizadas e identificou as ações em saúde da criança a partir da
percepção dos profissionais enfermeiros dos programas assistenciais. Foi desenvolvida uma
pesquisa qualitativa fundamentada no materialismo histórico-dialético a partir da análise documental
das proposições em saúde da criança do município de São Paulo e entrevistas semi-estruturadas
com enfermeiros da Supervisão Técnica de Saúde do Butantã. A análise documental incidiu sobre
três documentos, nos quais foi realizado um levantamento sobre os principais focos de ação a que se
destina e analisados a partir do esquema referencial de Labonte (1996). As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com onze enfermeiros, lotados em unidades básicas de saúde
tradicionais, unidades de saúde da família e em unidade básica de saúde mista; sistematizadas a
partir da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) e analisadas por meio do referencial da
hermenêutica-dialética. Os resultados da análise documental indicam uma importância maior da
dimensão física sobre outras dimensões e interfaces da Promoção da Saúde. A análise das
entrevistas indica que o conceito de Promoção da Saúde é traduzido por ações preventivas
direcionadas aos agravos específicos, aos grupos de risco e à transformação de estilos de vida. Esta
indefinição acarreta outras dificuldades para avaliação e superação de problemas, restringindo o
alcance da promoção da saúde na prática destes profissionais. As práticas relatadas são estruturadas
a partir dos programas assistenciais preconizados pelo Estado, destacando-se as atividades de
vigilância epidemiológica como eixo indissociável. No entanto, a estruturação de ações direcionadas
ao conceito ampliado de Promoção da Saúde, deveria contemplar ações intersetoriais e ações
voltadas para o comportamento individual, bem como para o fortalecimento do indivíduo como ator
social. Conclui-se que a organização das ações em saúde da criança na atenção primária se
aproxima da concepção do modelo tradicional-funcionalista de Caplan (1993), na qual a origem dos
problemas de saúde são hábitos e estilos de vida incorretos. Porém, ao incorporarmos a categoria
geração no planejamento das práticas de enfermagem, a assistência à saúde da criança poderia ter
seu eixo modificado para a perspectiva promocional e preventiva, sem excluir a atenção individual e
curativa, de modo que a criança seja vista inserida em um ambiente familiar e comunitário.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-14052009-111733/publico/Livia_Keismanas.pdf
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Nº de Classificação: 5969
BRAZ, Elizabeth. Entre o visível e o invisível: as representações sociais no cotidiano do senescente cuidador
de idosos dependentes. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 141 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CIOSAK, Suely Itsuko
RESUMO: Trata-se de um estudo exploratório, quanti-qualitativo, acerca do senescente cuidador de
idoso dependente em domicílio, que teve como objetivos: identificar e avaliar as percepções sobre o
cuidado e suas representações sociais no cotidiano do cuidador; identificar as alterações físicas e
psicossociais vivenciadas por este, decorrentes do ato de cuidar; avaliar o grau de dependência dos
idosos dependentes considerando o estado físico e mental. A Representação Social foi o referencial
teórico escolhido e o método hermenêutico-dialético empregado para análise dos discursos. Os
sujeitos do estudo foram 32 idosos, sendo 16 cuidadores e 16 dependentes, residentes na área
urbana do município de Cascavel- PR inscritos no PSF e PAID, entre 60 a 96 anos de idade. A coleta
de dados foi desenvolvida entre novembro de 2006 a janeiro de 2007, por meio da entrevista semiestruturada. Os cuidadores possuíam entre 60 e 76 anos (média = 64,1 ± 17,3 anos), 81,2% eram
mulheres, 41,2% cônjuges, 50,0% não freqüentaram escola e o período de cuidador variou entre três
meses a 23 anos (média = 5,4 anos DP ±1,2 anos). A Escala de Depressão Geriátrica mostrou que
93,7% apresentavam grau de depressão leve e segundo o índice de Zarit, a maioria não apresentou
sobrecarga provocada pelo ato de cuidar. Dentre os idosos dependentes, 12,5% estavam inscritos no
PSF e 87,5% no PAID; com idade entre 60 e 96 anos (média = 71,4 ± 21,2 anos), sendo 56,2% do
sexo masculino. Seqüelas do acidente vascular cerebral foram encontradas em 31,2% dos idosos
dependentes e quanto ao índice de Katz, 62,5% apresentaram o grau G. Os discursos deram origem
as seguintes unidades temáticas: determinação do valor sócio-cultural; repercussão do cuidar no
cotidiano do cuidador; a rede de apoio. Sentimentos como conformismo/resignação, medo da perda,
espiritualidade, compromisso e compaixão, vínculos sociais relacionados a imposição familiar e pelo
idoso dependente e as relações de gênero, foram identificados como determinantes na escolha do
cuidador. Dentre as repercussões do cuidar no cotidiano, foram destacadas as alterações à saúde
orgânica funcional; alterações emocionais e alterações na situação econômica. Quanto à rede de
apoio, as unidades temáticas identificadas se relacionaram ao sistema de referência e contra
referência e a capacitação do cuidador informal. Os resultados evidenciaram o estado de
vulnerabilidade a qual o cuidador senescente encontrava-se exposto, revelando a inexistência de
uma política social de apoio efetivo ao cuidador de idosos, bem como programas específicos voltados
para esta necessidade. O modelo de assistência domiciliar no qual um membro da família é o
cuidador principal e, em particular, o senescente, exige dos profissionais de saúde, em especial os
enfermeiros, atuação mais efetiva e dinâmica, principalmente no que se refere a prevenção de
desgastes, considerando que este se torna tão, ou mais vulnerável que o próprio doente.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-15052009-152922/publico/Elizabeth_Braz.pdf

Nº de Classificação: 5970
RIBEIRO, Patricia Monica. "Mesmo sendo adolescente, sou mãe e gosto de ser assim": do
processo saúde-doença à construção do processo saúde-resiliência. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 161 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GUALDA, Dulce Maria Rosa
RESUMO: Este estudo foi realizado no município de Itajubá, Minas Gerais, com gestantes
adolescentes. Trata- se de um estudo etnográfico pelo qual optei por considerar este caminho o mais
adequado para se descrever como as adolescentes vivenciam a gestação; e, para compreender
como vivenciam o processo de nascimento. A convivência com o grupo de gestantes adolescentes
durante dezoito meses levaram-me a estabelecer como guias de estudo as seguintes questões
norteadoras no início do acompanhamento: Como é para você ser adolescente e estar grávida?
Como você se vê nessa condição ? Conte-me como você está vivenciando esta gravidez desde o
momento que soube que esperava um filho. Após o nascimento, utilizei as seguintes questões
norteadoras: Mudou alguma coisa em sua vida? O que? O que tem feito ante essas mudanças ? O
método utilizado para a coleta de dados foi entrevistas semi-estruturadas e observação participante.
Na fase de coleta de dados foram realizadas notas de campo, agrupadas em: notas de observação,
notas teóricas, notas metodológicas e notas pessoais. Estas notas são feitas não somente em
relação aos períodos de observação participante, como também em relação às entrevistas. Estas
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últimas foram transcritas, transcriadas na forma de narrativas, identificados os seus tons vitais. A
construção das narrativas resultou na organização das categorias empíricas a partir da leitura
cuidadosa dos dados. A leitura e re-leitura cuidadosa dos dados das categorias empíricas resultou
na elaboração dos temas: Suporte social, Mudança e Mesmo eu sendo adolescente, sou mãe e
gosto de ser assim. A gestação na adolescência neste estudo trouxe mudanças positivas nas
trajetórias de vida destas adolescentes. O processo saúde-resiliência ficou caracterizado neste
estudo a partir do entrelaçamento dos temas revelados, ou seja, o suporte social oferecido à
adolescente consegue favorecer as mudanças necessárias para o pleno desenvolvimento pessoal da
gestante, a qual se torna mãe adolescente responsável, cuidadosa, livre para tomar decisões e
consciente de seu papel na sociedade. O cuidado direcionado às adolescentes deve considerar o
respeito aos estilos de vida diferentes; levar em conta as condições financeiras heterogêneas; acolher
as crenças religiosas múltiplas; contemplar as diferenças raciais, de gênero, e os aspectos culturais
das famílias e comunidades.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-14052009-112214/publico/Patricia_Monica.pdf

Nº de Classificação: 5971
KOMESSU, Janete Hatsuko. Assistir familiares de pacientes fora de possibilidades terapêuticas:
competência do enfermeiro. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Maria de Fátima Prado
RESUMO: Este estudo teve como objetivos conhecer a percepção dos enfermeiros a respeito das
competências inerentes à sua função quanto assistir as famílias de pacientes fora de possibilidades
terapêuticas; identificar como os enfermeiros assistem as famílias de pacientes fora de possibilidades
terapêuticas; identificar como esses enfermeiros têm desenvolvido suas habilidades para assistir as
famílias diante do processo de perda iminente. A pesquisa foi realizada, utilizando a abordagem
qualitativa, a técnica empregada foi o Discurso do Sujeito Coletivo que, segundo Lefèvre e Lefèvre
(2003), possibilita a identificação e a construção de sujeitos e discursos coletivos distintos, por meio da
análise de material individual e da extração das idéias centrais, compondo-se, com o conteúdo das
idéias centrais semelhantes, discursos-síntese que expressam as representações sociais de uma
coletividade (Silva, 2006). Os dados foram coletados por intermédio de entrevistas semi-estruturadas,
realizadas de março a maio de 2008, com 18 enfermeiros com experiência mínima de dois anos de
atuação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e atendimento a familiares de pacientes fora de
possibilidades terapêuticas. O cenário do estudo foi um hospital privado de médio porte, localizado no
Município de São Paulo. Da análise, foram apreendidos sete discursos; e as categorias foram
qualificadas em função das competências que o enfermeiro deve adquirir para assistir as famílias de
pacientes fora de possibilidades terapêuticas. Competências atitudinais relacionadas à preocupação
com o cuidar da família: 1.Vínculo de confiança entre enfermeiro e família; 2. Sensibilidade para cuidar
da família do paciente com prognóstico fechado; 3. Dor emocional da família. Competências atitudinais
relacionadas a valores pessoais, éticos e religiosos: 1. Condutas do agir ético-profissional; 2. Apoio em
sua espiritualidade ou religião. Competências atitudinais relacionadas ao desenvolvimento pessoal e
profissional para cuidar da família: 1. Maturidade científica, emocional e espiritual; 2. Preparo
profissional do enfermeiro para assistir a família. Os resultados demonstraram que os enfermeiros
sentem dificuldades em assistir as famílias dos pacientes fora de possibilidades terapêuticas em sua dor
e sofrimento. Estas dificuldades advêm desde a formação acadêmica, perpassando pelo acúmulo de
atividades no cotidiano das Instituições de Saúde e reforçadas pela pouca discussão em relação às
competências do enfermeiro em assistir essas famílias. Os profissionais mostraram-se abertos ao
atendimento das demandas de cuidado dessas famílias e ressaltaram aspectos importantes para a
construção e definição das competências em relação a esse cuidado.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-14052009-113455/publico/Janete_Komessu.pdf

Nº de Classificação: 5972
SHIMODA, Gilcéria Tochika. Necessidades de saúde de mulheres em processo de
amamentação. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 230 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Isília Aparecida
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RESUMO: Considerando-se os benefícios do aleitamento, amplamente reconhecidos, e as baixas
taxas de aleitamento materno exclusivo no Brasil e que a mulher é o elemento que decide os rumos
da amamentação, buscou-se nesse estudo o levantamento de necessidades de saúde a partir do
depoimento de mulheres sobre a sua experiência de amamentar, pois na visão do profissional de
saúde, a assistência geralmente se baseia no atendimento das demandas que chegam ao serviço.
Os objetivos traçados para este estudo foram: identificar as necessidades de saúde de mulheres
atendidas em uma Unidade Básica de Saúde no município de São Paulo, no processo de aleitamento
materno; relacionar as necessidades de saúde identificadas com o perfil socioeconômico,
demográfico e obstétrico dessas mulheres; relacionar as necessidades de saúde identificadas com a
situação de aleitamento materno dessas mulheres. Participaram do estudo 238 mulheres, que
realizaram entrevistas semi-estruturadas sobre a sua experiência de amamentar. Os dados foram
organizados segundo a proposta do Discurso do Sujeito Coletivo, extraindo-se as expressões-chave
e as idéias centrais dos depoimentos, que foram trabalhados em uma abordagem qualitativa e
quantitativa. As necessidades de saúde das mulheres para a manutenção do aleitamento materno,
classificadas de acordo com a taxonomia de Matsumoto foram: Necessidade de boas condições de
vida (ter uma boa alimentação; trabalhar ou estudar; ter tempo para si; ter sono e repouso
adequados; ter boa saúde mental; ter boas condições para amamentar seu filho - ter boa produção de
leite, ter apoio instrumental e/ou afetivo da família, ter ambiente adequado em casa para amamentar);
Necessidade de ter acesso a todas as tecnologias de saúde que contribuam para melhorar e
prolongar a vida (lidar com as intercorrências da amamentação, ter acesso aos serviços de saúde
para seguimento após a alta); Necessidade de ter vínculo com um profissional ou equipe de saúde;
Necessidade de autonomia e autocuidado na escolha do modo de “andar a vida” (ter orientação
quanto ao aleitamento materno, no pré-natal e na internação; receber apoio instrumental e/ou afetivo
do profissional; se sentir segura com relação à amamentação). As necessidades que apresentaram
associação estatística significativa com a situação de aleitamento foram: ter uma boa alimentação, ter
boa produção de leite, ter vínculo com um profissional ou equipe de saúde e se sentir segura com
relação à amamentação. As variáveis socioeconômicas e demográficas que apresentaram
associação estatística significante com algumas necessidades de saúde foram a escolaridade, renda
familiar e idade da criança. Quanto às variáveis obstétricas, observou-se associação estatística
significante com local do pré-natal, local do parto, tipo de parto, paridade, prematuridade da criança e
peso da criança ao nascer. Com os resultados desse estudo pretende-se colaborar para melhorar a
efetividade da proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno, promovendo o atendimento das
necessidades de saúde das nutrizes durante o processo de amamentação.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-06072009-090050/publico/Gilceria_Shimoda.pdf

Nº de Classificação: 5973
SANCINETTI, Tânia Regina. Absenteísmo por doença na equipe de enfermagem: taxa,
diagnóstico médico e perfil dos profissionais. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2009. 113 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GAIDZINSKI, Raquel Rapone
RESUMO: Estudo de natureza quantitativa, descritiva, transversal, elaborado com o objetivo de identificar
e analisar o absenteísmo por doença, dos profissionais de enfermagem do Hospital Universitário da USP,
no período de janeiro a dezembro de 2007. A metodologia foi desenvolvida em duas etapas:
caracterização demográfica dos profissionais e análise e caracterização das ausências quanto aos tipos
de afastamento, aos diagnósticos médicos, à taxa de absenteísmo por doença, à relação com a taxa de
ocupação do Hospital e ao custo médio estimado. O quadro de profissionais foi constituído, em média, de
647 profissionais, destes 362 apresentaram absenteísmo por doença: 69 (19,1%) enfermeiros, 212
(58,6%) técnicos de enfermagem, 78 (21,5%) auxiliares de enfermagem e três (0,8%) atendentes. Os
afastamentos por doença foram classificados em: licença por falta abonada (FA); licença por falta
compensada por folga (FO), licença-médica com até 15 dias (LM), licença- médica acima de 15 dias (INS)
e licença-médica acima de 15 dias, porém iniciadas antes de 2007 (IN). A idade média dos profissionais
ausentes por doença, o sexo e o tempo de experiência não condicionaram o absenteísmo por doença.
Possuem em média 1,5 filhos, 83% reportaram trabalhar em um emprego e despenderem cerca de 50min
no trajeto para o trabalho. O salário bruto, dos enfermeiros foi de R$ 4.958,32, dos técnicos/auxiliares de
enfermagem R$ 2.650.07 e de R$ 1.360,94 para os atendentes de enfermagem. A quantidade de licenças
concedidas, em 2007, aos 362 profissionais foram 762 licenças que representaram 6.245 dias de
absenteísmo por doença ao trabalho, correspondendo a LM 67,6%, FA 10,8%, FO 12,1%, INS 5,0% e IN
4,5%. Os técnicos de enfermagem apresentaram a maior quantidade de licenças por doença, e os
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auxiliares de enfermagem a maior de dias de ausências. Quanto à unidade de origem, os maiores
percentuais de licenças ocorreram na Clínica Cirúrgica, no Pronto-Socorro Adulto e na Clínica Médica. Na
unidade de Pronto-Socorro Adulto, proporcionalmente ao quadro da unidade, ocorreu a maior quantidade
de profissionais ausentes por doença. Na Clinica Médica, 73 licenças geraram a quantidade mais elevada
de dias de ausências (1.216). O total do tempo em dias de ausência por doença foi de 11.948 dias, no
ano, sendo: 5.757 dias (48,2%) IN; 3.552 dias (29,7%) INS e 2.470 dias (20,75%) LM; 101 dias (0,8%) FO;
68 dias (0,6%) FA. A menor ocorrência de licenças por doença foi no turno da noite e a maior no turno da
manhã. As doenças sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo representaram 4.957 dias (41,5%) de
ausências e os transtornos mentais e comportamentais 3.393 dias (28,4%). As LM representaram 83,5%
do custo estimado. O percentual mensal de licenças por doença foi inversamente proporcional à taxa de
ocupação. A taxa de absenteísmo por doença da equipe de enfermagem, em 2007, foi 5,3%, as licenças
INSS representaram 4,2% e as LM 1,1%. A política de cobertura, por contratação temporária, do
absenteísmo por doença poderá contribuir para diminuir a sobrecarga de trabalho, possibilitando
condições mais seguras de trabalho aos profissionais de enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-14052009-113822/publico/Tania_Sancinetti.pdf

Nº de Classificação: 5974
CUNHA, Mariana Lucas da Rocha. Incerteza e sacrifício: o sofrimento na vida familiar invadida pelo
câncer da criança. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 121 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ANGELO, Margareth
RESUMO: O surgimento do câncer do filho na vida da família é um evento que promove muitos
desafios para os quais a família nem sempre está preparada. Este estudo teve como objetivo
compreender a experiência de sofrimento da família que vivencia o câncer da criança. A pesquisa de
narrativa foi a metodologia utilizada, a perspectiva teórica de análise dos dados foi o Interacionismo
Simbólico. Foram conduzidas entrevistas semi-estruturadas com 12 famílias que viviam a experiência
de ter um filho com câncer. A análise dos dados seguiu a abordagem das categorias com ênfase no
conteúdo e possibilitou a identificação de dois temas: A incerteza decorrente do câncer do filho e A
vida familiar sacrificada para priorizar o cuidado do filho. A invasão da vida da família pelo câncer da
criança é um processo marcado por incertezas, capaz de promover mudanças importantes na
organização familiar. O sofrimento na vida familiar da criança com câncer é construído no contexto de
interações entre a família, o câncer e o tratamento. Ao definir o câncer do filho, como uma ameaça à
vida da criança, a família age com o propósito de salvar o filho. A incerteza e as mudanças
ocasionadas pelo medo de perder a criança geram sofrimento à família que sustentada pela
esperança em poder salvar o filho, prioriza o cuidado à criança e sacrifica a vida familiar. O sofrimento
é composto pelas incertezas da família decorrentes do câncer e pelo sacrifício da vida familiar ao
tentar amenizar a incerteza.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-14052009-114327/publico/Mariana_Lucas.pdf

Nº de Classificação: 5975
SOARES, Alda Valéria Neves. Carga de trabalho de enfermagem no sistema de alojamento
conjunto. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 132 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GAIDZINSKI, Raquel Rapone
RESUMO: O estudo do tempo despendido nas intervenções/atividades de enfermagem tem se
mostrado indispensável na identificação da carga de trabalho de enfermagem. O tempo de
assistência de enfermagem é a variável mais complexa e difícil de ser avaliada, mas o seu
conhecimento possibilita adequar o quantitativo e o qualitativo de profissionais as demandas de
cuidado que possibilite segurança aos pacientes e equipe de enfermagem. Particularmente, nas
maternidades que adotam o Sistema de Alojamento Conjunto a preocupação com esse tema é
oportuna devido a escassez de valores de tempo de assistência de enfermagem ao binômio mãefilho. Com a finalidade de identificar a carga de trabalho em uma unidade Alojamento Conjunto de um
hospital de ensino foi realizada a presente investigação de abordagem quantitativa, tipo estudo de
caso, observacional, transversal e descritiva.A metodologia empregada foi dividida em quatro etapas:
identificação das atividades ao binômio mãe-filho,por meio do registro no prontuário e da observação
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das atividades executadas pela equipe de enfermagem; classificação das atividades ao binômio mãefilho segundo a Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC); validação de conteúdo das
intervenções utilizando a técnica de oficina de trabalho e mensuração da quantidade e do tempo
despendido nas intervenções de enfermagem adotando-se a técnica de amostragem do trabalho.
Foram identificadas e validadas 43 intervenções de enfermagem na assistência ao binômio mãefilho, referentes a seis dos sete Domínios da NIC. Pela técnica de amostragem do trabalho obteve-se
4.998 mensurações de intervenções realizadas pela equipe de enfermagem da unidade. As
enfermeiras despendem 39% de seu tempo em atividades de cuidados diretos, 43% em atividades de
cuidados indiretos, 11% em atividades pessoais e 7% em atividades associadas ao trabalho; já as
técnicas/auxiliares de enfermagem despenderam 50% em atividades diretas, 28% em indiretas, 18%
em pessoal e 4% em associadas ao trabalho. O tempo médio despendido na assistência binômio
mãe-filho foi de 5,8h sendo 1,4h de enfermeiras e 4,5h de técnicas/auxiliares de enfermagem. A
produtividade da equipe atingiu 85%, considerada alta frente aos dados preconizados na literatura. O
Domínio da taxonomia adotada de maior representatividade para a equipe de enfermagem foi o
Domínio Sistema de Saúde com a intervenção Documentação a mais frequente. Para as
técnicas/auxiliares de enfermagem a intervenção Administração de Medicamentos foi a de maior
ocorrência. Ao se comparar o tempo obtido nas intervenções realizadas no Alojamento Conjunto com
o tempo estimado na NIC verificou-se que o tempo médio medido está dentro do intervalo do tempo
estimado na NIC na maioria das intervenções analisadas. A carga de trabalho do binômio mãe-filho,
neste estudo, correspondeu a pacientes de cuidados intermediários, segundo o Sistema de
Classificação de Pacientes de Fugulin et al., (1994) e com o tempo médio de assistência
intermediária preconizado pela Resolução COFEN nº 293/04.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-14052009-115157/publico/Alda_Valeria.pdf

Nº de Classificação: 5976
MONTEIRO, Bernardo Assis. Diretrizes e bases da educação nacional e escolas de enfermagem
na década de 1960: uma visão histórica. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2009. [119] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OGUISSO, Taka
RESUMO: Este estudo teve como objeto analisar o impacto da primeira Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) em 1961, sobre escolas de enfermagem e acessibilidade ao ensino. Foram
objetivos do estudo: identificar e descrever as circunstâncias históricas que envolveram a aprovação da
legislação de ensino da enfermagem, anteriormente à promulgação da LDB; analisar as implicações da
LDB frente ao ensino e ao funcionamento de escolas de enfermagem e a acessibilidade de candidatos
a essas escolas; e, discutir a influência da LDB no processo de desenvolvimento da Enfermagem na
sociedade brasileira. Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, exploratório, de natureza históricosocial e legal, com base em análise documental da década de 1960. A “história nova”, sob a ótica de
Jacques Le Goff, ajuda a explicar ou recontextualizar os fatos, vinculados ao objeto do estudo por meio
da triangulação de dados. As principais fontes documentais para o estudo foram a Revista Brasileira de
Enfermagem e o periódico Documenta, do Conselho Federal de Educação. O Decreto n°. 20.109/31 e a
Lei n°. 775/49 marcaram profundamente as estruturas do ensino e estabeleceram os primeiros
currículos de enfermagem. Ao se analisar hoje o impacto da LDB, parece claro que preocupações de
muitas diretoras de escolas de enfermagem no período da década de 1960 não se confirmaram de
todo, como por exemplo, a acessibilidade de novas alunas aos cursos de enfermagem. Quanto às
escolas de enfermagem, de fato, ocorreu um decréscimo significativo delas, pois havia muitas vagas
ociosas nos cursos existentes, durante, praticamente, toda a década do estudo. Quanto ao
desenvolvimento da profissão como um todo à luz da LDB, pode-se destacar que houve impacto sobre
a regulamentação profissional.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-20052009-110837/publico/Bernardo_Monteiro.pdf

Nº de Classificação: 5977
PASCHOAL, Maria Lucia Habib. Estudo do consumo de materiais de um centro cirúrgico após a
implementação de um sistema de gestão informatizado. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2009. 190 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
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Orientador(es): CASTILHO, Valéria
RESUMO: Neste estudo, foi comparada a eficácia de dois modelos de gestão de materiais: o primeiro
foi o modelo tradicional, com controle manual e com reposição de estoque baseado em cotas
preestabelecidas, adotado pelo Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP),
desde 1981; e o segundo modelo, implementado em 2008, com gestão informatizada e reposição de
estoque segundo os princípios do just in time. Assim, os objetivos específicos foram comparar a
quantidade e o custo dos materiais médico-hospitalares consumidos e em estoque antes e após a
implantação do Sistema de Gestão de Materiais informatizado (SGM) e, identificar o consumo dos kits
cirúrgicos e anestésicos após a implantação do novo sistema. Trata-se de um estudo comparativo
com abordagem quantitativa, desenvolvido no Centro Cirúrgico do HU-USP. Para a coleta de dados,
foram utilizados quatro instrumentos: planilha de movimento cirúrgico e a caracterização do paciente;
planilha de consumo do material; planilha de kits cirúrgicos e anestésicos; e a planilha de dados
sobre estoque de materiais. A população foi constituída por 400 itens de materiais médicohospitalares do setor de Centro Cirúrgico, no período de fevereiro a maio de 2007 e fevereiro a maio
de 2008. Os resultados mostraram que o consumo de materiais do Centro Cirúrgico em 2008 reduziu
8,13% em relação ao ano de 2007 e o custo total dos materiais consumidos tiveram um acréscimo de
2,20%, não tendo representação estatística significativa. Quanto aos kits de procedimentos cirúrgicos
e anestésicos, nos quatro meses estudados no ano de 2008, 64,7% do consumo de materiais fizeram
parte do kit e 35,3% foram materiais avulsos consumidos durante a cirurgia. Foram utilizados 81tipos
de kits sendo que, 54 (66,6%) apresentaram um consumo de material abaixo de 51,9%. Houve uma
redução de materiais em estoque no Centro Cirúrgico em 2008 de 26,22% em relação ao ano de
2007 e uma redução de 12,46% do custo.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 5978
CARVALHO, Ana Paula Alves de. Ações educativas em saúde da criança: concepções e práticas
profissionais em uma unidade de saúde da família. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2009. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VERÍSSIMO, Maria de La Ó Ramallo
RESUMO: A Promoção da Saúde representa um novo paradigma para a estruturação do cuidar e
organização dos serviços da saúde visando à superação das práticas puramente curativas pelas que
trabalham com os determinantes do processo de saúde-doença. Nesta visão, as ações educativas
são indissociáveis das ações de saúde e devem possibilitar o empoderamento dos sujeitos. No Brasil,
o Programa de Saúde da Família (PSF) surge em 1997 como uma estratégia de reversão do modelo
de assistência à saúde vigente para a efetivação deste paradigma dentro Sistema Único de Saúde.
Assim, este trabalho objetivou analisar o processo educativo estabelecido por equipes de saúde da
família na atenção à saúde da criança. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa de
estudo de caso fundamentada na Pedagogia Libertadora de Paulo Freire. A coleta de dados foi
realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas com enfermeiras e médicos de uma Unidade
Básica de Saúde do PSF da região do Butantã; essas foram sistematizadas a partir da técnica do
Discurso do Sujeito Coletivo. A análise dos dados indica a presença de uma diversidade de
concepções e práticas de educação em saúde da criança, que abarcam desde uma visão de
educação em saúde como uma prática democrática que visa o empoderamento dos sujeitos, a uma
visão desta como transferência de informações de saúde do trabalhador para as famílias. Contudo, a
maior parte da prática de educação em saúde da criança ocorre nas consultas individuais e tem por
base a orientação para o cuidado, o que, muitas vezes, centra-se na prescrição e exposição de
informações. Assim, a educação em saúde da criança no PSF identifica-se muito mais com o modelo
biomédico de atenção a saúde, não contribuindo para o aumento do controle das famílias sobre o seu
processo saúde-doença, nem para a emancipação dos sujeitos necessária a transformação social. A
incorporação de processos educativos mais democráticos e coerentes com a promoção da saúde na
realidade do PSF, necessita de uma formação permanente dos trabalhadores neste referencial e de
uma reformulação do processo de trabalho.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 5979
CERULLO, Josinete Aparecida da Silva Bastos. "Cuidar de si, cuidar do outro": programa de aprimoramento
do raciocínio clínico. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 293 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CRUZ, Diná de Almeida Lopes Monteiro da
RESUMO: Esta pesquisa teve como finalidade permitir a expressão das características do
diagnosticador, a fim de que ele próprio reconhecesse como suas características pessoais
influenciam suas decisões clínicas. OBJETIVOS: Testar um programa de formação permanente,
baseado em histórias de vida, para o aprimoramento do raciocínio clínico em enfermagem; descrever
os temas presentes nos processos cognitivos e metacognitivos dos participantes, desencadeados
pelas estratégias do programa; analisar a influência das estratégias do programa sobre o raciocínio
clínico dos participantes; descrever as intervenções realizadas pelas pesquisadoras. MÉTODO:
Planejamento e execução de pesquisa-formação em três hospitais e uma escola de enfermagem de
São Paulo, Brasil. Os dados foram constituídos pelas produções escritas dos participantes e pelas
observações das pesquisadoras, anotadas em diário. Esses dados foram interpretados a partir da
análise de seus conteúdos, com base em proposições teóricas sobre raciocínio clínico e sobre
histórias de vida e formação. RESULTADOS: O programa foi implementado com um grupo de 7
enfermeiras de um hospital geral universitário e com dois grupos (um com 7 e outro com 6) de
estudantes de graduação em enfermagem. Nos três grupos houve 8 encontros semanais em que
ocorreram análises de textos, avaliações de saúde, estudos de caso de pacientes, escritas e partilhas
das histórias de vida e projetos. Os temas recuperados com o programa referiram-se aos domínios
afetivo e cognitivo. As participantes realizaram e refletiram sobre a coleta e interpretação de
informações, elaboraram julgamentos clínicos, analisaram dilemas ético-morais e significados sobre o
cuidado de si e dos outros. conclusões: As reflexões sobre o autocuidado e as próprias histórias de
vida (cuidado de si) permitiram às participantes reavivarem as múltiplas influências que as formam, e
que formam os outros, e dinamizaram conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias em suas
relações com os usuários do sistema de saúde, colegas de trabalho e profissão (cuidado de outros).
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 5980
FREITAS, Patrícia de. Prevalência e fatores associados à hipoglicemia transitória em recémnascidos internados em Hospital Amigo da Criança. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2009. 96 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KIMURA, Amélia Fumiko
RESUMO: Introdução: a glicose é um importante substrato para o metabolismo celular em especial,
do cérebro. A hipoglicemia neonatal está associada ao risco do desenvolvimento de sequelas
neurológicas. A hipoglicemia neonatal afeta de 3% a 43% dos neonatos e sua prevalência em
neonatos a termo em aleitamento materno exclusivo tem sido pouco explorada em nosso meio.
Objetivo: analisar a ocorrência de hipoglicemia transitória em recém-nascidos internados em Hospital
Amigo da Criança. Método: estudo transversal com coleta de dados dos prontuários médicos de
neonatos com controle de glicemia capilar nas primeiras 24 horas de vida. Foram analisados 381
prontuários de neonatos internados na unidade Alojamento Conjunto de um hospital-escola da cidade
de São Paulo entre 1º de julho a 31 de dezembro de 2006. Os dados foram armazenados,
processados e analisados nos programas estatísticos SPSS 13.0 for Windows e NCSS/PASS 2000
Dawson Edition. Para o tratamento estatístico, foram adotados os testes Qui-Quadrado para verificar
a associação entre variáveis qualitativas e o Exato de Fischer. O nível de significância descritivo
adotado foi a = 0,05 e as diferenças estatísticas com valor de p < 0,05 foram consideradas
significativas. Resultados: a prevalência de hipoglicemia foi de 1,1%; as variáveis: hipertensão arterial
na gestação, infusão endovenosa de soro glicosado no trabalho de parto, presença de escoriação
mamilar nas primeiras 24 horas pós-parto apresentaram significância estatística com a ocorrência de
hipoglicemia neonatal, respectivamente, com valores de p = 0,0283; p < 0,0001 e p = 0,0058. A
frequência de neonatos que desenvolveram hipoglicemia foi menor no grupo de neonatos
amamentados entre as 2ª e 6ª horas de vida (p = 0,0013). A ocorrência de diagnóstico de
hipoglicemia neonatal foi bem maior entre os neonatos que apresentaram valores de glicemia capilar
? 40 mg/dl nas primeiras 24 horas de vida, 15 (83,3%), com p < 0,0001. Neonatos com sinais
relacionados à hipoglicemia, 210 (55,1%) foram os que mais apresentaram diagnóstico de
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hipoglicemia (p = 0,0137). Conclusão: a hipoglicemia neonatal é um distúrbio metabólico raro que
acomete os recém-nascidos a termo e saudáveis, sobretudo nas primeiras 6 horas de vida. Alguns
fatores obstétricos e os relacionados à amamentação e lactação, bem como os neonatos
sintomáticos, em especial, quando apresentam tremores, devem ser considerados como preditores
da ocorrência de diagnóstico de hipoglicemia no recém-nascido. Estudos devem ser realizados para
analisar a relação entre o diabetes gestacional e a ocorrência de hipoglicemia neonatal.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 5981
RANDEMARK, Norma Faustino Rocha. Reabilitação psicossocial de pessoas com transtorno
mental no contexto da reforma psiquiátrica brasileira: representações das famílias. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 270 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Sônia
RESUMO: Esse estudo elegeu como objeto de investigação a reabilitação psicossocial das pessoas
com transtorno mental no contexto da reforma psiquiátrica brasileira. Para aproximação dessa
realidade, analisamos as representações dos familiares produzidas a partir da experiência cotidiana
nos serviços substitutivos de saúde mental e no domicilio junto ao parente com transtorno mental,
explicitando os conflitos e contradições existentes e suas implicações na prática de cuidado da saúde
e reabilitação psicossocial. Os sujeitos foram os familiares cuidadores de pessoas com transtorno
mental severo e persistente, partícipes do grupo terapêutico de família dos Centros de Reabilitação
Psicossocial (CAPS), na cidade de São Paulo (SP) - Brasil. Os achados foram coletados mediante
entrevista semi-estruturada, observação e diário de campo e submetidos à Análise do Discurso com
esteio no materialismo histórico-dialético mediante a qual foram extraídas as categorias temáticas.
Constatamos que as concepções dos familiares acerca do transtorno mental, ainda, fortemente
associadas aos signos estigmatizantes, determinam o modo como as famílias organizam o seu
cotidiano, influenciando as atividades as relações interpessoais no âmbito familiar e social, os
sentimentos, atitudes com relação ao sujeito acometido pelo transtorno, expectativas e perspectivas
futuras no que refere à melhoria na qualidade de vida e inclusão social do sujeito acometido pelo
transtorno mental e sua família. A maior parte dessas concepções é carregada de adjetivações
negativas e adquirem conotação positiva, apenas, quando está presente a possibilidade de ganho
secundário e a cura do transtorno mental é representada pela expectativa de retorno a normalidade e
adaptação social.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 5982
YANO, Karen Murakami. Desenvolvimento da sexualidade da criança em situação de risco (O).
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 132 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RIBEIRO, Moneda Oliveira
RESUMO: Este estudo objetivou retratar e analisar a visão da criança em relação a sua sexualidade:
concepções formadas, experiências, sentimentos gerados e efeitos sobre seu desenvolvimento.
Trata-se de um estudo apoiado no método qualitativo descritivo-exploratório. Os dados coletados
foram organizados segundo o referencial metodológico da Análise Temática do discurso.
Participaram do estudo, crianças de seis a doze anos, integrantes de uma instituição não
governamental que desenvolve atividades sócio-educativas. Foram entrevistadas, aos pares, 42
crianças. Utilizaram-se perguntas abertas e técnicas facilitadoras de comunicação: Técnicas de
Normalização, Narrativa Autogênica e Brinquedo Terapêutico. A sistematização dos dados gerou as
categorias empíricas: “os meios de conhecimento”, “as concepções de sexualidade”, “o tempo e a
sexualidade” e “a violência e a sexualidade”. As crianças receberam mais informações sexuais do
que uma educação sexual. A falta de orientação e informação, aliados à conhecimentos equivocados
e estereotipados, deixavam um vasto campo para que as crianças elaborassem suas próprios
julgamentos e respostas ao que elas viam e ouviam ao seu redor. Na opinião destas crianças, os pais
eram mais repreensivos e não forneciam todas as informações que elas necessitariam. Desta forma
elas buscavam outros meios para aprender sobre a sexualidade. Assim a televisão e os pares eram
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os meios mais procurados para informar-se. Fadadas a buscarem informações por conta própria, não
eram capazes de construir e compreender de forma segura o significado de sexualidade. Para que
uma criança cresça saudável é necessário garantir-lhes condições de vida satisfatória, inclusive no
que se refere a sua sexualidade. Desconhecendo seus direitos acerca de sua sexualidade, as
crianças ficavam vulneráveis e a violência permeava, com facilidade, o cotidiano e a vida destas
crianças. O resultado desta pesquisa permite a elaboração de planejamentos terapêuticos que
respondam às necessidades desta população, além de servir como base para elaboração de outros
estudos que tangem o mesmo tema. A identificação de características acerca das concepções de
sexualidade e das possíveis violências de natureza sexual sofridas pelas crianças, permite um
preparo mais adequado dos profissionais da saúde no planejamento de intervenções destinadas a
prevenir e controlar o processo de violência sexual. Estas informações também podem servir de base
para incentivar mudanças na política de saúde e aumentar a participação da enfermagem em
pesquisas referentes ao tema da sexualidade e da violência sexual contra crianças.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 5983
BUCCHI, Sarah Marília. Reelaboração do treinamento admissional de enfermeiro na unidade de
terapia intensiva. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 155 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GONÇALVES, Vera Lúcia Mira
RESUMO: O processo de treinamento e desenvolvimento de recursos humanos é um importante
instrumento para a gerência e para a assistência, os estudos encontrados acerca do treinamento em
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão relacionados, principalmente, à realização de técnicas
assistenciais. Reconhecendo a relevância do preparo do enfermeiro para atuação em UTI e sabendo
da valorização que o grupo de enfermeiros da UTI de um hospital privado do município de São Paulo
atribui ao processo de treinamento admissional, esta pesquisa foi desenvolvida na Instituição,
Hospital Campo de Estudo (HCE). Assim, constituíram-se como objetivos desse estudo: analisar o
processo de treinamento admissional do enfermeiro na UTI, na perspectiva dos enfermeiros da UTI
do HCE; reelaborar o processo de treinamento admissional de enfermeiro na UTI, na perspectiva dos
enfermeiros da UTI do HCE e definir o perfil do enfermeiro instrutor do treinamento admissional do
enfermeiro. A fim de alicerçar essa reelaboração nos valores e necessidades expressas por esse
grupo, optou-se pelo método de investigação, da pesquisa-ação. A técnica de coleta de dados
ocorreu por meio de grupo focal, constituído de 11 enfermeiros com mais de três anos nessa UTI.
Foram realizadas seis reuniões, totalizando dez horas de trabalho. Ainda, na coleta de dados, foram
divulgados os relatórios-síntese dessas reuniões possibilitando a participação dos demais 18
enfermeiros da UTI que responderam aos questionários dirigidos, desse modo, houve contribuição de
todo o coletivo estudado. Essa estratégia possibilitou a concretização da tarefa do grupo para além
da proposta inicial de reelaboração do processo de treinamento. Em consonância ao perfil desejado
para o enfermeiro dessa UTI, ora estabelecido pelo grupo, foram também descritos o conceito, os
objetivos, as estratégias, a duração e as metas a serem alcançadas pelo enfermeiro recém-admitido.
Para tal, foram construídos o novo instrumento, o fluxograma, o memento e a descrição do perfil do
enfermeiro instrutor. Além do trabalho desenvolvido, a pesquisa promoveu no grupo e na
pesquisadora a reflexão sobre aspectos intervenientes ao processo educativo, bem como acerca da
identidade do grupo caracterizada pelo papel assistencial, pela autonomia de ação e, conseqüente,
reconhecimento junto à equipe multiprofissional, o que facilitou, de modo coerente, a reelaboração do
processo de treinamento admissional do enfermeiro da UTI-HCE
Acesso remoto ao texto integral:
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FERNANDES, Wanessa Cassemiro. Qualidade de vida relacionada à saúde de mulheres com
câncer de colo uterino submetidas à radioterapia. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2009. 117 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KIMURA, Miako
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RESUMO: Tanto o diagnóstico de câncer do colo do útero como os tratamentos propostos têm diferentes
repercussões na vida da mulher. Fatores físicos e psicológicos proporcionam impacto que comprometem
o bem estar e a qualidade de vida, o que justificam a necessidade de uma avaliação da Qualidade de Vida
relacionada à Saúde, pois embora a cura seja de principal importância, a qualidade da sobrevivência não
deve ser negligenciada. Estudos que permitem determinar e avaliar os resultados funcionais das
diferentes modalidades terapêuticas sob a visão dos pacientes, como os estudos de Qualidade de Vida
relacionada à Saúde, tornam-se essenciais. Podendo contribuir na melhor definição de estratégias de
tratamento e nas decisões dos diferentes profissionais envolvidos no cuidar; nas ações dos programas de
reabilitação e na comunicação entre as equipes de cuidado e os pacientes. Neste contexto, os objetivos
deste estudo foram: avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde de mulheres com câncer de colo do
uterino submetidas à radioterapia, identificando os fatores sociodemográficos, clínicos e relacionados à
vida sexual, preditores de qualidade de vida. Foram estudadas 149 mulheres na faixa etária de, no mínimo
18 anos, diagnosticadas com câncer de colo uterino e submetidas à radioterapia exclusiva, adjuvante ou
concomitante à quimioterapia nos últimos 2 anos, com seguimento mínimo de 3 meses na ocasião da
coleta dos dados. Foram avaliadas por meio de entrevista semi-estruturada e do questionário
padronizado, Functional Assessment of Cancer Therapy-cervix cancer (FACT-Cx). Os achados do estudo
concluíram que a QVRS das mulheres sobreviventes ao câncer de colo uterino que compuseram a
amostra foi avaliada positivamente e que que ter uma boa/muito boa percepção do estado de saúde
contribui para o aumento na avaliação da QVRS nessa amostra de mulheres com câncer de colo uterino
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 5985
PINTO, Flávia Morais Gomes. Análise da carga microbiana nos instrumentos utilizados em
cirurgias ortopédicas. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GRAZIANO, Kazuko Uchikawa
RESUMO: O insucesso nos procedimentos cirúrgicos ortopédicos em razão de infecção pode levar a
conseqüências desastrosas como a osteomielite e a perda de próteses implantadas. A infecção
hospitalar é um desfecho de causa multifatorial, na qual a esterilização segura do instrumental
cirúrgico ocupa uma posição de extrema importância. Não se sabe até o momento quais os reais
desafios microbiológicos que a Central de Material e Esterilização (CME) vem enfrentando ao
reprocessar a diversidade dos materiais utilizados nos procedimentos cirúrgicos. Micro-organismos
com capacidade para esporular estão presentes em quantidade e freqüência significativa? Sabe-se
que estes se constituem como desafio mensurável na prática da esterilização, fazendo parte de
indicadores biológicos. O objetivo desta pesquisa foi determinar e analisar a carga microbiana
recuperada do instrumental cirúrgico, após uso em cirurgias ortopédicas, quantificando e identificando
o gênero e a espécie do crescimento de bactérias e fungos. A investigação caracterizou-se como
uma pesquisa exploratória, de campo e transversal com abordagem quantitativa. As amostras foram
coletadas no Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT) do Hospital das Clínicas (HC) da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), com técnica asséptica, depositandoas individualmente em um saco plástico previamente esterilizado, adicionando 500 mL de água de
injeção. Para obtenção da carga microbiana, o instrumental foi sonicado em lavadora ultrassônica
(US) por três sessões de 5 segundos cada e, consecutivamente, agitado por 5 minutos para
complementar a extração da carga microbiana potencialmente presente na superfície dos materiais
(externa e internamente). Em seguida, os lavados foram divididos em três partes iguais e submetidos
à filtração em filtro Millipore® de 0,45 µm. Cada membrana foi cultivada em meio apropriado para o
crescimento aeróbio, anaeróbio e fungos/leveduras. Para a identificação dos micro-organismos, foram
utilizados kits e testes de identificação utilizados na rotina laboratorial de microbiologia clínica. Os
resultados demonstraram que os três diferentes potenciais de contaminação apresentaram
crescimento microbiano. Nas cirurgias limpas, 47% do instrumental estavam contaminados e o microorganismo mais prevalente foi o Staphylococcus coagulase negativa (28%), seguido do Bacillus
subtilis (11%). Nas cirurgias contaminadas e infectadas, houve um crescimento, de
aproximadamente, 70% e 80%, respectivamente nos instrumentos, sendo maior o crescimento do
Staphylococcus coagulase negativa (respectivamente, 32% e 29%) e Staphylococcus aureus
(respectivamente, 28% e 43%). Considerando que os gêneros Bacillus e o Clostridium são capazes
de esporularem, concluiu-se que a CME enfrenta um desafio ao precisar eliminar micro-organismos
capazes de esporular, em uma densidade ?102 UFC, menor que a dos indicadores biológicos e,
aproximadamente, 78% dos micro-organismos recuperados foram bactérias vegetativas com sua
curva de morte em torno de 80 ºC.
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TALARICO, Juliana Nery de Souza. Estresse, concentrações de cortisol e estratégias de coping
no desempenho da memória de idosos saudáveis, com comprometimento cognitivo leve e
doença de Alzheimer. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 140 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CHAVES, Eliane Corrêa
CARAMELLI, Paulo
RESUMO: Aumento das concentrações de cortisol em idosos com Doença de Alzheimer (DA) tem
sido relatado como resultado da ausência de inibição do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) em
decorrência da disfunção hipocampal observada nestes indivíduos. Além disso, associação entre
concentrações elevadas de cortisol e comprometimento da memória tem sido evidenciada em idosos
saudáveis. Entretanto, pouco se sabe a respeito do envolvimento do estresse nas concentrações de
cortisol, no desempenho cognitivo e nas estratégias de coping tanto em idosos saudáveis como
naqueles com comprometimento cognitivo leve (CCL) e DA. Assim, este estudo teve o objetivo de
investigar a associação entre intensidade de estresse, concentrações de cortisol, estratégias de
coping e desempenho cognitivo em idosos saudáveis, com CCL e DA. Para isto, concentrações
basais de cortisol salivar foram analisadas em uma amostra composta por 40 idosos saudáveis, 31
idosos com CCL amnéstico e 40 indivíduos com DA leve. O desempenho cognitivo global foi avaliado
a partir do mini-exame do estado mental (MEEM), o desempenho da memória através da Bateria
Breve de Avaliação Cognitiva (BBAC) e pelo teste de extensão de dígitos na ordem inversa. A
intensidade do estresse foi avaliada a partir da Lista de Sintomas de Stress (LSS) e as estratégias de
coping através da Escala de Coping de Jalowiec (ECJ). Desta forma, foram observadas
concentrações de cortisol marginalmente mais elevadas nos idosos com DA do que nos idosos
saudáveis (p = 0.062). Além disso, verificou-se associação positiva entre cortisol e desempenho da
memória nos idosos saudáveis (p = 0.008), enquanto correlação negativa entre estas variáveis foi
observada no grupo CCL (p = 0.011). Não foi verificada associação significativa nos idosos com DA
(p > 0.05). Ademais, observou-se correlação positiva entre as concentrações de cortisol e a
intensidade de estresse somente nos idosos com CCL (p = 0.056). Com relação às estratégias de
enfrentamento, observou-se que os idosos com CCL que elegem o coping focado no problema
apresentam intensidade de estresse menor que os idosos que utilizam o coping focado na emoção (p
= 0.048). Estes resultados sugerem que a associação entre concentrações de cortisol, desempenho
da memória, intensidade de estresse e coping varia em função da presença ou ausência de
comprometimento cognitivo e da percepção das limitações cognitivas.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-20052009-143507/publico/Juliana_Nery.pdf

Nº de Classificação: 5987
TURIANI, Mariana. Hábitos de higiene genital e infecção no trato urinário autorreferida na
gravidez. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 94 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): HOGA, Luiza Akiko Komura
RESUMO: Introdução: a infecção do trato urinário (ITU) é uma das complicações mais frequentes na
gravidez, repercute negativamente sobre os índices de morbidade e mortalidade perinatal. Objetivo: o
objetivo desta pesquisa foi verificar a associação entre as práticas de higiene genital e sexual e a
ocorrência de ITU na gravidez. Casuística e método: foi realizado um estudo transversal, exploratório
e descritivo de base hospitalar. Os dados foram coletados com 220 (N) puérperas que receberam
assistência ao parto em um hospital público localizado na Cidade de São Paulo. Um formulário
estruturado foi utilizado para coletar os dados com as puérperas que foram introduzidos em um banco
de dados do Epi Info e analisados no Programa estatístico Statistical Package for Social Sciences
(SPSS) for Windows versão 12.0. O Teste Qui-Quadrado foi feito para verificar a existência de
associação entre as variáveis independentes e a ocorrência da ITU na gravidez. Foram consideradas
significativas todas as associações, cujos resultados apresentaram p<0,05. Conclusões e
considerações finais: Quanto às características sociodemográficas das puérperas, a maior proporção
tinha idade entre 20 a 29 anos (51,8%), estudou até o ensino médio (46,4%), era católica (48,7%),
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tinha filhos (60%) e parceiro fixo (91,8%). Seus parceiros apresentaram características semelhantes.
Não foi identificada existência de associação significativa (p<0,05) entre as características
sociodemográficas da gestante e seu parceiro, da assistência pré-natal, paridade e tipo de parto,
disponibilidade de banheiro, higienização das roupas íntimas, hábito de uso de absorventes
higiênicos, práticas de higiene genital das puérperas e parceiros antes e após as eliminações
vesicointestinais e no coito, hábitos sexuais e a ocorrência da ITU na gravidez. A ocorrência desta
patologia na gravidez foi autorreferida por 33,2% das puérperas. Chamou atenção o fato de algumas
puérperas (0,9%) não realizarem higiene genital, após as eliminações intestinais. Informações
sistematizadas sobre os hábitos de higiene genital devem ser obtidas para que as demandas
individuais sejam identificadas e atendidas. A inexistência de associações significativas entre as
variáveis estudadas nesta pesquisa e a ocorrência da ITU na gravidez indicou que outras dimensões
da vida de gestante devem ser enfocadas nas futuras pesquisas.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7132/tde-20052009-152948/publico/Mariana_Turiani.pdf

Nº de Classificação: 5988
PINHO, Paula Hayasi. Desafios na atenção aos usuários de álcool e outras drogas e a reabilitação
psicossocial (Os). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 225 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Márcia Aparecida Ferreira de
RESUMO: Este estudo objetivou analisar a concepção dos profissionais de saúde do Centro de
Referência para Álcool, Tabaco e Outras Drogas (CRATOD) acerca da estratégia da Reabilitação
Psicossocial, bem como a inserção desta nas intervenções práticas focalizadas nos usuários de álcool e
outras drogas. A amostra constituiu-se de 11 sujeitos, para a análise dos dados utilizou-se a abordagem
qualitativa hermenêutica dialética norteada pelos pressupostos teóricos da Reforma Psiquiátrica Brasileira.
A análise dos dados possibilitou a construção de duas categorias empíricas: Reabilitação Psicossocial e
Projeto Institucional. Os resultados apontam que a Reabilitação Psicossocial desenvolvida no serviço
encontra-se alinhada à reabilitação psiquiátrica tradicional e aos modelos adaptativos, isto é, atrelada à
lógica da normalidade social, sendo esse o principal desafio a ser superado quando se considera o
modelo psicossocial de atenção à pessoa com transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de
álcool e outras drogas, contrapondo-se a esse modelo, a abstinência aparece como a meta a ser atingida
no tratamento, o que demonstra uma contradição com a atual Política Nacional sobre Drogas, que pautase nos princípios do campo psicossocial da atenção e, portanto, na lógica da Redução de Danos. A
Reabilitação Psicossocial destes usuários necessita da construção de um referencial teórico próprio, pois
trata-se de um processo complexo, que envolve várias instâncias, tais como: indivíduo família, instituição,
comunidade, sociedade e políticas de saúde mental.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7134/tde-22062009-123744/publico/Paula_Pinho.pdf

Nº de Classificação: 5989
NICOLE, Andressa Garcia. Construção e validação de indicadores de avaliação do acesso
vascular de usuários em hemodiálise. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2009. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TRONCHIN, Daisy Maria Rizatto
RESUMO: Estudo de cunho metodológico de construção e validação de medidas de avaliação em saúde,
com o objetivo de desenvolver instrumentos para avaliar a qualidade das práticas assistenciais
relacionadas ao acesso vascular em serviços de hemodiálise. As etapas para a elaboração dos
indicadores foram: seleção de práticas relacionadas a acesso vascular para hemodiálise, fundamentação
teórica das práticas selecionadas e elaboração dos indicadores pautados no Modelo Donabediano. Assim,
foram construídos quatro indicadores: desempenho de cateter temporário duplo lúmen para hemodiálise
(DCTDLH), manutenção de cateter temporário duplo lúmen para hemodiálise (MCTDLH), monitoramento
de fístula arteriovenosa (MFAV) e complicações de fístula arteriovenosa (CFAV). Os três primeiros
referem-se à dimensão de processo e o último, à dimensão de resultado do referido modelo. A coleta de
dados ocorreu nos meses de outubro e novembro de 2008, por meio de um questionário, composto das
seguintes partes: julgamento do manual operacional dos indicadores, dos atributos do conjunto dos
indicadores e julgamento de seus componentes. A validação de conteúdo dos indicadores foi realizada
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por nove juízes, com ampla experiência na área de nefrologia. Todos os indicadores construídos foram
validados pelos profissionais, sob consenso favorável mínimo de 75%. Ressalta-se que o item,
fundamentação teórica, do manual operacional do indicador MCTDLH, não alcançou o consenso favorável
mínimo necessário, contudo pôde ser aprimorado de acordo com as sugestões dos juízes, sem
necessidade de retorno para nova avaliação.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-09062009-104457/publico/Andressa_Nicole.pdf

Nº de Classificação: 5990
MORAIS, Alexandre Souza. Qualidade da assistência de enfermagem em uma unidade de
emergência de adultos: a percepção do usuário (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2009. 120 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELLEIRO, Marta Maria
RESUMO: Trata-se de um estudo exploratório descritivo, de abordagem quantitativa, cujo objetivo foi analisar a
qualidade da assistência de enfermagem em uma unidade de emergência de adultos de um hospital de ensino,
na percepção dos usuários, nas dimensões avaliativas de estrutura, processo e resultado. O estudo foi
realizado em um hospital de ensino localizado em um município de grande porte, no interior do Estado de São
Paulo. A população foi constituída por 260 participantes e os dados foram coletados no período de agosto a
outubro de 2008, através de um questionário, empregando-se a escala Likert. Os dados foram analisados em
função dos índices percentuais e testes estatísticos específicos. O instrumento mostrou-se confiável para a
população estudada, sendo o valor obtido de Alpha de Cronbach igual a 0,88. Na caracterização dos usuários,
verificou-se que 52,7% pertenciam ao sexo masculino, com média de idade de 46,9 anos, sendo que a maior
parte dos usuários entrevistados possuía ensino fundamental (54,6%) e médio (30,4%). Na avaliação da
dimensão de estrutura buscou-se compreender a relação da assistência de enfermagem com os recursos
humanos, materiais, físicos e organizacionais, onde a maioria dos sujeitos mostrou percepção favorável
relacionada ao conforto, aos equipamentos, à limpeza dos sanitários, ao acesso à unidade, à sinalização
interna e à disponibilidade de medicamentos. Na dimensão de processo foram articulados todos os
procedimentos realizados pela equipe de enfermagem e os itens que obtiveram melhores percentuais foram os
referentes ao respeito dispensado pela equipe de enfermagem, segurança na realização dos cuidados,
procedimentos realizados corretamente e rapidez no atendimento aos usuários em estado grave. Na dimensão
de resultado procurou-se retratar o impacto da assistência na saúde dos usuários, onde houve elevada
concordância nas questões que tratavam da humanização nos cuidados, melhoria da saúde e com o
tratamento executado pela equipe de enfermagem. Na comparação das três dimensões, a que obteve maior
escore foi a de resultado com 36,20 (dp± 4,20) e o menor a de estrutura com 33,20 (dp ± 3,80). Frente ao
exposto, acredita-se que este estudo possa contribuir para a reformulação dos aspectos avaliados nas três
dimensões, sobretudo os de estrutura, por terem apresentado menor favorabilidade.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-09062009-104841/publico/Alexandre_Morais.pdf

Nº de Classificação: 5991
BRAGA, Aline Togni. Análise do serviço de educação continuada de um hospital de ensino na
percepção da equipe de enfermagem. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2009. 136 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELLEIRO, Marta M.
RESUMO: Trata-se de um estudo exploratório-descritivo de abordagem quantitativa. Os objetivos
consistiram em analisar o Serviço de Educação Continuada (SEC) de um hospital de ensino, sob a ótica da
equipe de enfermagem, nas dimensões avaliativas de estrutura, de processo e de resultado, e em identificar
os fatores intervenientes nas atividades desenvolvidas por esse serviço, fundamentado no modelo
Donabediano. O local da pesquisa foi um hospital de ensino do interior do Estado de São Paulo e a amostra
constituiu-se de 96 profissionais. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário, elaborado
segundo uma escala de Likert. Os dados foram analisados em função dos índices percentuais e testes
estatísticos específicos. O instrumento mostrou-se confiável para a população estudada, com o valor obtido
de Alpha de Cronbach igual a 0,893. No que diz respeito à caracterização dos sujeitos, verificou-se a média
de idade de 31 anos, a de tempo de formação de 5 anos e 6 meses e a de tempo de atuação na instituição
de 3 anos e 2 meses. Na dimensão de estrutura, os sujeitos demonstraram percepção favorável aos
recursos materiais e físicos, à divulgação, à duração dos treinamentos, à capacitação, ao horário de
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funcionamento e à localização da sala de treinamento do SEC, porém, foram indiferentes ao número de
profissionais lotados no SEC. Demonstraram, também, que o horário de realização dos treinamentos é
inadequado. Na dimensão de processo, os melhores resultados foram o emprego de estratégias e o
conteúdo dos treinamentos, e a liberação dos profissionais, pela instituição, para participação nos mesmos.
Não houve um consenso entre os participantes com relação aos itens da avaliação de desempenho. No que
tange à dimensão de resultado, a maioria considerou que as atividades do SEC acarretam melhorias para a
qualidade da assistência de enfermagem e, nas questões sobre a avaliação de desempenho, houve uma
discordância dessa afirmativa. Na comparação das três dimensões, a que obteve maior escore de
favorabilidade foi a de estrutura, com média de 42,56 (dp±4,97) e o menor, foi a dimensão de processo, com
média 40,44 (dp±5,11). Acredita-se que este estudo contribua para reestruturações dos pontos vulneráveis
avaliados nas três dimensões, sobretudo na de processo, por ter essa apresentado o menor escore de
favorabilidade. Assim, esta pesquisa permitiu conhecer os fatores intervenientes que podem contribuir para
confirmar ou reformular os processos de trabalho deste serviço.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-20052009-153558/publico/Aline_Togni.pdf

Nº de Classificação: 5992
OLIVEIRA, José Carlos de. Competência gerencial em enfermagem: identificação do grau de
competência desenvolvido por graduandos em uma universidade privada. São Paulo. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 149 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Maria Madalena Januário
RESUMO: Este estudo teve como objetivo identificar a percepção do grau de competência gerencial
alcançado por graduandos em enfermagem de uma universidade privada frente ao elenco de
competências previsto nas disciplinas da área de administração que permeiam o currículo do curso desta
instituição. Também, se procurou identificar possíveis relações de associação entre as variáveis
independentes do estudo e os resultados encontrados. Este estudo tem caráter quantitativo descritivo que
se utiliza de comparações ora transversalmente entre - sujeitos, ora longitudinalmente nos - sujeitos,
sendo a população de estudo constituída por graduandos das disciplinas da área de administração do
curso de graduação da Faculdade de Enfermagem da PUC-Campinas do período integral e noturno. Para
tal, este estudo foi pautado em recursos da análise quantitativa e se utilizou da técnica de coleta de dados
por meio de questionários estruturados com uma escala de respostas que permitiu a aplicação de
processos estatísticos para obtenção de representações simplificadas. Os questionários foram
estruturados em duas partes: uma composta pela caracterização dos respondentes envolvendo as
variáveis sexo, idade, tipo e local de atividade profissional, e outra envolvendo as competências previstas
nas disciplinas da área de administração. A definição das competências das disciplinas constituiu um
trabalho a partir da análise dos objetivos e conteúdos programáticos das disciplinas e passou por um
processo de validação de juízes. Os resultados mostraram uma população de 488 respondentes
distribuídos em função da disciplina que estavam cursando e do período de realização do curso, sendo
identificada uma predominância de indivíduos do sexo feminino, idade mediana de 24 anos, a maioria foi
composta por graduandos trabalhadores distribuídos em 19 diferentes tipos de atividade profissional com
grande incidência de trabalhadores de nível médio de enfermagem. Os resultados relativos ao alcance
das competências mostraram que aproximadamente ¾ das respostas se situaram entre o grau parcial e o
grau integral da escala de intensidade, sendo que das 125 questões em que se constituíram os quatro
questionários aplicados, em apenas 14 delas foi identificada uma diferenciação nas respostas entre os
grupos analisados. A análise dos resultados e a comparação dos resultados fase á fase do conjunto de
respostas dos respondentes em relação a sua percepção do grau de competência alcançado permite
concluir que o grupo alcançou em sua maioria o grau de competência integral e, preservados os limites da
análise transversal, alcançaram um grau de competência crescente conforme cursaram as disciplinas. É
preciso uma avaliação da contribuição das disciplinas para o desenvolvimento de competências previstas
no projeto político pedagógico de forma a atender ao perfil do egresso desejado pelo curso. E, além disto,
primordialmente avaliar a contribuição que estas disciplinas podem dar ao curso no sentido de buscar a
formação do Enfermeiro capaz de uma ação transformadora de sociedade em que atua e vive.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-22062009-104955/publico/Jose_Carlos_Oliveira_DO.pdf
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Nº de Classificação: 5993
SILVA, Jaqueline Alcântara Marcelino da. Análise das atividades educativas de trabalhadores da
saúde na atenção básica: concepções de educação no trabalho, levantamento de necessidades,
público participante e resultados esperados. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2009. 215 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEDUZZI, Marina
RESUMO: Pesquisa com o objetivo de analisar as atividades educativas de trabalhadores da saúde
na atenção básica (AB) quanto às concepções de educação no trabalho, o levantamento de
necessidades, o público participante e os resultados esperados. Estudo de abordagem qualitativa
com caráter compreensivo e interpretativo realizado em duas unidades básicas de saúde do
município de São Paulo, por meio de entrevista semi-estruturada gravada com 36 informantes-chave,
representativos de cada categoria profissional inserida nos serviços, incluindo o segmento gerencial e
de trabalhadores da saúde. Os dados foram analisados com a técnica de análise de conteúdo
temática à luz do quadro teórico: processo de trabalho em saúde, educação continuada (EC),
educação permanente em saúde (EPS), trabalho em equipe e concepção de integralidade. Os
resultados deste estudo revelam a presença da construção coletiva do saber a partir da realidade de
trabalho, o levantamento de necessidades para a educação no trabalho por meio da reflexão sobre as
práticas de saúde e a promoção da emancipação dos trabalhadores e usuários como resultados das
atividades educativas pertinentes à concepção da EPS que se pretende instituir para a mudança das
práticas de saúde e do modelo assistencial biomédico. Contudo, este espaço apresenta tensões à
medida que o público participante predominante das ações educativas no trabalho é composto por
categorias profissionais específicas que reforçam a fragmentação das práticas de saúde. O
levantamento de necessidades também ocorre a partir de demandas externas ao serviço e de
dificuldades técnicas e o resultado das ações educativas em curto prazo está centrado na
apropriação do saber instrumental para a execução de procedimentos. Assim, os resultados
evidenciam uma concepção de educação no trabalho, na AB, constituída pela educação instrumental
(EC) e pela educação emancipatória (EPS). A presença da proposta de EPS que toma como
referência as necessidades de saúde dos usuários/população, sinaliza um avanço na direção da
transformação das práticas de saúde.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-22062009-105346/publico/Jaqueline_Alcantara.pdf

Nº de Classificação: 5994
FERRARI, Andrea Lepos. Adaptação transcultural do questionário Cultural Study of MusculoSkeletal and Other Symptoms and Associated Disability - CUPID Questionnaire. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 179 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FELLI, Vanda Elisa Andres
RESUMO: Este estudo objetivou a adaptação transcultural do questionário Cultural Study of MusculoSkeletal and Other Symptoms and Associated Disability - CUPID Questionnaire, para a língua portuguesa
falada no Brasil e a validação do seu conteúdo. O estudo é do tipo metodológico e foi realizado
obedecendo aos procedimentos internacionais recomendados e aos procedimentos específicos indicados
pelo autor do Questionário, uma vez que será aplicado em estudo multicêntrico por ele coordenado. A
adaptação transcultural foi realizada seguindo as etapas de tradução, retrotradução, avaliação destas
versões por um comitê de juízes e pré-teste da versão pré-final. O pré-teste foi realizado no Departamento
de Enfermagem do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo com 40 trabalhadores de
enfermagem. Ajustes foram feitos após a análise das traduções pelo comitê de juízes quando o Índice de
Validade de Conteúdo foi inferior a 80%. A versão resultante do questionário foi então pré-testada para
verificar a capacidade compreensão e preenchimento pelos sujeitos e a possibilidade de ajustes,
considerando o indicativo de ajustes quando 15% destes apresentassem dificuldades em relação ao
preenchimento. Os resultados do pré-teste apontam um número significativo de trabalhadores de
enfermagem com dores em região lombar, ombro, cotovelo, punho e/ou mão e joelho, associados a
sintomas psicossociais e demais incapacidades. A análise das respostas dos sujeitos aos itens do
Questionário não evidenciou dificuldades de compreensão e entendimento na totalidade dos itens,
indicando a validade de seu conteúdo para a língua portuguesa falada no Brasil. Conclui-se que a versão
Brasileira do CUPID Questionnaire é um instrumento adequado para identificar os sintomas
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musculoesqueléticos, indicados pelos trabalhadores de enfermagem, relacionados às atividades
ocupacionais, aspectos psicossociais e outras incapacidades associadas.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-07072009-094358/publico/Andrea_Lepos.pdf

Nº de Classificação: 5995
LOBO, Sheila Fagundes. Caracterização da assistência ao parto e nascimento em um centro de
parto normal do Munícipio de São Paulo. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2009. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Sonia Maria Junqueira Vasconcellos de
RESUMO: A proposta de locais alternativos para assistência ao parto e nascimento, em nosso país,
faz parte da abordagem deste evento como processos familiares e fisiológicos. Dentre esses locais
destacam-se os Centros de Parto Normal, instituídos como uma política do Ministério da Saúde,
desde 1999. Os objetivos deste estudo foram descrever as características sociodemográficas, as
condições obstétricas na admissão, a prevalência das práticas obstétricas utilizadas no trabalho de
parto e parto, as condições maternas e neonatais no parto e a prevalência das práticas utilizadas nos
recém-nascidos, em um centro de parto peri-hospitalar do Município de São Paulo. Trata-se de um
estudo transversal com coleta retrospectiva de dados, entre 2003 e 2006, com amostra probabilística
de 991 prontuários. A coleta dos dados foi realizada no período de junho a outubro de 2007, pela
pesquisadora e duas enfermeiras obstétricas. Os dados foram armazenados em um banco de dados
com auxílio do programa Epi-info versão 2.000, sendo realizada análise descritiva. Este estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Geral do Itaim Paulista. Os resultados
demonstram as seguintes características sociodemográficas: média de idade de 23,6 anos, com
desvio-padrão de 5,6 anos e maioria de oito ou mais anos de estudo (76,6% das mulheres). Na
admissão, 46,3% eram nulíparas e 77,8% estavam com membranas íntegras, 53,0%, com 5 a 9 cm
de dilatação cervical e 4,3% foram internadas no período expulsivo. As práticas mais utilizadas no
parto foram: banho de aspersão (71%), amniotomia (62,6%) e episiotomia (25,7%). Condições
maternas no parto foram: períneo íntegro em 42,1%, laceração de primeiro grau em 22,4%; 92,2%
tiveram acompanhante, sendo, mais frequentemente, o companheiro. O peso médio do neonato foi
3.221,4 gramas, com desvio-padrão de 392,9 gramas; 7,9% apresentaram mecônio no período
expulsivo e 98,6% tiveram índice de Apgar ? 7 no primeiro minuto. Conclui-se que o modelo de
assistência praticado no Centro de Parto Normal apresenta resultados maternos e perinatais
esperados para mulheres com baixo risco obstétrico, sendo alternativa segura e um modelo menos
intervencionista que pode auxiliar no resgate da fisiologia do parto e nascimento.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7132/tde-22062009-110528/publico/Sheila_Lobo.pdf

Nº de Classificação: 5996
ANDRADE, Clara de Jesus Marques. Equipes de saúde da família e a violência doméstica contra a
mulher: um olhar de gênero (As). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. [139]
f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FONSECA, Rosa Maria Godoy Serpa da
RESUMO: Este é um estudo quanti-qualitativo que teve como objeto os limites e as possibilidades de
atuação dos integrantes das equipes de saúde da família na violência doméstica vivenciada pelas
mulheres no sentido de dar visibilidade a este problema no âmbito dos serviços de saúde. Seus
objetivos específicos foram: identificar as concepções de violência de mulheres que vivenciaram
situações violentas no espaço doméstico, apreender qual a expectativa das mulheres ao buscarem o
serviço de saúde quando vivenciam situações de violência doméstica, identificar os limites de atuação
dos profissionais de saúde frente à violência doméstica vivenciada pelas mulheres e analisar à luz de
gênero o posicionamento dos profissionais de saúde em relação à violência doméstica contra a
mulher. Neste estudo utilizaram-se como referencial teórico-metodológico as categorias gênero e
violência de gênero enquanto constructos sociais. Para o tratamento dos dados foi utilizada a
metodologia da análise de conteúdo proposta por Bardin e Minayo e as recomendações de Bourdieu
para a construção das histórias das mulheres. Foi desenvolvido em duas etapas. A primeira teve
como sujeitos de pesquisa as gestantes atendidas no Centro de Saúde Padre Fernando de Melo no
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município de Belo Horizonte, realizada através da observação participante, da aplicação de 64
questionários fechados e 12 entrevistas semi-estruturadas. As informações obtidas subsidiaram o
desenvolvimento da segunda etapa da pesquisa. A segunda etapa foi desenvolvida através de uma
Oficina de trabalho realizada com quinze profissionais das equipes de saúde da família do referido
centro de saúde tendo como tema o posicionamento dos profissionais das equipes de saúde em
situações de violência doméstica contra as mulheres. Nesta oficina foram coletadas informações
sobre os limites e possibilidades de abordagem da violência doméstica nos serviços de saúde. Os
resultados mostram que mulheres e profissionais de saúde ao não reconhecerem a violência
doméstica contribuem para que se mantenha como um problema presente e recorrente, porém, não
abordado nos serviços de saúde. Mostram ainda a potencialidade das Oficinas na coleta de dados de
pesquisa articulada à reflexão crítica e na abordagem da violência doméstica nos serviços de saúde.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-22062009-145809/publico/Clara_Marques.pdf

Nº de Classificação: 5997
DIAS, Aretuzza de Fátima. Vivências e percepções de adolescentes em situação de exclusão
social sobre a violência. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 94 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FONSECA, Rosa Maria Godoy Serpa da
RESUMO: Este estudo teve como objetivos apreender as percepções dos adolescentes em situação
de exclusão social sobre a violência em seu cotidiano, identificar as experiências de violência desse
grupo e analisar a realidade apreendida à luz da violência como processo histórico e socialmente
determinado. Ou seja, a violência é um fenômeno social que possui caráter revelador de estruturas
de dominação (de classe, etnia, geração, gênero, entre outros) e surge como expressão de
contradições entre os que querem manter privilégios e os que se rebelam contra a opressão. Foram
realizadas 16 entrevistas semi-estruturadas no Centro Comunitário da Criança e do Adolescente
(CCCA) com adolescentes entre 12 a 17 anos de idade. Os dados foram tratados mediante análise
de conteúdo. Os resultados evidenciam que as percepções que os adolescentes têm da violência
estão intrinsecamente relacionadas às suas vivências dentro de um meio social hostil, caracterizado
por um sistema sociopolítico gerador de profundas desigualdades sociais. O conceito de violência foi
associado a algo natural, enquanto medida disciplinar; violação aos seus direitos; discriminação
social e de gênero, associado a atos físicos como agressões e brigas na comunidade. O tipo de
violência mais citado pelos adolescentes foi a violência interpessoal que a Organização Mundial da
Saúde caracteriza como violência doméstica quando ocorre entre os membros de uma família e seus
agregados e violência social quando ocorre entre pessoas sem laços de parentesco. A superação
dessa situação dar-se-á na medida em que os diferentes setores se organizem para garantir aos
grupos sociais envolvidos uma assistência na medida das suas necessidades sociais e de saúde.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-22062009-110923/publico/Aretuzza_Dias.pdf

Nº de Classificação: 5998
ALMEIDA, Jouce Gabriela de. Dor crônica em pacientes esquizofrênicos: prevalência e
características. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 92 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIMENTA, Cibele Andrucioli de Mattos
RESUMO: A prevalência de dor crônica entre pacientes com transtornos psiquiátricos é,
possivelmente, no mínimo igual à da população geral; no entanto, são poucos os estudos na área.
Objetivos: Avaliar a prevalência e as características da dor crônica em pacientes com esquizofrenia e
comparar a qualidade de vida dos pacientes com e sem dor crônica. Método: Estudo transversal que
envolveu uma amostra probabilística de 205 pacientes adultos, com diagnóstico de esquizofrenia
(idade média 37 anos; 65% homens; média de anos de escolaridade 9 anos; 87% sem
companheiro(a); 65% residiam com os pais; como ocupação principal, 25% eram trabalhadores dos
serviços), atendidos em um ambulatório de hospital público do município de São Paulo, Brasil. Os
pacientes foram entrevistados por meio de dois instrumentos ¾ caracterização da população e da dor
e a Escala de Qualidade de Vida WHOQOL-bref. Resultados: A prevalência de dor em pacientes
esquizofrênicos foi de 36,6% (75 pacientes). A dor foi mais presente no abdômen (30,7%), seguida da
cabeça, face e boca (24%) e região lombar, sacra e cóccix (14,7%). Com relação à freqüência, 24%
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dos entrevistados referiram ter dor todos os dias, com duração entre 1 a 6 horas, 33,3% afirmaram ter
dor de duas a três vezes por semana e 40% referiram dor em períodos mais espaçados, uma vez por
semana e a cada quinze dias e somente 2,7% (n=2) uma vez por mês. O tempo médio de dor foi de
41 meses (DP=42,8). Dor moderada foi prevalente. Os escores de qualidade de vida foram baixos
para os doentes do grupo sem dor (domínios físico 12,5; psicológico 11,9; social 7,4 e meio-ambiente
9,6) e com dor (domínios físico 11,4; psicológico 11,9; social 7,5 e meio-ambiente 10,6). Na
comparação entre os grupos, o domínio físico apresentou diferença (p<0,001), o que indicou que
pacientes esquizofrênicos com dor têm pior qualidade de vida por maior prejuízo funcional. Não
houve diferença nos demais domínios (psicológico, relações sociais e meio-ambiente). Conclusão: O
estudo é inédito em nosso meio e, em alguns aspectos, em âmbito internacional. A prevalência de dor
crônica em pacientes esquizofrênicos foi semelhante à da população geral e o quadro álgico foi
significativo em termos de tempo de duração, intensidade e freqüência dos episódios dolorosos. A
qualidade de vida foi inferior à descrita em outros estudos, com pacientes esquizofrênicos, e a dor
crônica piorou a qualidade de vida. Maior atenção à qualidade de vida de pacientes esquizofrênicos
e ao controle da dor crônica deve ser observada.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-22062009-124748/publico/Jouce_Almeida.pdf

Nº de Classificação: 5999
SANTOS, Adriana Uehara. Prevalência de anemia em gestantes atendidas em uma maternidade
social: antes e após a fortificação das farinhas com ferro. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2009. 90 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TSUNECHIRO, Maria Alice
RESUMO: Introdução: a anemia ferropriva na gestação caracteriza-se como um importante problema
de Saúde Pública. A partir de junho de 2004, o governo brasileiro tornou obrigatória a fortificação das
farinhas com ferro, atendendo às recomendações internacionais e com intuito de minimizar a anemia
na população em geral. Objetivo: estudar a prevalência de anemia em gestantes atendidas em um
serviço de pré-natal de uma maternidade social da cidade de São Paulo, antes e após a fortificação
das farinhas com ferro. Método: estudo transversal retrospectivo com dados coletados de prontuários
de atendimento de pré-natal de 2003 (Grupo Não Fortificado) e 2006 (Grupo Fortificado), de janeiro a
maio de 2008. Das 931 gestantes selecionadas, 458 eram do Grupo Não Fortificado (Grupo NF) e
473 do Grupo Fortificado (Grupo F). A anemia foi definida pela concentração de hemoglobina (Hb)
menor do que 11g/dL, segundo o critério da Organização Mundial da Saúde. Os dados foram
armazenados em duas planilhas de Excel Microsoft 2003 e analisados pelos softwares EpiInfo for
Windows e Statistical Package for Social Sciences 16.0. Para o tratamento estatístico, foram
utilizados o teste do Qui-quadrado para as comparações entre as variáveis dos dois grupos
estudados e a associação da anemia e as suas variáveis relacionadas; e a análise de variância, para
a comparação entre as médias da concentração de Hb. O nível de significância adotado foi de 5%
(p=0,05). Resultados: dentre aquelas variáveis que se apresentaram semelhantes em ambos os
grupos, observou-se que a média da idade das gestantes foi 24 anos, um pouco mais de metade
delas vivia com companheiro, menos de 40% exerciam ocupação remunerada. Houve diferença
estatística significativa no nível de escolaridade (p<0,001) e na inserção precoce no cuidado de prénatal (p<0,001), em 2006 (Grupo F). A prevalência de anemia no Grupo NF foi de 29,5% e no Grupo
F, 20,9%, diferença estatística significativa (p=0,003). Em relação à época da coleta do exame de Hb,
os grupos apresentaram diferença estatística significativa (p<0,001), 42,5% das gestantes do Grupo F
e somente 15,9% do Grupo NF realizaram a coleta no primeiro trimestre da gestação, o que
provavelmente corroborou para a diminuição de prevalência de anemia do Grupo F, além de melhor
escolaridade e início precoce da assistência de pré-natal. A análise de variância mostrou que as
médias de Hb não apresentaram diferença estatística significativa (p>0,05), constatando que,
aparentemente, não houve efeito da fortificação na concentração de Hb entre os grupos estudados.
Conclusão: a prevalência de anemia foi menor no grupo fortificado, mas não foi possível comprovar o
efeito da fortificação nos níveis da concentração de hemoglobina das gestantes estudadas.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7132/tde-22062009-124452/publico/Adriana_Uehara.pdf
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Nº de Classificação: 6000
COELHO, Marta Pazos Peralba. Saber-ser ético-profissional da enfermagem: um olhar sobre a formação
de nível técnico (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. [131] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FONSECA, Rosa Maria Godoy Serpa da
RESUMO: Visando a garantia da oferta de atenção integral e de qualidade à saúde da população
brasileira, a enfermagem tem se articulado em ações coletivas para construir novas práticas de saúde
e de formação de profissionais. Busca-se uma formação calcada em competências críticoemancipatórias, assegurando que os princípios e as estratégias do SUS sejam norteadores
fundamentais dessa construção. A realidade da formação tem sido a ênfase no saber-saber e no
saber-fazer em detrimento, muitas vezes, do saber-ser. Este estudo partiu do pressuposto de que o
desenvolvimento da dimensão do saber-ser ético-profissional na formação contribui para uma prática
profissional vinculada a valores ético-políticos e de justiça social. Assim, buscou-se investigar como a
formação da dimensão do saber-ser ético-profissional do técnico em enfermagem é desenvolvida na
escola. Trata-se de uma pesquisa de abordagem etnográfica, na perspectiva teórica do materialismo
histórico e dialético que reconhece os processos educacionais como parte integrante de formações
sociais historicamente determinadas. Os dados foram coletados a partir da observação direta do
cotidiano de uma escola técnica de saúde, dos seus documentos e de entrevistas com o corpo
técnico. Os resultados explicitaram as concepções que as docentes têm sobre o saber-ser éticoprofissional e como elas foram aplicadas na construção dos processos formativos, tanto no que se
refere ao currículo como na prática docente. O principal dado é de que não há um processo
educativo sistematizado sobre a dimensão do saber-ser ético-profissional, tampouco o currículo
explicita os conteúdos em valores e atitudes. Concluiu-se que a dimensão do saber-ser éticoprofissional, apesar de sempre presente na prática profissional, nem sempre é abordada nos
processos de formação tradicionalmente baseados na racionalidade científica. Isto se dá tanto pela
herança de uma formação tradicional, como pela falta de clareza do que significa e como deve ser
feita a formação dessa dimensão.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-22062009-140736/publico/Marta_Pazos.pdf

Nº de Classificação: 6001
GARCIA, Eliana de Araujo. Distribuição do tempo de trabalho das enfermeiras em unidade de
emergência. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 145 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FUGULIN, Fernanda Maria Togeiro
RESUMO: As dificuldades encontradas para a operacionalização dos métodos de dimensionamento
de pessoal de enfermagem nas unidades de emergência estão diretamente relacionadas à escassez
de estudos e de parâmetros que instrumentalizem as enfermeiras para a determinação do quadro de
pessoal. Diante deste cenário, este estudo teve por objetivo identificar e analisar a distribuição do
tempo de trabalho das enfermeiras em uma unidade de emergência, bem como calcular o tempo
médio despendido por estas profissionais na execução das intervenções/atividades de enfermagem.
Trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa, descritiva, do tipo estudo de caso, realizada em
um Hospital geral, universitário, localizado no município de São Paulo. Para alcançar os objetivos do
estudo foi utilizado o método de amostragem de trabalho. A identificação das atividades de
enfermagem, realizadas pelas enfermeiras, ocorreu mediante avaliação das fichas de atendimento
dos pacientes e da observação direta das enfermeiras no cotidiano do trabalho na 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 11 a 14 de novembro de
2008, por seis observadoras de campo, treinadas especificamente para a realização deste
procedimento. Obteve-se 1512 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: Passagem de Plantão (8,79%), Cuidado na Admissão (7,40%), Documentação
(6,74%), Troca de Informações sobre Cuidados de Saúde (5,42%), Delegação (4,36%), Transporte
(3,44%), Supervisão de Funcionários (2,91%) e Plano de Alta e Administração de Medicamentos EV
(2,12%). Observou-se que 35% do tempo das enfermeiras foram dedicados às intervenções de
cuidado indireto, 35% às intervenções de cuidado direto de enfermagem, 18% às atividades de tempo
pessoal e 12% às atividades associadas. A produtividade média destas profissionais correspondeu à
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82%, considerado excelente, conforme os critérios de avaliação da produtividade propostos na
literatura. A análise comparativa dos tempos identificados com os tempos estimados pela NIC
permitiu verificar que 54,4% apresentaram correspondência com os intervalos de tempo estimados
pela NIC. Com este estudo evidenciam-se perspectivas para a realização de novas investigações que
contribuam para a identificação de parâmetros que subsidiem o processo de dimensionar pessoal de
enfermagem nos serviços de emergência.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-22062009-125228/publico/Eliana_Garcia.pdf

Nº de Classificação: 6002
COSTA, Janaína Anchieta. Atividades de enfermagem no centro de material e esterilização:
subsídios para o dimensionamento de pessoal. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2009. 141 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FUGULIN, Fernanda Maria Togeiro
RESUMO: Diante da ausência de parâmetros que fundamentem o planejamento e a avaliação do
quadro de profissionais de enfermagem nos Centros de Material e Esterilização (CMEs), este estudo, de
desenvolvimento metodológico, teve por objetivos identificar e validar as atividades realizadas pela
equipe de enfermagem em CMEs de instituições hospitalares, como subsídio para a definição da carga
de trabalho da unidade. Para identificar as atividades desenvolvidas pela equipe de enfermagem nos
CMEs, foi realizado consulta às indicações formuladas pelos órgãos oficiais e aos manuais técnicos
publicados na área. Em seguida, realizou-se levantamento bibliográfico sobre o assunto descrevendose, para cada área de trabalho dos CMEs, as atividades consideradas pertinentes e essenciais para o
desenvolvimento do trabalho. Para validar as atividades identificadas, optou-se por utilizar o método da
Validade de Conteúdo, por meio da aplicação da Técnica Delphi. O instrumento para validação das
atividades identificadas ficou constituído por seis áreas de trabalho, 24 subprocessos e 96 atividades,
além de 18 atividades específicas da enfermeira. Para compor o grupo de juízes, optou-se por convidar
enfermeiras com título de especialista ou com experiência profissional de no mínimo cinco anos na
área, que atuassem em unidades de CME de instituições hospitalares da cidade de São Paulo,
considerados de bom padrão de desempenho. Ao grupo de juízas, constituído por onze enfermeiras,
coube avaliar a pertinência, clareza e objetividade na definição das áreas de trabalho e dos
subprocessos relacionados; clareza e objetividade na descrição das atividades indicadas em cada área;
representatividade das atividades descritas em cada área; realização das atividades nas áreas
apontadas; necessidade de inclusão ou exclusão de atividades em cada área. Foram consideradas
validadas as áreas, os subprocessos de trabalho e as atividades que obtiveram índice de concordância
mínimo de 70%, em qualquer fase da Técnica Delphi. A análise dos resultados obtidos na primeira fase
evidenciou que todos os itens foram validados. Entretanto, a análise dos comentários e das sugestões
realizados pelas juízas determinou a realização de alterações no conteúdo do quadro de atividades
proposto, que foram submetidas à nova avaliação do grupo, resultando na validação de seis áreas de
trabalho, 25 subprocessos, 110 atividades e 25 atividades específicas da enfermeira. Com a realização
desta pesquisa evidenciam-se perspectivas para a realização de novas investigações que contribuam
para a determinação de parâmetros que subsidiem o processo de dimensionar pessoal de enfermagem
nas unidades de CME.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-22062009-141143/publico/Janaina_Anchieta.pdf

Nº de Classificação: 6003
PASSOS, Vanda Cristina dos Santos. Significado da educação contínua para o professor do
ensino profissionalizante de enfermagem (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2009. [113] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAHASHI, Regina Toshie
RESUMO: Trata-se de um estudo sobre " O significado da educação contínua para o professor do
ensino profissionalizante do nível médio de enfermagem". O objetivo geral da pesquisa foi
compreender o significado da Educação Contínua para o professor do Ensino Profissionalizante de
Nível Técnico de Enfermagem e os objetivos específicos foram: identificar a percepção do professor
em relação a educação contínua; identificar os fatores facilitadores e as dificuldades que os
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professores enfrentam para realizar a educação contínua. No estudo, consideramos a educação
contínua importante ferramenta para o aprimoramento, aperfeiçoamento do professor no processo
de ensino aprendizagem, o qual propicia o seu desenvolvimento de forma ampla para transformar a
si mesmo, seu grupo e a sociedade em que o professor atua. Com relação ao delineamento
metodológico, é um estudo de natureza exploratória - descritiva, utilizando a abordagem de pesquisa
qualitativa. A técnica utilizada para análise dos resultados foi baseada em Bardin. O estudo foi
desenvolvido em uma escola de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Enfermagem,
instituição particular, situada na zona leste de São Paulo, mantida por uma congregação religiosa. Os
sujeitos do estudo foram 10 enfermeiros professores, que compõem o quadro de docentes da escola.
Os dados foram coletados utilizando-se da técnica de entrevista, contendo uma questão aberta,
gravada e transcrita na íntegra. Dos discursos dos entrevistados emergiram quatro categorias: a
importância da educação contínua para o professor do ensino profissionalizante de enfermagem, a
educação contínua na percepção do professor, fatores que dificultam e facilitam á educação
contínua. Acreditamos que para o professor conseguir realizar a educação continua, é necessário
uma construção coletiva, com momentos em que o professor possa conhecer-se e exercitar a
reflexão de si e do outro. Sendo assim, possibilitar-se-á uma educação participativa, com qualidade
no processo de ensino e aprendizagem, refletindo na sua relação com os discentes, com os outros
docentes e com a direção.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-22062009-142833/publico/Vanda_Passos.pdf

Nº de Classificação: 6004
COUTO, Fabiane Ferreira. Vivência materna no cuidado do recém-nascido prematuro, no
domicílio. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 87 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PRAÇA, Neide de Souza
RESUMO: Este estudo foi motivado pelas inquietações surgidas durante a experiência profissional da
pesquisadora, no trabalho com recém-nascidos prematuros e seus familiares. Trata-se de pesquisa
do tipo descritivo, com obtenção e tratamento de dados qualitativos, que teve como objetivo identificar
a vivência da mãe de recém-nascido prematuro, egresso de Unidade Neonatal, e sobre o cuidado do
bebê, no domicílio. O projeto foi aprovado pela Comissão de Ensino e Pesquisa do Hospital Estadual
de Sumaré, campo de estudo, e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de
Campinas (UNICAMP). Foram entrevistadas 12 mães, no retorno ambulatorial do bebê prematuro,
após aproximadamente 10 dias da alta da Unidade Neonatal. Os dados foram coletados, no período
de julho a outubro de 2008, por meio de entrevistas e tratados pela técnica do Discurso do Sujeito
Coletivo (DSC) proposto por Fernando Lefèvre. Dos relatos obtidos, emergiram oito DSCs assim
distribuídos: 1-Vivenciando o cuidado do prematuro; 2-Reproduzindo o que aprendeu na unidade
neonatal; 3-Tentando atender às necessidades do prematuro; 4-Falando de aleitamento; 5Recebendo ajuda dos familiares; 6-Expressando sentimentos de satisfação; 7-Citando a Cartilha da
Unidade Neonatal e 8-Expressando dificuldade para cuidar do prematuro. Os resultados revelam a
importância da Unidade Canguru que possibilita à mãe receber orientações contínuas sobre o
cuidado do bebê prematuro, em Unidade Neonatal, de modo a habilitá-la para atender com
segurança às demandas do filho, no domicílio. Outro dado de relevância é que as mães consultam a
Cartilha de orientação oferecida pelo serviço, apenas diante de alguma dúvida sobre o cuidado a ser
oferecido ao bebê prematuro, dispensando sua completa leitura. Os relatos revelam que as
estratégias para a capacitação materna para o cuidado do prematuro devem ser adotadas pelas
unidades neonatais desde a admissão do recém-nascido, de modo a proporcionar maior segurança
no desenvolvimento de habilidades no cuidado do filho e para favorecer a criação do vínculo entre
ambos.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7132/tde-07072009-101738/publico/Fabiane_Couto.pdf

Nº de Classificação: 6005
PAULA, Alessandra Santos de. Vivência dos coordenadores de curso de enfermagem em
relação ao Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) (A). São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Maria Madalena Januário
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RESUMO: Este estudo teve como objetivos conhecer a vivência dos coordenadores de curso de
graduação em enfermagem em relação ao Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior
(SINAES), identificar as influências dessa vivência na prática, enquanto coordenadores de curso, e
descrever como são utilizadas as informações geradas por esse sistema no gerenciamento de curso.
Tratou-se de um estudo exploratório, descritivo, com abordagem qualitativa. Os sujeitos envolvidos
foram 6 coordenadores que vivenciaram o SINAES. Os discursos foram obtidos por meio de 3
questões norteadoras: “Como você descreve a sua vivência no SINAES? O que esta vivência
influenciou na sua prática enquanto coordenador (a) de curso? Como você utiliza as informações do
seu curso geradas pelo SINAES?” A inferência sobre os resultados ancorou-se na análise de
conteúdo de Bardin. Os resultados revelaram que as vivências foram relatadas por meio das ações e
percepções que se relacionavam à operacionalização, organização e preparação dos processos
gerenciais requeridos pelo SINAES, no âmbito do curso; as influências dessa vivência foram
identificadas tanto no gerenciamento acadêmico, nas questões voltadas para a articulação de
avaliação e implementação do projeto pedagógico do curso (PPC), quanto nas questões
administrativas requeridas pela universidade; os coordenadores utilizavam as informações geradas
pelo SINAES na organização didático-pedagógica, nas ações que envolviam o corpo docente, corpo
discente e corpo técnico-administrativo e na organização e provisão da estrutura física. Pode-se
constar que as vivências dos coordenadores, em relação ao SINAES, demonstraram a participação
direta dos entrevistados nos processos avaliativos, o que lhes permitiu analisar e identificar,
juntamente com os atores envolvidos, os problemas acadêmicos e administrativos do curso e,
posteriormente, planejar e realizar mudanças. Assim, acreditamos que o conhecimento das vivências
dos coordenadores, a identificação das influências e a descrição das utilidades do SINAES possam
colaborar com os processos gerenciais do curso de enfermagem e que a partir destes resultados
abram-se caminhos para a construção de indicadores de qualidade que possibilitem mensurar a
efetividade das ações realizadas.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-07072009-095515/publico/Alessandra_Santos.pdf

Nº de Classificação: 6006
RIBEIRO, Maria Cecilia. Competência profissional: a dimensão do saber-ser-ético-profissional nas
práticas de saúde das enfermeiras em unidade básica de saúde. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 110 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FONSECA, Rosa Maria Godoy Serpa da
RESUMO: A complexidade da dimensão do saber-ser ético-profissional reside na questão de lidar
com elementos como emoção e subjetividade em relação aos conhecimentos e habilidades, para
compreender a prática do cuidar, onde o que se valoriza é a objetividade e a racionalidade. Tendo
como pressuposto que a competência profissional se expressa nas práticas desenvolvidas no
cotidiano, um dos caminhos indicados para observá-la é a própria prática profissional. Assim, o
desenvolvimento deste estudo buscou investigar como se expressa o saber-ser ético-profissional das
enfermeiras nas práticas profissionais em uma unidade básica de saúde. Além disso, buscou
conhecer as situações do cotidiano onde são identificados elementos relacionados a essa dimensão
da competência profissional e também verificar a aplicabilidade dos marcadores do saber-ser éticoprofissional estabelecidos para os auxiliares de enfermagem nas práticas das enfermeiras. Tratou-se
de um estudo qualitativo e exploratório cujo marco teórico-metodológico foi o materialismo histórico e
dialético. O método para interpretação dos discursos referenciou-se na análise de conteúdo, tendo a
apresentação dos depoimentos seguido a proposta metodológica de Bourdieu. A análise dos dados
teve como referencial os marcadores do saber-ser ético profissional dos auxiliares de enfermagem
elaborados anteriormente. Compôs a fonte de material empírico o conjunto de quinze entrevistas
semi-estruturadas realizadas com enfermeiras das unidades básicas de saúde. Os resultados
explicitaram que: os valores emergentes das situações apresentadas pelas enfermeiras são similares
aos dos auxiliares de enfermagem; os marcadores do saber-ser ético-profissional dos auxiliares de
enfermagem apresentam potencialidade para representar o saber-ser ético-profissional das
enfermeiras da unidade básica de saúde e; do total de oito marcadores, cinco estiveram mais
evidentes nas situações analisadas. Conclui-se que há similaridades dos valores e marcadores que
regem tanto a prática de auxiliares de enfermagem quanto de enfermeiras, o que podem ser
entendido como um fator positivo, uma vez que os sujeitos das pesquisas representam duas
categorias de uma mesma profissão. Outro aspecto importante é que os valores e marcadores
identificados denotam potencialidade para virem a ser considerados referências para o
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desenvolvimento da competência profissional na dimensão do saber-ser ético-profissional nos
processos educativos dos profissionais de enfermagem. Entende-se que pautar a discussão sobre a
dimensão do saber-ser ético-profissional nos espaços onde acontecem as práticas de saúde e os
processos educativos da enfermagem, é primordial para a construção de práticas de cuidado que
favoreçam não só a transformação dos sujeitos (profissionais e usuários) envolvidos, mas o
enfrentamento dos problemas de saúde na perspectiva do processo de saúde-doença numa visão
histórica e socialmente determinada.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-07072009-102202/publico/Maria_Cecilia_Ribeiro.pdf

Nº de Classificação: 6007
SÁPIA, Tatiana. Perfis comportamentais e estilos de mobilização de enfermagem gestores de
um serviço de medicina diagnóstica. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2009. 150 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CIAMPONE, Maria Helena Trench
RESUMO: O mercado de trabalho para os enfermeiros vem sofrendo mudanças, constatando-se que
os profissionais têm ampliado seus papéis profissionais, requerendo que desenvolvam um leque
maior de competências. Nesse contexto, este estudo objetivou caracterizar demograficamente os
enfermeiros gestores de um serviço de medicina diagnóstica; identificar os perfis comportamentais e
estilos de mobilização dos enfermeiros gestores; relacionar os perfis comportamentais com as
competências individuais dos enfermeiros gestores, conforme definidas pela empresa; e, por fim,
subsidiar políticas de treinamento e desenvolvimento de enfermeiros que atuam nesse setor. A
investigação caracteriza-se como pesquisa exploratória, do tipo descritiva, desenvolvida na
modalidade de estudo de caso. O cenário do estudo foi uma organização privada, prestadora de
serviços de saúde, com a particularidade de atuar no campo da medicina diagnóstica. Os sujeitos da
pesquisa foram constituídos pela totalidade dos 36 enfermeiros gestores atuantes nas unidades de
atendimento, assessoria e diretoria de educação da empresa. A coleta de dados foi realizada em
duas etapas, entre agosto e outubro de 2008. A primeira etapa consistiu de uma pesquisa
documental. Na segunda etapa houve a aplicação de um questionário com questões norteadoras que
permitissem caracterizar demograficamente os enfermeiros gestores e também foi entregue o
questionário diagnóstico M.A.R.E.® das orientações motivacionais, visando identificar os perfis
comportamentais e os estilos de mobilização dessas lideranças. Participaram do estudo 35 dentre os
36 gestores de enfermagem, representando 97,22% do grupo. O tratamento estatístico dos dados
relacionados às respostas das questões desse instrumento permitiu apresentar os seguintes
resultados: o estilo de mobilização com maior representatividade no grupo de gestores de
enfermagem é o Negociador, totalizando 25,71%, o que representa nove gestores; seguido pelo
Mantenedor, 17,14%, o que representa seis gestores; 14,29%, cinco gestores, têm estilo de
mobilização Especialista; 14,29%, cinco gestores, têm estilo de mobilização Conquistador; 11,43%,
quatro gestores, têm estilo de mobilização Realizador; 8,57%, representando três gestores, têm estilo
de mobilização Competidor e, por fim, 8,57%, três gestores, têm estilo de mobilização Colaborador.
Em relação às características de cada estilo, destaca-se que a competência inteligência emocional,
ressaltada nos diferentes estilos de mobilização, é, e será sempre, um indicador de tendência e não
algo que possa ser considerado adquirido. Considerando as características dos elementos
específicos dos processos de trabalho, assistencial e gerencial, e a forte articulação que os mesmos
devem ter entre si no trabalho desenvolvido pelo grupo de enfermeiros gestores, os dados do estudo
revelam que os perfis de mobilização apresentados favorecem o desempenho das funções de
liderança que são peculiares no serviço, bem como o atendimento de expectativas da empresa no
alcance de metas. Cabe destacar que os pontos de fragilidade de cada perfil precisam continuamente
de investimentos na forma de educação permanente, bem como os pontos fortes precisam de
feedback constante por parte da cúpula que define metas estratégicas
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-14082009-095956/publico/Tatiana_Sapia.pdf

Nº de Classificação: 6008
MARINHO, Débora Margarete. Acompanhamento terapêutico: caminhos clínicos, políticos e sociais
para a consolidação da reforma psiquiátrica brasileira. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2009. 124 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Ana Luisa Aranha e
RESUMO: O Acompanhamento Terapêutico (AT) é um dispositivo que tem caráter transetorial em
seu fazer porque pode “atravessar” ou “compor” com os espaços interdisciplinares e intersetoriais,
como o Centro de Atenção Psicossocial, uma infinidade de projetos construídos coletivamente para
ampliar os sentidos da vida de um sujeito. A partir dessa premissa, esta pesquisa define como objeto
de estudo o AT como dispositivo de intervenção na vida de uma usuária de um serviço público de
saúde mental e as interferências operadas por este dispositivo na sua vida em relação com o corpo
social. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utiliza o Estudo de Caso como procedimento
metodológico para apreensão e compreensão dos dados empíricos. Para isso, o estudo se propõe a
enfrentar as questões: o AT produz transformação real na vida dos sujeitos? Que tipo de
transformações opera no interno do campo transferencial, no serviço e na rede de cuidados?
Sustenta-se por si só ou depende da rede ampliada pelos serviços territoriais? A origem do AT se dá
em instituições privadas e só timidamente é transposta para os serviços da rede pública de atenção à
saúde. Essa transposição não se dá de forma instituída e sua oficialização como dispositivo em
saúde mental sofre percalços, como constatado com o desaparecimento do termo acompanhamento
terapêutico e do financiamento do procedimento na legislação vigente e que constava na Portaria
SNAS n.° 189 de 19 de novembro de 1991. Essa anulaç ão do AT das políticas públicas é defendida,
nesta pesquisa, como uma contradição em relação às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e
da própria Reforma Psiquiátrica, que orientam ações territoriais, intersetoriais, articulação de rede de
serviços e articulação de recursos do território para a atenção em saúde mental. O resultado é a
inacessibilidade do dispositivo AT aos que dele se beneficiariam, como foi comprovado no caso em
análise. O cenário do estudo destaca-se por acionar este dispositivo e construir em conjunto com as
acompanhantes terapêuticas envolvidas uma trajetória de enriquecimento e acesso a novas
territorialidades para a K. Entretanto, o estudo questiona porquê os trabalhadores dos serviços de
saúde mental não assumem para si a função potencializadora do AT e sua conseqüente legitimação
na esfera pública e coletiva, o palco de ações e conexões de redes, propiciadoras de produção de
vida. Este estudo sustenta que o AT é, no campo da saúde mental, um dispositivo que vem se
sofisticando no decorrer de seu processo histórico com o questionamento de sua função estritamente
clínica e se propõe a enfrentar os desafios para a retomada do diálogo e conexão do seu fazer com
as políticas públicas.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7134/tde-14082009-092412/publico/Debora_Marinho.pdf

Nº de Classificação: 6009
SANTOS, Irma Maria de Moraes. Interface da cultura e saúde: o desafio para os CAPS (A). São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 197 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Sônia
RESUMO: A pesquisa procura compreender como projetos culturais podem se constituir em
instrumento de inserção e transformação social dos usuários dos serviços de Saúde Mental. Parte do
principio de que os movimentos culturais na atualidade, em outras situações de exclusão e luta pela
cidadania são instrumentos importantes para a mudança, assim como também, no Movimento da Luta
Antimanicomial e diretrizes da Reforma Psiquiátrica, que têm na Cultura uma referência, um instrumento
importante para a mudança paradigmática sobre o estigma da loucura. Assim, a pesquisa ora
apresentada tem por finalidade contribuir para a reflexão dos atores sociais, compreendendo como a
Cultura, aliada às práticas da Reabilitação Psicossocial, podem se constituir instrumento de cidadania
para o portador de sofrimento mental. Pretende caracterizar os projetos chamados culturais na rede de
serviços CAPS; identificar os objetivos dos projetos culturais do ponto de vista dos gerentes dos
projetos; conhecer o impacto desses projetos na vida dos usuários e analisar o conteúdo entre os
objetivos e os resultados alcançados pelos serviços. Como metodologia utiliza a pesquisa qualitativa de
base exploratória, tendo como instrumento de coleta de dados a entrevista semi-estruturada e para a
análise de dados tem a análise temática, sob o referencial teórico crítico. A análise das entrevistas
indicou temas que, por similaridade, configuraram as categorias empíricas Cultura e Saúde e O Projeto
no Território. Os resultados encontrados e analisados nesta pesquisa apontam que a maioria dos
equipamentos de saúde mental no município de São Paulo não apresenta o projeto cultural como um
instrumento de trabalho em seu projeto institucional. Identifica que há necessidade de uma definição do
conceito de projetos culturais no campo da Saúde Mental e que não há uma cultura dos serviços em
escrever projetos. O projeto analisado produz uma intencionalidade de inclusão social e possibilita a
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Reabilitação Psicossocial dos usuários dos serviços de saúde mental, participantes do projeto, embora
apresentem contradições quanto às diretrizes da Reforma Psiquiátrica e do programa Mais Cultura e
Mais Saúde. A pesquisa atinge seus objetivos no sentido de que tem posto em discussão a temática
“projetos culturais” segundo o Ministério da Cultura, vem se constituindo em material para
instrumentalizar os coordenadores de projetos culturais dos serviços de Saúde Mental, a fim de
fornecer-lhes elementos para o desenvolvimento de projetos culturais.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7134/tde-14082009-100119/publico/Irma_Santos.pdf

Nº de Classificação: 6010
TALEIKIS, Paula Urzúa. Trabalho como estratégia de desinstitucionalização e emancipação na
saúde mental (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 281 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Sônia
RESUMO: Este estudo tem por finalidade contribuir com a reflexão sobre a utilização do trabalho nas
propostas reabilitadoras de desinstitucionalização no contexto da Reforma Psiquiátrica Brasileira,
buscando compreender o sentido do trabalho e algumas concepções que norteiam as experiências
de trabalho no campo da saúde mental. O objeto desta pesquisa, portanto, são as oficinas de
trabalho que se orientam pelo trabalho cooperado, entendidas como uma possibilidade de subverter a
lógica excludente e normatizadora da relação trabalho e saúde mental que historicamente pautou a
relação sociedade/loucura e as instituições (assistenciais, jurídicas, sociais, culturais) que imbuídas
dessa lógica vitimaram as pessoas com sofrimento mental, culminando com variados tipos de
violência e desumanização. Para compreender esse processo de transformações complexo,
fundamentamos o estudo na abordagem dialética, uma vez que possibilita buscar a essência do
trabalho a partir da sua expressão na aparência, entendendo como algo em permanente movimento
dialético, carregado de conflitos e contradições. Para os autores dessa abordagem o trabalho é
considerado um elemento central da realidade, mas deve ser compreendido como historicamente
determinado e somente a partir da sua totalidade pode se compreender sua forma particular, nesta
pesquisa, nas oficinas de trabalho de um serviço de saúde mental criado no bojo do processo de
reforma psiquiátrica de Campinas. Também utilizamos os conceitos de desinstitucionalização,
reabilitação psicossocial e cooperativismo social, buscando articulá-los com a categoria analítica
Trabalho e suas expressões (alienação, emancipação e processo de trabalho) na concepção
marxista, que balizam a análise dos dados. A coleta dos dados foi realizada essencialmente por meio
de entrevistas semi-estruturadas com a gerente e os coordenadores das oficinas de trabalho. Os
dados foram submetidos à análise temática dando origem as categorias empíricas: projeto
institucional, modo de estruturação do serviço, processo de trabalho em saúde e concepções sobre
reabilitação psicossocial, trabalho e cooperativismo social. A análise revelou a existência de
contradições e conflitos, que refletem especialmente os modelos tecno-assistenciais em disputa, que
por sua vez, são determinados pela totalidade, pelos interesses opostos da luta de classes na
sociedade, especialmente sobre os processos de trabalho que pretendem mudanças concretas na
vida dos usuários no sentido da sua emancipação. Apontamos para a necessidade de subverter a
lógica do trabalho terapêutico, dependente e alienado para transformar a produção e reprodução
material e subjetiva dos sujeitos protagonistas dessas mudanças, usuários, familiares e trabalhadores
em saúde mental, que passa necessariamente pela conscientização de todos sobre os mecanismos
de opressão e dominação manifestos ou latentes ainda presentes nas relações sociais, desde as
mais singulares até o âmbito estrutural.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7134/tde-14082009-100458/publico/Paula_Taleikis.pdf

Nº de Classificação: 6011
ARAUJO, Diego Vinicius Pacheco de. Caracterização do alfabetismo funcional em usuários do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo: recomendações
para a redação do termo de consentimento livre e esclarecido (A). São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): ZOBOLI, Elma
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RESUMO: Os objetivos deste estudo são: descrever o nível de alfabetismo funcional dos usuários do
ambulatório do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo;
comparar o nível de alfabetismo funcional dos usuários ambulatoriais do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) com os do Hospital de Clínicas
de Porto Alegre (HCPA); identificar recomendações para adequar a redação do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido utilizado nas pesquisas do HCFMUSP ao nível de alfabetismo de
seus usuários. Trata-se de um estudo transversal quantitativo com 399 sujeitos, a amostra foi
intencional, selecionada entre usuários dos ambulatórios do HCFMUSP. A coleta de dados utilizou
um instrumento que continha um texto em prosa compatível para a avaliação das habilidades de
leitura necessárias para a compreensão de um TCLE. Os dados apontam que mais de 46,6% dos
entrevistados foram classificados como analfabetos funcionais, desses, 12,7% sequer foram capazes
de entender a tarefa proposta no texto lido. Apesar disto, quase 50% dos entrevistados declararam
ter ao menos iniciado o ensino médio. Os resultados e as orientações para a redação de texto
centrada no leitor permitiu que elaborássemos recomendações para tornar os termos de
consentimento mais fáceis de ler. Recomendamos que o pesquisador elabore o TCLE como um texto
em estrutura narrativa, dirigido ao leitor, usando palavras e termos familiares aos sujeitos, ou seja,
termos comuns à linguagem dos sujeitos e à linguagem médica. Além de contribuir para melhorar a
relação entre o sujeito e o pesquisador, acredita-se que estas recomendações possam contribuir para
a diminuição do tempo de tramitação de projetos de pesquisa, já que os problemas na redação do
TCLE motivam boa parte das pendências que retardam este andamento.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-11012010-123657/publico/Diego_Araujo.pdf

Nº de Classificação: 6012
CAIS, Daiane Patricia. Infecções hospitalares em pacientes cardiopatas sob procedimento
hemodialítico em unidade de terapia intensiva. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2009. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TURRINI, Ruth Natalia Teresa
RESUMO: Introdução: Os procedimentos hemodialíticos para a correção da lesão renal têm a
infecção como principal complicação. Em pacientes com lesão renal crônica (LRC), submetidos à
hemodiálise em centros especializados, a infecção da corrente sanguínea (ICS) comprovadamente é
a mais importante. Para pacientes críticos, com lesão renal aguda (LRA), internados em unidades de
terapia intensiva (UTI), a literatura é escassa. Nesta população, as infecções relacionadas ao
procedimento são de difícil avaliação devido à gravidade do paciente e aos inúmeros procedimentos
invasivos a que são submetidos. Objetivos: analisar as infecções hospitalares em cardiopatas com
LRA ou LRC agudizada submetidos a procedimento hemodialítico, em uma UTI, verificar se a ICS é a
principal topografia infecciosa e identificar fatores de risco para o desenvolvimento de ICS associados
ao procedimento hemodialítico. Métodos: Estudo de coorte prospectivo (12 meses), envolvendo 101
pacientes internados em uma UTI do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo, submetidos a procedimento hemodialítico por meio do
cateter temporário, sem cuff, para hemodiálise. Utilizou-se o critério proposto pelos Centers for
Disease Control and Prevention para definição de ICS e das demais infecções hospitalares. Os dados
coletados foram digitados no programa Statistical Package for Social Sciences e o nível de
significância adotado para os testes estatísticos foi de 5%. Aplicou-se o teste de Mann-Whitney para
comparar os pacientes com e sem ICS, o teste do Qui-quadrado para verificar associações da ICS
com fatores de risco relacionados ao procedimento e a Distribuição de Poisson para a comparação
das taxas de infecção entre os pacientes do estudo e a população geral da UTI. Resultados: Não
houve diferença entre os grupos com e sem ICS em relação a sexo, idade, tempo de internação,
diabetes, hipertensão, presença de outro cateter central, tipo de lesão renal, gravidade e infecção no
início do procedimento. A ICS foi a topografia mais frequente, acometendo 13 (12,9%) pacientes, com
densidade de incidência (DI) de 11,4 por mil pacientes-dia. O principal microrganismo isolado foi o
Staphylococcus aureus resistente à oxacilina. Não foi encontrada associação entre ICS e tipo de
procedimento, anticoagulação, solução preparada na beira do leito, número e tempo de conexão à
máquina, embora a maior proporção de pacientes com ICS tenha sido submetida a mais de quatro
conexões e tempo de conexão à máquina > 48 horas. As DI de ICS, pneumonia, infecção urinária e
traqueobronquite foram maiores nos pacientes submetidos a procedimento hemodialítico quando
comparados aos outros pacientes da UTI, embora a diferença não tenha sido significativa. Conclusão:
A ICS foi a topografia mais frequente nesta população e não esteve associada ao procedimento
hemodialítico. O pequeno número de pacientes com ICS pode ter comprometido a identificação de
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fatores de risco associados ao procedimento. Os resultados encontrados indicam que as principais
estratégias para prevenção da ICS nesta população continuam a ser aquelas direcionadas à
qualidade do cuidado com o acesso e com o procedimento.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-14082009-095449/publico/Daiane_Cais.pdf

Nº de Classificação: 6013
PEREIRA, Fernanda Cenci Queiroz. Diretrizes político-institucionais do Programa de Doenças
Sexualmente Transmissíveis e Aids do Município de Marília sob a perspectiva do conceito de
vulnerabilidade. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 80 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NICHIATA, Lúcia Yasuko Izumi
RESUMO: O estudo tem como objeto de investigação a implantação de uma política pública de
enfrentamento do HIV/Aids no município de Marília. Para isso, descrevem-se as diretrizes políticoinstitucionais do Programa de DST/Aids deste município, segundo seus gestores, no período de 1998
a 2008. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que teve como sujeitos, Coordenadores de DST/Aids,
que atuaram na Secretaria Municipal de Saúde de Marília, totalizando três pessoas. Foi realizada
uma entrevista individual com questões abertas, gravada e transcrita. Os resultados foram descritos
segundo as categorias de análise expressão e transformação do compromisso em ação pelo poder
público e sustentabilidade da proposta, tendo como base conceitual a vulnerabilidade, na dimensão
programática. Foi possível identificar os elementos que influenciaram a formulação e a
implementação desta política pública, na identificação das subcategorias, relacionadas à expressão e
transformação do compromisso: atores sociais, qualificação e implementação da política.
Relacionadas à categoria sustentabilidade da proposta encontraram-se como subcategorias:
financiamento e desafios à sustentabilidade. O estudo, ao descrever a trajetória do programa,
identifica compromisso e ação da sociedade política no enfrentamento da epidemia. Nos mais de 25
anos de epidemia, tanto em âmbito nacional, estadual e municipal, os Programas de DST/Aids têm
mostrado efetivamente a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), enfrentando desafios em
diferentes frentes, na busca de garantia dos seus princípios. Dessa forma, os desafios da
vulnerabilidade, na dimensão do programa de DST/Aids, estão conectados aos próprios desafios
colocados ao SUS, que tratam de sua sustentabilidade, do acesso universal, do fortalecimento da
gestão municipal, da integralidade do sistema, da equidade e aprimoramento do controle social.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-16092009-113137/publico/Fernanda_Cenci.pdf

Nº de Classificação: 6014
SERRANO, Patrícia Maria. Adaptação cultural da Hardiness Scale (HS). São Paulo. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BIANCHI, Estela Regina Ferraz
RESUMO: Hardiness é um conceito que está cada vez mais sendo usado com a finalidade de
explicar as possíveis diferenças individuais no enfrentamento do stress. Os instrumentos de medida
de hardiness são em língua inglesa, dos quais optou-se pela adaptação cultural da Hardiness Scale,
original dos Estados Unidos da América, de autoria de Bartone, Ursano, Wright e Ingraham (1989).
Sua finalidade é avaliar o quanto de atitudes Hardy as pessoas têm no enfrentamento de situações
estressantes. É uma escala do tipo Likert, com escores que variam de 0 (nada verdadeiro) a 3
(totalmente verdadeiro), possui 30 itens que são distribuídos em três domínios (Compromisso,
Controle e Desafio). Os objetivos deste estudo foram realizar a adaptação cultural da Hardiness Scale
para a língua portuguesa do Brasil; avaliar a validade de construto e a confiabilidade da versão
adaptada. As etapas propostas por Ferrer et al (1996) foram obedecidas, a saber: 1. Tradução para
língua portuguesa (Consenso: Versão I em Português); 2. Avaliação pelo Comitê de Revisão (Versão
II em Português); 3. Retradução (Back translation); 4. Avaliação semântica dos itens (Versão III em
Português); 5. Pré-teste (Versão Final Português) e 6. Análise das propriedades da medida adaptada.
A coleta de dados da aplicação do instrumento foi realizada junto aos enfermeiros do serviço público
de saúde de dois municípios do interior do estado de São Paulo, totalizando 71 participantes. A
confiabilidade interna medida com o uso de Alpha de Cronbach obteve os seguintes valores: para a
composição da escala foi de 0,732, enquanto que os domínios apresentaram alfa de 0,683 para
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Compromisso, 0,632 para Controle e 0,441 para Desafio. Na análise da Escala de Hardiness
adaptada quanto à validade de construto obteve-se relação positiva e significante com o Inventário de
Estratégias de Coping de Folkman e Lazarus, e negativa e significante com o Inventário de
Depressão de Beck. Pode-se concluir que a Escala de Hardiness apresenta-se adaptada para a
língua portuguesa do Brasil, com consistência interna satisfatória e validade de construto na
população estudada e seus achados corroboram com a literatura corrente.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-11012010-121444/publico/Patricia_Serrano.pdf

Nº de Classificação: 6015
COZIN, Sheila Katia. Idosos e florais de Bach: em busca do restabelecimento da auto-estima. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TURRINI, Ruth Natalia Teresa
RESUMO: A preocupação em compreender o indivíduo de forma holística está gradativamente
aumentando na área da saúde. Neste cenário os Florais de Bach consolidam-se, buscando suprir as
necessidades emocionais dos indivíduos, incluindo a auto-estima, degradada em muitos idosos pela
falta de auto-confiança e auto-respeito que vivenciam. Acreditando que as essências florais são
capazes de estimular comportamentos e atitudes positivas e aumentar a percepção e compreensão
dos sentimentos, optou-se por avaliar a efetividade dos Florais de Bach na melhora da auto-estima de
idosos. Desenvolveu-se um estudo experimental, tipo ensaio clínico, triplo-cego, com idosos
atendidos em dois ambulatórios de geriatria de São Paulo. Para avaliação da auto-estima utilizou-se
o instrumento de Dela Coleta e para caracterização dos idosos uma anamnese de dados sócioculturais-demográficos. De Abril/2008 a Julho/2009 abordou-se para avaliação da auto-estima 665
idosos. Desses, 15,9% (106) apresentou escore de auto-estima referente à baixa/média auto-estima,
porém somente 80 preencheram também os outros critérios de inclusão do estudo. Ao fim, com as
desistências, obteve-se 67 idosos, 35 alocados no Grupo Experimental e 32 no Grupo Placebo. Estes
idosos participaram de três atendimentos em Terapia Floral, um a cada 45 dias nos quais se avaliou a
auto-estima e se registrou os relatos de evolução dos problemas e sentimentos relacionados à autoestima. Em todos os atendimentos os idosos escolheram seis Florais de Bach através da técnica de
escolha das fotos das flores correspondentes. A cada idoso forneceu-se dois frascos com solução
base, sendo que aos do Grupo Experimental acrescentou-se as essência florais escolhidas. Somente
no último atendimento os idosos souberam dos significados das flores escolhidas durante o estudo, e
todos os participantes receberam mais dois frascos, agora com os Florais escolhidos, permitindo o
contato de todos os participantes ao tratamento. Para a verificação estatística da efetividade dos
Florais sobre a auto-estima realizou-se o Teste de Tukey-HSD, observando-se que não houve
diferença estatística entre os Grupos Experimental e Placebo. Houve melhora da auto-estima em
ambos os grupos de estudo, porém no Grupo Experimental observou-se tendência progressiva de
melhora enquanto que no Grupo Controle a auto-estima sofreu melhora imediata e manteve-se
inalterada. Acredita-se que o relacionamento terapêutico estabelecido durante os atendimentos foi
capaz de melhorar a auto-estima dos idosos do Grupo Placebo, porém somente os Florais
forneceram subsídios ao individuo trabalhar sua auto-estima efetivamente. Reforçando isto, somente
no Grupo Experimental observou-se evolução positiva do bem-estar geral relatado pelos idosos.
Sugere-se que o tempo de exposição ao tratamento foi muito curto para observação da uma melhora
maior no Grupo Experimental e o instrumento utilizado não foi o mais adequado para esta população,
visto que não abrangia questões especificas da auto-estima em idosos. Percebeu-se que a Flor de
Bach mais relevante foi a Red Chestnut, a única Flor que nos três atendimentos esteve entre as
preferidas dos idosos de ambos os grupos. Esta flor evidencia duas das principais queixas dos
idosos: o excesso de preocupação, principalmente com os filhos, netos e com a condição financeira.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-11012010-120308/publico/Sheila_Cozin.pdf

Nº de Classificação: 6016
CARNEIRO, Geisa Aguiari. Lesões de pele no intra-operatório de cirurgia cardíaca: incidência,
caracterização e fatores de risco. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2009. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Rita de Cássia Burgos de Oliveira
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RESUMO: A manutenção da integridade cutânea é um cuidado a ser prestado individualmente a cada
paciente de forma integralizada com outros cuidados do intra-operatório, aplicando o conhecimento
técnico e científico. Os cuidados de enfermagem promovidos ao paciente no período intra-operatório
refletirão no pós-operatório. Muitas lesões de pele têm seu início na sala de operação e segue se
agravando no pós-operatório cirúrgico. Esta pesquisa justifica-se pela escassez de estudos referentes
às lesões de pele de pacientes desenvolvidas e observadas no período intra-operatório. Neste estudo
exploratório, descritivo e de coorte o objetivo principal é verificar a incidência de pacientes
submetidos à cirurgia cardíaca que desenvolveram lesões de pele no período intra-operatório,
caracterizar as lesões e identificar os fatores de risco. A coleta de dados foi realizada no Centro
Cirúrgico (CC) de um hospital público de ensino, de atenção terciária à saúde, predominantemente
cirúrgico, especializado em cardiologia no município de São Paulo, a amostra do estudo foi de 182
pacientes. O estudo foi feito com um p significativo (? 0,05) frente aos testes estatísticos nãoparamétricos. A maioria dos pacientes estudados foi do sexo feminino (67%), com idade mediana de
63 (53 - 70) anos. A raça branca foi predominante (63,2%). Os pacientes obtiveram a mediana do
IMC de 26,15 (23,3 - 29) e os dias de internação apresentaram mediana de 6 (2 - 11). Quanto ao
perfil clínico dos pacientes 49,5% apresentavam insuficiência coronariana, 18,7% insuficiência da
valva mitral; 83,5% dos pacientes apresentavam hipertensão arterial, 22,5% tinham diabete insulino
não dependente e 9,3% diabete insulino dependente; 20,9 faziam uso de álcool e 13,2 faziam uso de
tabaco. Com relação à avaliação clínica da pele houve predominância da pele de coloração rósea
claro com 76,4%, textura normal 56%, turgor normal 67% e 61,5% dos pacientes tinham umidade
normal. Quanto à incidência de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca que desenvolveram lesões
de pele em decorrência do período intra-operatório obteve-se incidência de 20,9% (38). Tivemos que
35 (19,2%) lesões apresentaram-se como UP no estágio I, 02 (1,1%) lesões caracterizaram-se como
abrasão, 02 (1,1%) feridas incisas, 01 (0,5%) laceração, 01(0,5%) queimadura elétrica superficial e
01(0,5%) UP no estágio II. Quanto aos fatores de risco para lesão de pele no período intra-operatório
de cirurgia cardíaca, na análise estatística, considerando p< 0,05 apresentou-se com estatisticamente
significante: a idade elevada (63 anos) p= 0,053; pele pálida apresentou p= 0,015; umidade normal da
pele revelou p= 0,042; o tempo total de procedimento anestésico cirúrgico apresentou p= 0,035. Os
pacientes que utilizaram o equipamento Eco Trans Esofágico teve significância estatística com p=
0,031 e para os que utilizaram o equipamento Desfibrilador Externo p= 0,01. Muito se tem estudado
sobre a integridade da pele, relacionando a prevenção de UPs, porem ainda são escassos os
trabalhos referentes sobre lesões de pele. O paciente cirúrgico traz consigo fatores de risco que
colaboram com o desenvolvimento de lesões, portanto a enfermagem perioperatória deve estar
atenta a todos os riscos para realizar um planejamento de assistência e cuidado individualizado para
os pacientes.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-11012010-124930/publico/Geisa_Carneiro.pdf

Nº de Classificação: 6017
SILVA, Tatiane Aparecida Moreira da. Trajetória profissional na Estratégia Saúde da Família: em
foco a contribuição dos cursos de especialização. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2009. 156 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): FRACOLLI, Lislaine Aparecida
RESUMO: A formação de profissionais para atuar na Estratégia Saúde da Família (ESF) é um
problema importante para a qualificação da Atenção Básica (AB) no Brasil. O objetivo desta pesquisa
foi analisar a trajetória profissional dos egressos dos Cursos de Especialização em Saúde da Família,
oferecidos pelo Pólo de Formação, Capacitação e Educação Permanente em Saúde da Família da
Região Metropolitana de São Paulo. Trata-se de um estudo de caso, de natureza descritiva e
exploratória, com abordagem qualitativa. Foram sujeitos deste estudo 11 egressos dos cursos de
especialização ocorridos no período de 2002 a 2004. Os resultados mostraram que os casos
estudados representam principalmente a trajetória de mulheres, com mais de 40 anos de idade,
nascidas no Estado de São Paulo e graduadas em medicina e enfermagem em escolas privadas há
mais de 20 anos. A análise das trajetórias mostrou que seis profissionais não trabalham mais na
mesma unidade de saúde na qual trabalhavam no início do curso e que todos possuem experiência
em AB. Com relação à capacitação prévia, todos haviam feito o curso introdutório; entretanto, três
não fizeram capacitação clínica para os ciclos de vida. A maioria dos sujeitos desta pesquisa relatou
baixa identidade com a ESF, embora continuem trabalhando na estratégia. O curso de especialização
impactou positivamente na prática profissional, embora apresente fragilidades relativas à proposta de
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Educação Permanente. A partir das trajetórias dos egressos, pode-se identificar transformações em
suas atividades diárias de trabalho, principalmente mudanças na organização do trabalho no interior
da Unidade de Saúde. A rotatividade profissional é um problema para se avançar na melhoria da
capacitação de recursos humanos. Conclui-se que, para se avançar na formação de recursos
humanos para a ESF, os cursos de especialização precisam estar articulados ao trabalho das
unidades de saúde e das equipes de saúde da família.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-11012010-154514/publico/Tatiane_Moreira.pdf

Nº de Classificação: 6018
GONÇALES, Cintia Adriana Vieira. Cotidiano de cuidados à pessoa com depressão na pósmodernidade: uma cartografia. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 209 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MACHADO, Ana Lúcia
RESUMO: O ser humano vive uma época de transição nominada por alguns autores de pósmodernidade, com vários paradigmas convivendo concomitantemente. Neste panorama mundial, o
campo da saúde mental vem passando por transformações e com ele o processo de trabalho em seu
cotidiano também. O objetivo desta tese foi descrever e analisar o cotidiano de cuidados à pessoa
com depressão. O cuidado dentro de seu aspecto molar, o instituído, está presente representado
pelas políticas públicas. Mas e o cuidado como força instituinte tem se manifestado ou não? É uma
pesquisa cartográfica que buscou com os trabalhadores de um CAPS do município de São José dos
Campos mapear o cotidiano de cuidados de uma pessoa com depressão, incluindo o estudo de seu
caso, análise documental, observação participante e entrevistas com o usuário, com os membros da
equipe de saúde mental e com as demais pessoas que participaram ativamente de seu cotidiano.
Como ferramenta de coleta e análise de dados, utilizou-se o fluxograma analisador do modelo de
atenção de um serviço de saúde descrito por Merhy. A análise teve como norte a produção da
autoanálise e da autogestão, os trabalhadores produzindo análises a respeito de seu trabalho,
gerindo seus próprios processos e construindo suas respostas. Na perspectiva do cotidiano de
cuidados, foram construídos três territórios de análise: o fazer, o pensar o fazer e as capturas. No
território do fazer, são apresentadas as ações dos trabalhadores, desde o primeiro dia do usuário no
CAPS, incluindo a construção do primeiro projeto terapêutico, as alterações que foram realizadas e
seu porquê. O território do pensar o fazer apresenta os momentos em que os trabalhadores discutem
os casos (reuniões formais e informais). São momentos em que fazem uma reflexão sobre seu
trabalho, suas técnicas, suas metodologias, suas personalidades, suas dificuldades e facilidades, o
que deu certo e o que não deu e como poderão entrar em ressonância com o usuário. São momentos
tensos, mas também descontraídos. Nestes momentos, o usuário está ausente, a equipe inteira pode
estar reunida ou apenas duas pessoas conversando. No último território, são trabalhados os
momentos de captura do instituinte pelo instituído, do trabalho vivo em ato pelo trabalho morto, as
desterritorializações, mas também as reterritorializações e as linhas de fuga. O método foi assertivo e
cuidadoso por acompanhar a equipe por um semestre, fornecendo um resultado mais abrangente,
evitando interpretações rápidas e conseqüentes rotulações. Os trabalhadores usaram o fluxograma
com coragem, percorreram todo o processo, desde o início, pensando, analisando, tendo insights.
Perceberam como é importante o parar e o pensar sobre o fazer. O cotidiano de cuidados prestado
pela equipe de saúde mental deste CAPS mostrou-se direcionado às necessidades e singularidades
do usuário. O projeto terapêutico singularizado foi sendo construído aos poucos, adequando-se à sua
história de vida, seu contexto familiar, seus pontos fortes, suas dificuldades e limitações. Não ficou
totalmente capturado por questões instituídas.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-11012010-123208/publico/Cintia_Vieira.pdf

Nº de Classificação: 6019
COSTA, Maria Fernanda Baeta Neves Alonso da. Atenção integral à saúde do idoso na atenção
primária: os sistemas brasileiro e espanhol. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2009. 346 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): CIOSAK, Suely Itsuko
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RESUMO: O objetivo do estudo foi analisar o entendimento dos gestores, profissionais de saúde e
idosos sobre necessidades de saúde e atenção integral, na Atenção Primária de Saúde. Trata-se de
um estudo exploratório, qualitativo no qual, através do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) foram
encontradas categorias analíticas, relacionadas à Taxonomia de Necessidades de Saúde (Cecílio e
Matsumoto, 2006) e analisadas a partir da Representação Social. O cenário do estudo foi a Atenção
Primária de Saúde nos Municípios de Santos/São Paulo (Brasil) e L'Hospitalet de Lobregat
(Espanha). O total de sujeitos foi de 98, dos quais 68 (38 gestores e profissionais de saúde, 30
idosos) do Município de Santos e, 30 (17 gestores e profissionais de saúde, 13 idosos) de
L'Hospitalet de Lobregat. A coleta de dados foi realizada entre agosto de 2007 e março de 2008
(Santos) e entre setembro de 2008 e maio de 2009 (L'Hospitalet de Lobregat). As categorias
relacionadas à Taxonomia do DSC foram “necessidades de boas condições de vida”: atenção global,
desenvolvimento social e suporte familiar, intersetorialidade e qualidade de vida; “garantia de acesso
a todas as tecnologias que melhorem e prolonguem a vida”: direito à saúde, atenção domiciliária,
acesso às tecnologias na atenção à saúde do idoso, acesso a todos os níveis de atenção e, ações de
prevenção e promoção da saúde; “necessidades de autonomia e autocuidado na escolha do modo de
andar a vida”: promoção da autonomia e independência dos idosos e educação em saúde;
“necessidades de ter vínculo com um profissional ou equipe”: acolhimento e responsabilização. Os
resultados das duas realidades apontaram que, para os gestores, o modelo de gestão deve centrar a
atenção da assistência no usuário; melhorar a coordenação entre os níveis de atenção; possuir
profissionais capacitados para evitar duplicidades nas ações e reconhecem que as ações devem
contemplar a intersetorialidade para que o idoso tenha suporte social no atendimento de suas
necessidades. Os profissionais de saúde entendem que a assistência é ministrada com qualidade,
porém, para prestar cuidados a este grupo, cada vez mais dependente e com agravos das doenças
crônico-degenerativas, são necessários profissionais mais capacitados; os serviços de saúde
deveriam ser mais acessíveis desde a atenção primária até a terciária. Para os idosos, as
informações sobre sua saúde, são fornecidas de forma compreensível, mas, quando necessitam de
informações, assim como, do acesso na rede de serviços, elas são complexas e confusas; preferem
utilizar o atendimento de urgência como alternativa; percebem que alguns profissionais demonstram
compromisso, responsabilidade, competência e empatia, já outros, não apresentam interesse em
escutar suas queixas; possuem consciência sobre seus direitos e demonstram interesse para
participar das decisões que afetam sua saúde. Concluímos que no Município de Santos os serviços
estão organizados para, prioritariamente, atender à população idosa na Atenção Primária de Saúde,
através do Programa Saúde da Família, da mesma forma que no Município de L'Hospitalet de
Lobregat. No entanto, o sistema de saúde na Espanha está mais preparado para atender o idoso,
portador de doenças crônicas, degenerativas e dependência, pelo motivo de ser um país envelhecido.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-11012010-145216/publico/Maria_Fernanda_Baeta.pdf

Nº de Classificação: 6020
NOSOW, Vitor. Ensino dos conteúdos atitudinais na formação inicial do enfermeiro (O). São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PÜSCHEL, Vilanice Alves de Araújo
RESUMO: O maior enfoque na graduação de enfermagem continua sendo na capacidade de reter as
informações que surgem no dia-a-dia, especialmente de caráter técnico e procedimental. Para
promover a formação de um profissional autônomo, crítico e reflexivo, é preciso que sejam também
desenvolvidos conteúdos de natureza atitudinal e relacional. Este estudo teve como objetivo geral
investigar o ensino dos conteúdos atitudinais ministrado por docentes de uma instituição pública na
formação inicial do enfermeiro. Tratou-se de uma pesquisa exploratória-descritiva, de natureza
qualitativa realizada na Escola de Enfermagem da USP (EEUSP), com docentes envolvidos no
ensino de graduação em Enfermagem e que participam do Grupo de Apoio Pedagógico (GAP). Os
dados foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada utilizando-se um roteiro composto de
uma parte de caracterização geral e outra de questões relacionadas ao ensino destes conteúdos. Os
dados foram analisados utilizando-se a análise de conteúdo de Bardin. Participaram da pesquisa
nove docentes que apontaram que os conteúdos atitudinais são entendidos como valores,
comportamentos e posturas, porém com dificuldade em identificá-los nos conteúdos programáticos
das disciplinas, pois estão diluídos nos conteúdos factuais e procedimentais, além de serem pouco
valorizados no ensino de graduação. Os conteúdos atitudinais são trabalhados por iniciativa individual
dos docentes que utilizam diferentes estratégias, em sala de aula ou em campo de prática. No
processo de ensino, os docentes identificaram possibilidades e limites relacionados à instituição, aos
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docentes e aos estudantes. A grande dificuldade consiste na avaliação dos conteúdos atitudinais e há
necessidade de instrumentos que direcionem a avaliação do docente para os conteúdos. Tendo em
vista que a EEUSP é referência no ensino de Enfermagem e o tema abordado nesta pesquisa é ainda
pouco investigado, é necessário o desenvolvimento de novas investigações nesta temática, pela sua
importância e complexidade.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-11012010-155206/publico/Vitor_Nosow.pdf

Nº de Classificação: 6021
MENEZES, Isa Rodrigues da Silveira Cabral de. Avaliação da conformidade de práticas de
controle e prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica em um hospital público
de ensino. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 165 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): LACERDA, Rúbia Aparecida
RESUMO: Há praticamente consenso de que o processo de trabalho de controle e prevenção de
infecção associada a serviços de saúde (IASS) atualmente hegemônico, pautado em indicadores de
resultados, ou seja, eventos de IASS, são limitados para reconhecer as condições reais em que as
práticas assistenciais são realizadas. Para tanto, avaliações processuais vêm sendo demandadas,
para conhecer o grau de conformidade dessas ocorrências com as recomendações dadas por
evidências científicas atualmente disponíveis. Este estudo teve a finalidade de avaliar a conformidade
de práticas de controle e prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM), por
meio de indicadores clínicos processuais especificamente elaborados. Tais práticas corresponderam
a: a) Avaliação da adesão às medidas específicas de prevenção e controle de PAVM: manutenção da
cabeceira elevada a 30-45o; atendimento diário de fisioterapia respiratória; utilização de soluções
estéreis para nebulizadores e inaladores; material de terapia respiratória em uso respeitando a rotina
de troca estabelecida; b) Avaliação da adesão à realização de higiene bucal; c) Avaliação da adesão
á higiene das mãos em procedimentos de aspiração orotraqueal, troca de cadarço da cânula
orotraqueal e higiene bucal. Tratou-se de uma pesquisa aplicada envolvendo achados sobre o
desempenho de práticas e procedimentos, buscando acessar sua qualidade, com delineamentos
prospectivo, transversal e analítico. O cenário constituiu da UTI-Adulto de um Hospital Público de
Ensino. A casuística correspondeu às oportunidades de avaliação das práticas selecionadas,
realizadas por enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem e fisioterapeutas, nos três turnos de
trabalho, em pacientes com intubação orotraqueal. A amostra baseou-se na conformidade esperada
de 80%, acarretando 1748 avaliações distribuídas entre as práticas selecionadas, realizadas por meio
de observação direta e registros em prontuários. Instrumentos e avaliadores foram submetidos à
testes de aferição de concordância. O índice de conformidade geral obtido na adesão às medidas
específicas de controle e prevenção de PAVM foi 68,0%, sendo que o turno da tarde apresentou o
maior índice (72,4%) e o da manhã, o menor (63,2%). O índice de conformidade geral da prática de
higiene bucal foi 60,1%, sendo que o turno da manhã apresentou o melhor índice (72,4%) e noturno,
o menor (47,4%). Dentre as modalidades prescritas, a que apresentou maior conformidade foi a
aplicação apenas de CHX 0,12%, em todos os turnos, mas somente o da manhã atingiu a
conformidade mínima esperada (90%-manhã; 73,7%-noite; 72,9%-tarde). A modalidade menos
acatada foi a escovação de dentes e aplicação de CHX 0,12%, em todos os turnos de trabalho (3,6%noite; 28,6%-tarde; 33,3%-manhã). A conformidade geral da prática de higiene das mãos na
realização dos procedimentos selecionados foi apenas 10,7%, sendo que a aspiração orotraqueal
obteve maior conformidade (18,9%), seguindo-se troca de cadarço (7,9%) e higiene bucal (5,3%). O
turno da manhã obteve maior adesão (16,7%) e o noturno a menor (3,1%). Nesta prática, o maior
índice de conformidade foi obtido entre os fisioterapeutas (25,8%), seguindose os enfermeiros
(15,6%) e, por último, auxiliares e técnicos (4,4%). Concluiu-se que embora as práticas avaliadas não
tenham alcançado a conformidade geral esperada de 80% em nenhuma das avaliações, os
resultados obtidos permitem inferir que as realidades observadas justificam a revisão de normas e
rotinas instituídas, bem como a elaboração de estratégias que assegurem a adesão duradoura das
práticas de controle e prevenção de PAVM, associado à análise contínua de infra-estrutura e
condições de trabalho. Tornou-se evidente, também, a relevância de avaliações processuais
constituírem atividades rotineiras de programas de controle e prevenção de IASS.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-22012010-144402/publico/Isa_Menezes.pdf
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Nº de Classificação: 6022
MIRANDA, Milena Penteado Ferraro. Impacto da terapia farmacológica de suporte nas variáveis
hemodinâmica, de função renal e mortalidade de pacientes em sepse grave e choque séptico.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 79 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SECOLI, Sílvia Regina
RESUMO: A sepse grave e o choque séptico são complicações decorrentes de um processo infeccioso,
associados à alta mortalidade em UTI e caracterizados por disfunção cardiovascular, renal e metabólica. A
terapia farmacológica (TF) visa oferecer suporte hemodinâmico e reduzir níveis glicêmicos. Nesse cenário, o
presente estudo objetivou analisar o impacto da TF e da alteração glicêmica na evolução clinica do paciente
em sepse grave e choque séptico nas primeiras 72 horas.Trata-se de um ensaio clínico controlado
randomizado em que os pacientes (n=46) foram alocados em grupos glicêmicos intensivo (manutenção da
glicemia entre 80-110mg/dl) e convencional (manutenção da glicemia entre180-220mg/dl). Os dados foram
coletados no período de 2004-2006 em um Hospital Universitário do Município de São Paulo. Na análise
estatística foram usados os testes t-student, Qui-Quadrado, sendo considerados significativo p<0,05. Os
resultados mostraram que a amostra foi constituída por pacientes do sexo masculino (58,7%), clínicos
(78,3%) que apresentaram choque séptico (78,3%) decorrente de infecções no sistema respiratório (39,1%),
com disfunção cardíaca (36,9%) e que apresentaram lesão renal aguda (56,5%). A média de idade foi de
51,6 anos. Os medicamentos de suporte mais prescritos foram noradrenalina (69,6%; 56,5%), hidrocortisona
(56,5%;67,4%) e insulina (67,4%;73,9%), nas 24 e 48 h. Na comparação entre os grupos, observou-se
diferença estatisticamente significante (p=0,00) na média glicêmica; não houve diferença estatisticamente
significantes para as variáveis FC mínima (p= 0,68), máxima (p=0,11), PAM mínima (p=0,06) e máxima
(p=0,11), no DU (p=0,23), Cr (p=0,33), volume infundido de cristalóides (p=0,10) e na mortalidade (p=0,11). A
instabilidade hemodinâmica no grupo convencional foi mais duradoura e os óbitos ocorreram, apenas, entre
os pacientes alocados no grupo convencional. Dessa forma, os dados sugerem que o controle glicêmico
intensivo favorece o restabelecimento hemodinâmico de pacientes em choque séptico e, de certo modo, os
protege do desfecho mortalidade.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7139/tde-11012010-150622/publico/Milena_Penteado.pdf

Nº de Classificação: 6023
ALMEIDA, Alva Helena de. Educação em saúde: análise do ensino na graduação em enfermagem no
Estado de São Paulo. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 221 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): SOARES, Cássia Baldini
RESUMO: O estudo analisou, na perspectiva da Saúde Coletiva, o ensino de educação em saúde em
quatro cursos de graduação no estado de São Paulo, de instituições públicas e privadas. Tratou-se
de pesquisa de caráter exploratório-descritivo-analítico, de abordagem qualitativa, que utilizou análise
documental e entrevista semi-estruturada, com base em roteiro. A análise dos resultados seguiu os
passos da análise de conteúdo e identificação de núcleos temáticos. Treze foram os sujeitos
pesquisados, sendo a maioria de mulheres, com doutorado, que reconheceram a necessidade e
buscaram a formação para o desempenho do papel de docente; percebem o trabalho como dinâmico
e estimulante para mudanças próprias e nos alunos. Utilizaram diferentes referenciais teóricos para
abordagem educativa, cujo adensamento nem sempre se fez acompanhar da análise crítica das
implicações nas práticas assistenciais dos alunos e para a população. O trabalho educativo contribuiu
para a formação majoritária de profissionais mais sensíveis à problemática social e à diversidade
cultural da população; mais abertos para a escuta das necessidades em saúde dos indivíduos, com
potencialidade para a prestação de assistência integral, conhecedor da estrutura assistencial do SUS,
dispostos a compartilhar conhecimentos e a continuar aprendendo. Os resultados evidenciam ainda
que o ensino desenvolvido permanece vinculado ao modelo biomédico preventivo, e que as
concepções de educação crítica e as práticas educativas 'populares' são escassas, por um lado,
devido à deficitária formação política dos docentes, por outro, em conseqüência do enfrentamento de
um contexto acadêmico de implementação do ideário neoliberal. As mudanças curriculares
empreendidas nas Instituições carecem de articulações intra e intersetoriais para viabilizar as
transformações necessárias. Esperam os agentes docentes que a enfermagem alcance maior grau
de autonomia, realize mudanças na sua prática social a fim de beneficiar-se da potencialidade que
possui para o desenvolvimento das ações educativas e que estas ações sejam desenvolvidas por
todas as profissões da saúde.
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Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-11012010-121841/publico/Alva_Almeida.pdf

Nº de Classificação: 6024
RIBEIRO, Mara Regina Rosa. Avaliação educacional em enfermagem na perspectiva da
complexidade: a trama das interações e estratégias de (sobre)vivência. São Paulo. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 337 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CIAMPONE, Maria Helena Trench
RESUMO: A investigação foi desenvolvida em uma universidade pública da região centro-oeste, e
teve como foco de interesse o processo interativo entre professores e alunos de um curso de
graduação em enfermagem, que gerou a seguinte pergunta de pesquisa: como se processa a
interação entre professores e alunos, na avaliação do ensino aprendizagem? Teve como objetivo
principal conhecer e compreender a interação entre esses atores sociais, na avaliação do processo
ensino-aprendizagem. O Pensamento Complexo foi o referencial epistemológico adotado, e o Estudo
de Caso apresentou-se como uma opção compatível à investigação. As técnicas de coleta de dados
foram Consulta a Documentos, Observação Participante e Entrevistas Semi-estruturadas com
gestores, professores e alunos de três momentos do curso - inicial, intermediário e final. A coleta de
dados se estendeu entre fevereiro/2007 e fevereiro/2008. Os dados coletados foram organizados e
analisados em três dimensões - estrutural, particular e singular do fenômeno. A análise foi realizada a
partir de categorias empíricas, que emergiram no processo - Os sentidos atribuídos; O entorno das
Interações; e as Estratégias de (Sobre)Vivência, e de categorias analíticas, definidas a priori Princípio Hologramático, Princípio Recursivo, Princípio Dialógico. As estratégias de (sobre)vivência,
apresentam-se como a essência da experiência investigada, e consistem em sistemas de defesa e
adaptação, utilizados por professores e alunos, para mitigar sofrimentos, incertezas e ansiedades
gerados pelo ser docente e acadêmico de um curso de graduação em enfermagem. As interações
permeiam o processo ensino aprendizagem e de avaliação, e interferem nos resultados tanto em
nível individual como coletivo. Os resultados apontam para a necessidade de tecer malhas de
cordialidade, solidariedade e compreensão no grupo estudado, e de realizar investimentos na
formação docente, em especial nos aspectos relativos à competência relacional.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-11012010-141909/publico/Mara_Ribeiro.pdf

Nº de Classificação: 6025
SCHNECK, Camilla Alexsandra. Estudo comparativo dos resultados maternos e perinatais em
centro de parto normal peri-hospitalar e hospital - São Paulo (SP). São Paulo. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 118 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): GONZALES RIESCO, Maria Luiza
RESUMO: O modelo de assistência ao parto em ambientes extra ou peri-hospitalares foi implantado no
Brasil há dez anos. Conduzido por enfermeiras obstétricas e obstetrizes, constitui uma política do Ministério
da Saúde direcionada a mulheres com gestação de baixo risco. Os estudos mostram que este modelo pode
promover o parto fisiológico e reduzir o uso de intervenções desnecessárias, com bons resultados maternos
e perinatais. O objetivo deste estudo foi comparar os resultados maternos e perinatais em mulheres de baixo
risco atendidas em um centro de parto normal peri-hospitalar e hospital, considerando: 1. características
sociodemográficas e obstétricas das mulheres; 2. utilização de intervenções durante o parto e nascimento
entre mulheres e recém-nascidos; 3. condições maternas e perinatais no parto e no pós-parto. Trata-se de
um estudo comparativo, observacional, analítico, de tipo transversal, sobre os resultados maternos e
perinatais de mulheres de baixo risco, realizado no Centro de Parto Normal Casa de Maria (CPN-CM) e no
Hospital Geral do Itaim Paulista (HGIP), na cidade de São Paulo. A população do estudo foi composta pelas
18.488 mulheres atendidas por estes serviços, entre 2003 e 2006. O cálculo do tamanho da amostra foi
realizado com a intenção de se detectar uma diferença de, no mínimo, 10% na taxa de mulheres com
episiotomia entre o HGIP (35%) e CPNCM (25%) com a=0,05 e poder do teste de 90%. Foram incluídas na
amostra 991 mulheres que tiveram o parto no CPN-CM e 325 que deram à luz no HGIP e que atendiam aos
mesmos critérios estabelecidos para o parto no CPN-CM. As fontes de dados foram os registros dos
prontuários das mulheres e seus respectivos recém-nascidos. A análise inferencial foi realizada pelos testes
t-Student, Qui-quadrado e exato de Fisher, sendo considerados estatisticamente significantes os valores de
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p<0,05. Os dados indicaram que 45,4% eram nulíparas e 54,6% tinham um ou mais partos anteriores, sem
diferença estatisticamente significante entre os locais de parto. Não houve caso de morte materna ou
perinatal. Os resultados mostraram diferença estatisticamente significante entre as características
sociodemográficas - situação conjugal e realização de consulta de pré-natal - e entre as condições na
admissão - dilatação cervical, estado das membranas e realização de monitorização eletrônica fetal. Quanto
às intervenções obstétricas, as mulheres do hospital receberam mais restrição de dieta, amniotomia e
ocitocina durante o primeiro período do parto e mais ergometrina e analgésico no pós-parto. Os resultados
relacionados com os recém-nascidos mostraram diferenças estatisticamente significantes nas seguintes
variáveis: Apgar no primeiro minuto, bossa serossanguínea; fratura de clavícula; desconforto respiratório;
aspiração de vias aéreas superiores e gástrica; lavagem gástrica; administração de oxigênio nasal e com
pressão positiva; entubação orotraqueal; internação em unidade neonatal. Os resultados maternos e
neonatais da assistência no CPN são seguros em comparação com os do hospital. A assistência no CPN foi
realizada com menos intervenções e com resultados maternos e neonatais semelhantes aos do hospital.
Estes resultados podem subsidiar a ampliação deste modelo com a finalidade de melhorar os índices de
morbidade materna e perinatal, além de promover o parto fisiológico.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-11012010-122831/publico/Camilla_Schneck.pdf

Nº de Classificação: 6026
BRACCIALLI, Luzmarina Aparecida Doretto. Sentidos da avaliação do desempenho do estudante
em um currículo por competência (Os). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2009. 279 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): OLIVEIRA, Maria Amélia de Campos
RESUMO: O propósito deste trabalho foi analisar o processo de avaliação da aprendizagem do
estudante em um currículo integrado, orientado por competência, nos Cursos de Graduação em
Enfermagem e Medicina da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA). Essa análise incide
particularmente sobre o Exercício de Avaliação da Prática Profissional (EAPP), em que a avaliação
do desempenho do estudante recai sobre aspectos cognitivos, habilidades e atitudes. Realizou-se
uma pesquisa qualitativa com os objetivos de descrever o processo avaliativo do EAPP na área do
cuidado individual nas diferentes séries dos Cursos de Enfermagem e Medicina da FAMEMA; analisar
a avaliação do desempenho do estudante, cotejando-a com o currículo prescrito e o apresentado aos
professores e analisar as tendências convergentes e divergentes em relação aos sentidos do
processo avaliativo encontrados no currículo prescrito, no currículo apresentado apresentados aos
professores e nos currículos moldado e em ação pelos professores. Foram analisados 694 registros
dos formatos de avaliação dos Cursos de Enfermagem e Medicina e realizadas 16 observações dos
EAPPs, filmadas e transcritas. Procedeu-se ainda à análise documental dos projetos e manuais da
FAMEMA, que foram submetidos ao Método de Interpretação dos Sentidos, que se baseia em
princípios hermenêutico-dialéticos. O EAPP revelou-se uma estratégia que reforça a potencialidade
da avaliação. Entretanto, exige de professores e estudantes um movimento de ruptura com o
paradigma de origem no que toca a avaliação. Pôde-se constatar ainda a presença de diferentes
concepções de avaliação, desde a mais tradicional, até a mais crítica, reflexiva, negociada,
comprometida com a aprendizagem e com a prática profissional. A avaliação expressa no EAPP que
a avaliação vivida nem sempre é a expressão daquela proposta no currículo prescrito e no
apresentado aos professores: ora apresenta-se vinculada ao referencial condutivista, ora ao
construtivista de competência. Constatou-se, portanto, a necessidade de construir uma reflexão
coletiva sobre as práticas pedagógicas, em especial as práticas de avaliação, por meio de um
processo de sucessivas aproximações, que permita à comunidade acadêmica da FAMEMA
reconstruir e repensar as formas de organização do trabalho docente, com ênfase no processo
avaliativo. Para isso, será necessário promover uma aliança de fato entre os Cursos de Enfermagem
e Medicina em que os Projetos Político-Pedagógicos dos cursos expressem o referencial de
educação e de avaliação dialógica adotados. Será necessário ainda promover a reconstrução dos
formatos de avaliação do desempenho do estudante e a ação do professor no EAPP.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-11012010-125546/publico/Luzmarina_Braccialli.pdf

72
Nº de Classificação: 6027
COLACIOPPO, Priscila Maria. Uso da hialuronidase na prevenção do trauma perineal no parto
normal: ensaio clínico aleatório placebo-controlado duplo-cego. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 112 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): GONZALEZ RIESCO, Maria Luiza
RESUMO: A hialuronidase (HAase) é um complexo enzimático que age sobre o tecido conjuntivo
frouxo. Existem vários estudos sobre a aplicação da HAase na região perineal, com a finalidade de
reduzir a ocorrência de episiotomia e lacerações espontâneas. Apesar dos resultados positivos, as
limitações metodológicas destes estudos justificam a controvérsia sobre os benefícios de sua
utilização no parto normal. O objetivo do presente estudo foi comparar a frequência de trauma
perineal e o grau de laceração perineal espontânea no parto normal, com e sem uso da HAase
injetável no períneo. Trata-se de um ensaio clínico aleatório, placebo-controlado e duplo-cego,
realizado em 2008, no Centro de Parto Normal do Amparo Maternal, na cidade de São Paulo. A
amostra foi de 156 parturientes, alocadas aleatoriamente nos grupos experimental (n=76) e controle
(n = 80). Foram incluídas apenas mulheres com feto único e gestação a termo, sem partos vaginais
anteriores, que tiveram parto normal na posição semissentada, sem anestesia por bloqueio intra ou
extradural. No segundo período do parto, as mulheres do grupo experimental receberam injeção de
HAase na região perineal posterior e as do grupo controle, injeção de placebo. Os frascos com a
solução foram previamente mascarados e identificados por código numérico. A avaliação do desfecho
perineal também foi realizada de forma mascarada por uma enfermeira-juíza. Para a análise
inferencial dos dados o teste exato de Fisher foi realizado de forma monocaudal, sendo considerados
estatisticamente significantes os valores de p < 0,025. Os resultados mostraram que a integridade
perineal (ausência de laceração de qualquer grau na região posterior do períneo ou episiotomia)
ocorreu em 34,2% das mulheres do grupo experimental e em 32,5% do grupo controle, sem diferença
estatisticamente significante entre os grupos (p = 0,477). O trauma perineal grave (lacerações de 2º e
3º graus e episiotomia) ocorreu em 28,9% das mulheres do grupo experimental e em 38,8% do grupo
controle, sem diferença estatisticamente significante (p = 0,131). A profundidade da laceração de 2º
grau nos grupos experimental e controle, avaliada com a Peri-Rule®, foi de 1,9 e 2,3 cm,
respectivamente. A episiotomia foi realizada em 11 parturientes e quatro mulheres do grupo controle
tiveram laceração de 3º grau. Entre as mulheres de ambos os grupos, o trauma mais frequente na
região perineal posterior foi a laceração de primeiro grau (56% e 42,6% nos grupos experimental e
controle, respectivamente). As únicas alterações perineais observadas, entre 24 a 48 horas após o
parto, foram edema ou equimose, presentes em 14,7% e 32,5% das mulheres dos grupos
experimental e controle, respectivamente. A média do perímetro cefálico dos recém-nascidos foi
maior entre as mulheres com episiotomia e laceração de 3º grau, com valores do IC de 95% não
coincidente para os casos de integridade perineal e laceração de 1º e 2º graus, sugerindo que a
medida do perímetro cefálico dos recém-nascidos de mães submetidas a episiotomia era maior que
dos demais bebês. A quase totalidade dos recém-nascidos apresentou Apgar maior ou igual a sete
nos primeiro e quinto minutos de vida (94,2% e 99,4%, respectivamente), indicando a boa vitalidade
ao nascer. Todos os bebês permaneceram internados com a mãe no Alojamento Conjunto. Concluiuse que a utilização da HAase injetável não aumentou a proporção de períneo íntegro nem reduziu a
proporção de trauma perineal grave na amostra estudada.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-11012010-151443/publico/Priscila_Colacioppo.pdf

Nº de Classificação: 6028
MECONE, Márcia Cristina da Cruz. Representações da enfermagem na imprensa paulistana: A
Gazeta 1942-1945. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FREITAS, Genival Fernandes de
RESUMO: Este estudo teve como objeto analisar as representações da enfermagem veiculadas pela
imprensa paulistana no período de 1942-1945, anos em que o Brasil participou da Segunda Guerra
Mundial junto ao Bloco dos Aliados. Foram estabelecidos como objetivos do estudo identificar na mídia
impressa do período delimitado (1942-1945) os achados iconográficos, bem como os tipos de notícias
que evidenciavam a enfermagem como pressuposto de uma estratégia política para constituição de um
front interno na capital paulista; analisar e discutir o perfil da enfermeira representado na imprensa
através da formação proposta pela Escola de Enfermagem da Cruz Vermelha - Filial do Estado de São
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Paulo. Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, exploratório, embasado nos pressupostos da
História-Social. O corpus documental do estudo foi o jornal A Gazeta dos anos 1942 a 1945, que
veiculava na capital paulista. Para tanto, foram pesquisados documentos no Arquivo Público do Estado
de São Paulo e na Biblioteca da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, contemplando,
também, a historiografia acerca do objeto. Reconhecendo que a imprensa trabalha com o conceito de
“verdade” transitória, que reflete interesses político-ideológicos do período investigado, os achados do
estudo revelaram a alusão à protagonização da mulher/enfermeira como símbolo dos ideais
nacionalistas, que se inspiravam no nazi-fascismo, invocando: o apelo emocional, repetições de frases
apoiando o governo, promessas de unificação e fortalecimento nacional. Nesse contexto político,
assumiu relevo a inserção da enfermagem nas estratégias de americanização brasileira, que fomentava
a Política da Boa Vizinhança. Quanto à Escola de Enfermagem da Cruz Vermelha Brasileira - Filial
Estado de São Paulo, de fato, a publicação das notas nos jornais incentivavam o ingresso de mulheres
nos cursos de enfermagem durante todo o período bélico, corroborando tal evidência na participação e
no expressivo impacto que a referida escola representou no processo de capacitação do contingente de
enfermagem, na época analisada.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7131/tde-26012010-082733/publico/Marcia_Mecone.pdf

Nº de Classificação: 6029
RODRIGUES, Márcia Maria Coelho. Experiência da mãe por ter um filho natimorto (A). São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 78 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BOUSSO, Regina Szylit
RESUMO: Natimorto é a morte do produto da gestação, antes da expulsão do corpo materno. Para a mãe, a
notícia da morte do filho ainda durante o período da gestação é traumática que, na expectativa de uma vida,
encontra o desespero e a tristeza. Este estudo teve como objetivo compreender a experiência da mãe diante
do filho natimorto. O referencial teórico adotado foi a teoria do luto e como referencial metodológico, o
interacionismo interpretativo para análise das narrativas das nove mães que passaram pela experiência de
ter um filho natimorto. Os eventos que marcaram a história das mães neste cenário foram: SENDO
SURPREENDIDA PELA MÁ NOTÍCIA, TENDO UM PARTO SEM SENTIDO, SAINDO DE MÃOS VAZIAS E
ENFRENTANDO O LUTO SOCIAL. Os dados analisados possibilitaram a compreensão da experiência das
mães diante da morte de seu filho durante a gravidez. A morte do bebê no final da gestação, quando
caracterizado como natimorto, é incompreensível para a mãe. Ela fica exausta, tem uma profunda dor
emocional, acompanhada de um sentimento de vulnerabilidade que a impede de pensar no futuro ou na
possibilidade de uma nova gestação. Ver o filho natimorto é um momento significativo e nem sempre a mãe
consegue verbalizar o desejo de conhecer, tocar, segurar no colo o seu filho que agora está morto. O
processo de luto é vivido de maneira solitária, porque sua tristeza não é compartilhada com a família e
amigos, havendo uma preferência para o isolamento devido sentir-se envergonhada por não ter conseguido
gerar um filho sadio e por chorar o tempo inteiro. O estudo reforça a necessidade de inserção de
informações e conhecimentos dos profissionais de saúde, ainda no ensino de graduação, acerca do
processo de luto pertinente a essas mães para oferecer-lhes algum controle sobre a experiência,
resgatando, assim, sua autonomia e propiciando-lhes a prevenção de sua saúde física e mental.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-11012010-144032/publico/Marcia_Rodrigues.pdf

Nº de Classificação: 6030
PEREIRA, Maria Odete. Análise da política do Ministério da Saúde do Brasil para a atenção
integral dos usuários de álcool e outras drogas. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2009. 278 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): OLIVEIRA, Márcia Aparecida Ferreira de
RESUMO: O estudo objetivou apresentar: diretrizes, potencialidades, fragilidades, fatores que inviabilizam,
estratégias adotadas e a serem adotadas, da Política Nacional de Álcool e outras Drogas, do Ministério da
Saúde do Brasil, na fala do Gestor Estadual e Municipal e de dois Centros de atenção psicossocial a
usuários de álcool e outras drogas - nível II, municipal e estadual paulista; e contribuir na produção de novas
estratégias de enfrentamento, na tentativa de subsidiar novos programas que contemplem o fortalecimento
da rede de assistência aos usuários de álcool e outras drogas. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório,
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de abordagem qualitativa. O estudo foi realizado com dois gestores de saúde mental, um estadual e outro
municipal e dois coordenadores de CAPS ad, também nos âmbitos estadual e municipal. Foram observadas
as determinações éticas prescritas na Resolução CONEP/MS nº 196/06. O estudo foi realizado em duas
fases: revisão bibliográfica e coleta de dados. A coleta de dados foi realizada no período de maio de 2008 a
agosto de 2009. As autoras elaboraram instrumento não estruturado para a caracterização sociodemográfica
dos serviços e das colaboradoras, e para os dados obtidos na entrevista gravada. Os dados foram
transcritos, transcriados, categorizados e analisados segundo o método hermenêutico dialético. A análise
dos dados foi fundamentada no referencial teórico do sociólogo Santos (2006), na perspectiva das cinco
categorias da sociologia das ausências. As diretrizes identificadas na Política Nacional foram: acolhimento,
intersetorialidade, mudança de paradigma, redução de danos, reinserção psicossocial, atenção à família e
tratamento individualizado. Todas as diretrizes foram reproduzidas nas falas das colaboradoras. Algumas
das questões abordadas por elas foram: necessidade de articulação entre os serviços da rede de atenção
SUS; número insuficiente de CAPS ad em quase todo o território nacional; dimensões/atribuições da equipe
técnica determinadas pelo Ministério da Saúde - MS que devem coadunar com as especificidades dos
serviços; carência de leitos hospitalares de retaguarda em hospital geral e de leitos de urgência e
emergência; número insuficiente de CAPS III; ideologia de abstinência na Secretaria Nacional Anti-Droga SENAD e de algumas das colaboradoras, que se contrapõe à proposta de redução de danos adotada pelo
MS. As estratégias a serem implementadas na Política indicadas pelas colaboradoras são: a elaboração de
política específica para as outras drogas, como as realizadas para o álcool e tabaco; adequação das leis
trabalhistas; abrangência populacional; maior número de leitos de observação no CAPS ad; rever número de
profissionais na equipe técnica; o número de profissionais na equipe limita as ações comunitárias
desenvolvidas pela equipe técnica do CAPS ad; avaliação da efetividade dos CAPS; cultura e lazer; e
dependência do usuário à equipe técnica do serviço. Para Santos (2006) realidade, necessidade e
possibilidades são três características modais que ele se apropria para construir a lógica da sociologia das
emergências. A economia solidária se mostra muito oportuna para a realidade dos usuários dos CAPS ad,
por ter grande potencial de emergência, pois envolve não somente a questão econômica, mas estabelece
espaço para trocas sociais, culturais e políticas.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-11012010-145632/publico/Maria_Odete_Pereira.pdf

Nº de Classificação: 6031
BATAIERO, Marcel Oliveira. Acesso, vínculo e adesão ao tratamento para a tuberculose:
dimensões organizacionais e de desempenho dos serviços de saúde. São Paulo. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 249 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): BERTOLOZZI, Maria Rita
RESUMO: Considerando a magnitude global da tuberculose, destaca-se que os elementos da dimensão
organizacional e de desempenho dos serviços de saúde que integram a Atenção Primária em Saúde
(APS), são preponderantes para o controle da doença, quer seja em relação ao acesso, elenco de
serviços, vínculo, coordenação da atenção, enfoque familiar, orientação na comunidade ou formação
profissional. Nesta perspectiva, o presente estudo objetivou analisar a operacionalização do acesso e do
vínculo, aos quais se integrou à adesão ao tratamento, dado que esta se refere, diretamente, as primeiras,
além da sua importância para o controle da enfermidade. Trata-se de pesquisa quantitativa, ramo de um
Projeto Matriz intitulado “Avaliação das Dimensões Organizacionais e de Desempenho dos Serviços de
Atenção Básica no Controle da Tuberculose em Municípios do Estado de São Paulo”, tendo como
referencial a teoria da determinação social do processo saúde-doença e o marco da APS. O projeto foi
submetido e aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa, e os dados foram coletados, de Julho a
Setembro de 2008, por meio de instrumentos específicos, com questões fechadas, destinados a dois
grupos de sujeitos: usuários portadores de tuberculose e profissionais de saúde que atuavam no controle
da enfermidade, no âmbito de cinco Unidades Básicas de Saúde da Supervisão Técnica de Saúde da
Subprefeitura Sé, no Município de São Paulo. Foram entrevistados 53 usuários e 40 profissionais de
saúde. Apresentam-se os principais resultados: 79,2% dos usuários eram homens, em idade
economicamente ativa (69,9%), com baixa escolaridade (77,3%) e que viviam sós (45,3%); 17,0% eram
imigrantes provenientes da Bolívia e 90,5% viviam em áreas vulneráveis, que predispunham à ocorrência
da tuberculose, como cortiços (39,6%), ocupações (7,5%) ou em situação de rua (43,4%); 62,2% tinham
renda familiar mensal menor que um salário mínimo; 37,8% não tinham ocupação e importante parcela
desenvolvia trabalhos esporádicos, com baixa qualificação; ressalta-se que 26,6% deixaram de trabalhar,
após o início dos sintomas. Quanto aos profissionais entrevistados, 30,0% eram agentes comunitários de
saúde, 30,0% eram auxiliares de enfermagem, 5,0% eram técnicos de enfermagem, 22,5% eram
enfermeiros e 12,5% eram médicos. Quanto ao acesso, os principais pontos de estrangulamento foram: a
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restrição de benefícios; o número diminuído de visitas domiciliarias; dificuldade no encaminhamento para
outros serviços, quando necessário; e oferecimento reduzido de informações acerca de outros problemas
de saúde. Quanto ao vínculo, de modo geral, os entrevistados apontaram que se efetiva, destacando-se
que, quanto menor a qualificação do trabalhador, mais importante é sua relação com os usuários. Quanto
à adesão, os usuários apontaram que ocorre em função da motivação para a melhoria das condições de
vida, para a recuperação da auto-estima e que os incentivos (cesta básica, vale-transporte e lanche) são
importantes neste processo. Conclusão: ainda que o acesso e o vínculo se operacionalizem na região
estudada, os resultados deste estudo apontam para a necessidade de aprimoramento da organização e
do desempenho dos serviços de saúde da região, com o sentido de contribuir para a adesão ao
tratamento e para o controle da tuberculose.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-11012010-143100/publico/Marcel_Bataiero.pdf

Nº de Classificação: 6032
LOPES, Dolores Ferreira de Melo. Mulheres docentes de enfermagem de uma universidade
pública: a percepção a respeito da corporeidade em sua atuação profissional. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 161 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MERIGHI, Miriam Aparecida Barbosa
RESUMO: Por meio do corpo e da corporeidade, podem ser feitas escolhas e interagir com os
outros, de maneira verdadeira e autêntica, além de intervir nos fatos relacionados à natureza e aos
fenômenos humanos, mudar, criar, compartilhar, ensinar, transformar e ser transformado. Este estudo
buscou compreender como a mulher docente de enfermagem percebe seu corpo em sua atuação
docente. A pesquisa qualitativa foi usada com a abordagem fenomenológica. Participaram da
investigação dez mulheres docentes de enfermagem de uma universidade pública. Seus depoimentos
foram coletados por meio de entrevistas com as seguintes questões norteadoras: Como você se vê
como mulher e docente de enfermagem? Que significados você atribui ao seu corpo, sendo mulher e
docente de enfermagem? Como você utiliza o seu corpo no ensino da enfermagem?Como você
percebe a postura corporal dos alunos de enfermagem? O que você observa neles que considera
serem respostas às suas posturas corporais?Os discursos foram analisados e interpretados à luz do
referencial teórico-filosófico de Maurice Merleau-Ponty, originando-se três temas: Corporeidade:
expressão da vivência, Corporeidade o ser mulher, Corporeidade e a docência de enfermagem. Os
resultados do estudo permitiram compreender que a mulher, docente de enfermagem, utiliza-se de
seu corpo e corporeidade em sua prática pedagógica, tendo intencionalidades e ações que
demonstram a consciência do corpo, além dos aspectos meramente biológicos. Atribuem ao corpocorporeidade significados importantes que podem contribuir na existência do ser mulher docente de
enfermagem e, certamente, repercutir na prática e no conhecimento em enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-11012010-124224/publico/Dolores_Ferreira.pdf

Nº de Classificação: 6033
ROCHA, Maria Cristina Pauli da. Experiência da enfermeira de unidade de terapia intensiva
neonatal na utilização de instrumentos de avaliação da dor em neonatos (A). São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2009. 131 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): ROSSATO, Lisabelle Mariano
RESUMO: A dor pode causar prejuízos ao neonato a curto, médio e longo prazo. Nesse contexto, é
preciso que os profissionais das unidades de terapia intensiva neonatal implementem ações para
minimizar a dor e o sofrimento do neonato, dentre elas, o reconhecimento da dor por sua avaliação. Os
objetivos do estudo foram conhecer a experiência da enfermeira na utilização de instrumentos de
avaliação da dor do neonato e identificar as facilidades e dificuldades encontradas pela enfermeira no
uso desses instrumentos. É uma pesquisa qualitativa, seus dados foram coletados por meio de
entrevistas semi-estruturadas, no total nove enfermeiras participantes. A orientação metodológica
apoiou-se no Discurso do Sujeito Coletivo na organização dos dados, cujo agrupamento das Idéias
Centrais similares originou os Discursos do Sujeito Coletivo que foram reunidos em dois temas:
Dificuldades encontradas pela enfermeira na avaliação da dor em neonatos e Facilidades encontradas
pela enfermeira na avaliação da dor em neonatos, que emergiram apoiados nas respostas da
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enfermeira que experienciou o uso do instrumento na avaliação de dor em neonatos. A impossibilidade
do uso do instrumento é fato predominante na prática da enfermeira quando os neonatos estão sedados
ou apresentam disfunções neurológicas. O acúmulo de atividades dispensadas à enfermeira somado ao
déficit de recursos humanos, também, são razões verificadas como dificultadoras no uso do instrumento
de avaliação. Nos relatos da enfermeira, observou-se que a falta de domínio nas situações em que o
médico não prescreve o analgésico, apenas medidas não farmacológicas são insuficientes para o alívio
da dor do neonato. O fato foi marcado por um sentimento de falta de autonomia da enfermeira bastante
evidente. Notou-se, também, uma serie de dificuldades no uso do instrumento e na avaliação da dor do
neonato, embora o instrumento facilite no sentido de alertar a equipe de saúde para a dor e possa gerar
mudança no cuidado com o emprego de medidas não farmacológicas que busquem o conforto,
diminuição da dor e do estresse do neonato.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7141/tde-11012010-144810/publico/Maria_Cristina_Pauli.pdf

Nº de Classificação: 6034
RAMOS, Reneide Rodrigues. Recepção da demanda espontânea no setor saúde da criança
numa unidade básica de saúde (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2009. 77 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FUJIMORI, Elizabeth
RESUMO: O Sistema Único de Saúde estabelece a Unidade Básica de Saúde como porta de entrada
para o atendimento aos problemas/demandas de saúde. É nesse espaço, tradicionalmente conhecido
como “recepção” e, mais recentemente como “acolhimento”, que as demandas dos usuários devem ser
apresentadas e confrontadas com as possibilidades do serviço em responder a elas. O estudo teve como
objetivo geral, caracterizar a atividade de recepção dos usuários do setor Saúde da Criança de uma
Unidade Básica de Saúde, e como específicos, identificar e analisar as demandas por assistência à saúde
que emergem na atividade de recepção e caracterizar e analisar as respostas oferecidas pelo serviço.
Trata-se de um estudo de caso, com abordagem qualitativa que integrou um projeto mais amplo aprovado
por Comitê de Ética em Pesquisa, desenvolvido em um Centro de Saúde Escola. A observação livre foi
utilizada para a coleta dos dados, realizada durante duas semanas “típicas” de agosto de 2007, por
observadores treinados que conheciam o serviço. A amostra foi constituída por 42 observações,
conduzidas na recepção do setor saúde da criança. Os sujeitos da pesquisa foram os trabalhadores de
enfermagem que desempenhavam a atividade de recepção e os respectivos usuários que demandavam o
atendimento. Para a análise, os dados registrados nas observações foram digitados e inseridos no
software para pesquisa qualitativa “N-Vivo 8”, que ajudou a sistematizar a análise. Os textos foram
submetidos à análise de conteúdo que resultou nas seguintes categorias: cumprimentos, demandas
apresentadas pelos usuários, investigação por parte do trabalhador, respostas oferecidas pelos
trabalhadores, supervisão e queixa do serviço. Os resultados evidenciaram que os usuários demandavam
o serviço com diferentes necessidades, porém destacaram-se as demandas de ordem biológica, seguida
de acesso a cuidado programado, que em sua maioria relacionava-se à solicitação de consulta médica. A
investigação do trabalhador de enfermagem limitou-se à própria queixa, restringindo-se ao âmbito
biológico. Entretanto, houve investigações ampliadas para além do biológico. Em relação à resposta do
trabalhador, as mais expressivas referiram-se a 23 encaminhamentos para “atendimento fora do dia”
(atendimento médico equivalente ao pronto atendimento), nove agendamentos para consulta de
enfermagem e quatro para consulta médica. Apenas um caso foi encaminhado para atendimento de
enfermagem e um caso para grupo de aleitamento materno. A supervisão ocorreu somente em quatro
casos. Constatou-se um esforço do trabalhador em oferecer a consulta de enfermagem como alternativa
para a resolução da demanda apresentada, além da tentativa de garantir a entrada da criança ao serviço
por meio da queixa clínica. Entretanto, várias queixas relacionadas à dificuldade de acesso foram
evidenciadas. A investigação evidenciou que a equipe de enfermagem basicamente desenvolveu como
atividade de recepção encaminhamentos que prioriza o atendimento individual. Permanece, portanto,
como desafio, a reorganização do serviço, com vistas à real implantação do acolhimento como diretriz
para a atuação da equipe, no sentido de cumprir os princípios do Sistema Único de Saúde.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7137/tde-22062009-105710/publico/Reneide_Rodrigues.pdf
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Nº de Classificação: 6035
ARAÚJO, Natalúcia Matos. "É a vida de sempre": corpo e sexualidade no processo de nascimento.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem e Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto. Programa Interunidades, 2009. 183 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GUALDA, Dulce Maria Rosa
RESUMO: Este estudo buscou compreender o significado do corpo para um grupo de gestantes, como
estas mulheres vivenciam os processos fisiológicos do seu corpo durante a gestação e a sua repercussão na
sexualidade, bem como conhecer a percepção relacionada ao parto normal e sua implicação para a
atividade sexual. Conceitos da Antropologia médica foram usados como referencial teórico e o método
adotado foi a etnografia. A pesquisa foi desenvolvida com sete mulheres residentes em um bairro popular da
zona leste de São Paulo - SP. Adotou-se, para a coleta de dados, uma entrevista semi-estruturada com
questões norteadoras e um desenho em uma silhueta feminina previamente reproduzida, de como elas viam
as modificações no seu corpo durante o período. Os dados foram apresentados na forma de narrativa. Os
resultados se resumiram em seis categorias e catorze subcategorias que deram origem à análise de um
tema maior - “O processo do nascimento como ritual de passagem para a construção da família”, já que todo
o processo da vivência corporal na gestação, suas mudanças e repercussão na atividade sexual, foram
guiados pelo valor da constituição da família e estiveram presentes desde o momento em que essas
mulheres começavam fazer projetos para adentrar à maternidade. Os achados deste estudo permitiram ter
uma compreensão do conhecimento cultural das mulheres em relação aos significados do corpo e
sexualidade no processo de nascimento, tornando-se para os profissionais de saúde uma ferramenta
primordial na adequação das suas práticas.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-22062009-150305/publico/Natalucia_Araujo.pdf

Nº de Classificação: 6036
SILVA, Fernanda Machado da. Repercussões do câncer infantil na relação conjugal dos pais (As).
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 133 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Lucila Castanheira
RESUMO: Apesar de pais e mães de crianças com câncer estarem em um processo interativo nos
cuidados ao filho, pouca atenção tem sido dada às maneiras como a doença da criança afeta a
relação conjugal desses casais. O objetivo deste trabalho foi compreender as repercussões do câncer
infantil na relação conjugal de pais e mães de crianças com câncer, na experiência da doença de
seus filhos. Trata-se de um estudo exploratório, de abordagem qualitativa. Participaram do estudo
nove casais, totalizando 18 sujeitos. Utilizamos a entrevista em profundidade como principal técnica
de coleta de dados, e a consulta em prontuários como recurso auxiliar para obter dados importantes
da criança e de seus pais. A análise dos dados empíricos foi feita por meio da análise de conteúdo
indutiva. Os resultados foram agrupados por similaridades nas seguintes categorias: a trajetória do
casal na experiência do câncer infantil: as primeiras mudanças; o câncer infantil, o relacionamento
conjugal dos pais e o papel da comunicação: fragilidades e potencialidades; alterações na dinâmica
familiar e implicações para o casal: trabalho, lazer, papéis e relações de gênero; e enfrentando o
desafio juntos: balanço da experiência e expectativas do casal. O presente estudo não objetivou
distinguir se as mudanças ocorridas na relação conjugal desses pais e mães foram positivas ou
negativas, mas, sim, mostrar que alguns aspectos contribuem para o estremecimento da relação
desses homens e mulheres. Entretanto, alguns casais vivenciam aspectos que promovem o
fortalecimento da relação com o cônjuge no contexto de doença da criança. O estudo evidenciou a
importância da comunicação como um dos pilares do relacionamento conjugal desses casais, a
necessidade da oferta adequada de apoio social, principalmente vindo do próprio cônjuge e a
relevância das questões de gênero nos aspectos relacionados à sexualidade e intimidade do casal e
no intercâmbio de papéis que se faz necessário durante a trajetória da doença. Os resultados deste
estudo contribuem para que os profissionais de saúde, dentre eles o enfermeiro, tenham o casal
como importante foco de seu cuidado, voltando-se para suas necessidades e ajudando-os a
reconhecer as fortalezas no relacionamento com o cônjuge durante as adversidades, oportunizando e
incentivando o diálogo e a parceria para lidar com os desafios impostos pela doença da criança.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-19022009-140538/publico/FernandaMachadodaSilva.pdf
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Nº de Classificação: 6037
GILBERT, Maria José. Experiências de mães no cuidado de filhos com doença de Hirschsprung:
subsídios para o cuidado de enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 81 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LIMA, Regina Aparecida Garcia de
RESUMO: O objetivo deste estudo foi conhecer as experiências de mães de crianças e adolescentes
com Doenças de Hirschsprung, de forma a identificar, nos seus cotidianos, situações que necessitam
de intervenções de enfermagem, visando melhor qualidade de vida para essas pessoas e suas
famílias. Além disso, buscou caracterizar esses pacientes, cadastrados, no período de 1982 a 2007,
no Serviço de Gastroenterologia Pediátrica de um Hospital Escola, em um município no interior de
São Paulo, segundo variáveis sócio-demográficas e terapêutica. Para atender aos dois primeiros
objetivos, procedeu-se à análise qualitativa dos dados, utilizando, como instrumento de coleta,
entrevistas semi-estruturadas com mães dessas crianças e adolescentes. Os dados para
caracterização dos referidos pacientes foram coletados de seus prontuários e apresentados em
termos de freqüência. Aqueles gerados a partir das entrevistas foram agrupados ao redor de três
temas: conhecendo a doença; experiência do cuidado e redes de apoio. O envolvimento dos pais no
cuidado ao filho em situações de doença tem sido um grande desafio para os profissionais de saúde
e, assim, para obter sucesso nessa dimensão do cuidar, é necessário haver habilidades nas esferas
técnica e interpessoal de ambos os lados - pais e profissionais de saúde. No que se refere à
caracterização, 67,3% eram do sexo masculino, 43,6% ocupavam a posição de primeiro filho, 76,3%
tiveram o diagnóstico no primeiro ano de vida, sendo 20% no primeiro mês e, de um total de 15
óbitos, 11 decorreram de complicações da doença. Os resultados do estudo possibilitaram identificar
aspectos que necessitam de intervenção por parte dos membros da equipe de saúde, particularmente
da enfermagem, objetivando melhor qualidade de vida para crianças e adolescentes com Doença de
Hirschsprung e suas famílias.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-04032009-145520/publico/MariaJoseGilbert.pdf

Nº de Classificação: 6038
VIVANCOS, Raquel Bosquim Zavanella. Efeito do contato pele a pele imediato ao nascimento na
reatividade à dor dos recém-nascidos durante a vacina contra Hepatite B. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Adriana Moraes
RESUMO: O contato pele a pele imediato entre mãe e recém-nascido (RN) constitui-se em
procedimento indispensável no cuidado ao momento do nascimento, quando se trabalha sob o
enfoque da humanização. Estudos atuais mencionam os efeitos proporcionados por esta terapêutica,
no alívio da dor aguda em recém-nascidos (RN), porém, faz-se necessário estudar tais efeitos no
momento do nascimento. O objetivo deste estudo é testar o efeito tardio do contato pele a pele ao
nascer, no alívio à dor dos RN, durante a administração da vacina contra Hepatite B. Trata-se de
estudo comparativo com delineamento quase-experimental. O projeto foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da EERPUSP. Os RN pertenceram a dois grupos, sendo que, o grupo A
permaneceu em contato pele a pele com sua mãe por 15 minutos após o nascimento, e, o grupo B,
foi diretamente encaminhado ao berço aquecido. Manifestações comportamentais como estado de
sono-vigília, NFCS adaptada, tempo de choro e reflexos de Moro, foram filmados nas fases préinjeção, procedimento (anti-sepsia, punção, injeção e compressão) e recuperação. A freqüência
cardíaca (FC) foi registrada desde a fase préinjeção até o final da recuperação. A normalidade das
distribuições foi testada pelo teste Kolmogorov- Smirnov. Nas comparações dos scores da NFCS e
FC utilizou-se ANOVA com medidas repetidas, possibilitando a análise intra e entre grupos. Para a
variável estado de sono-vigília, na comparação entre os grupos, utilizou-se o teste Mann-Whitney. Na
comparação intragrupos foi utilizado o teste de Friedman seguido de Wilcoxon para comparações
múltiplas, com valor ajustado para o nível de significância, segundo número de comparações. Para
variáveis categóricas foi utilizado o teste Quiquadrado. Na análise da NFCS não houve efeito
estatisticamente significativo da interação grupos e fases do estudo (p=0,357). Tal efeito também não
foi observado na análise entre grupos, considerandose todas as fases (p=0,298). Por outro lado,
constatou-se efeito estatisticamente significativo na análise intragrupos, sendo que o valor médio da
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NFCS na fase de procedimento, diferiu das médias nas fases pré-injeção e recuperação (p=0,000),
considerando os grupos como um todo. Com relação ao estado de sono-vigília, não foi constatada
diferença estatisticamente significante entre os valores medianos dos grupos durantes as três fases
(p=0,29; p=1,0; p=0,14). Na análise intragrupo houve diferença significativa entre as fases de préinjeção e procedimento (p=0,000), bem como entre as fases de procedimento e recuperação
(p=0,000). Quanto ao tempo de choro, os testes não mostraram significância estatística para as
diferenças constatadas entre grupos para todas as fases (p=0,18; p= 0,57; p=0,51). O grupo A
apresentou mais episódios de reflexos de Moro durante todas as fases, sendo tal diferença,
significativa entre os grupos (p=0,02; p=0,04; p=0,01). Na análise da FC, os valores médios foram
maiores no grupo A em todas as fases. Não houve diferença estatisticamente significativa da
interação grupos e fase do estudo (p=0,933), na análise intragrupos (p=0,075) e entre grupos
(p=0,332). Não foi constatado estatisticamente o efeito tardio do contato pele a pele, na diminuição
dos indicadores comportamentais e fisiológico de reatividade à dor, durante a administração da
vacina contra Hepatite B. No entanto, os resultados apontam o momento de contato como de intensa
modulação comportamental para os RN. Separados das mães após o período de contato, os RN
choraram mais, apresentaram maiores escores do NFCS, de FC e de reflexos de Moro, sendo os
últimos, estatisticamente significativos. Desta forma, ainda que o tratamento estatístico não tenha
encontrado diferenças entre os grupos, clinicamente foram observadas mais alterações
comportamentais e fisiológica no grupo que esteve em contato, sendo em seguida retirado da mãe.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-19022009-141220/publico/RaquelBosquimZavanellaVivancos.pdf

Nº de Classificação: 6039
LANZA, Lara de Faria. Ser-criança-com-câncer em etapa final de tratamento: sua visão de futuro.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 89 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VALLE, Elizabeth Ranier Martins do
RESUMO: Há algumas décadas atrás o câncer infantil era considerado uma doença fatal. A partir do
desenvolvimento de técnicas cirúrgicas, da quimioterapia e da radioterapia, gerando um aumento no
número de crianças que sobrevivem ao câncer, vem ocorrendo um direcionamento da atenção para o
viver com câncer, assim como para as necessidades psicossociais da criança curada. O presente
estudo teve por objetivo compreender, através de uma análise fenomenológica, a visão de futuro da
criança em etapa final de tratamento de câncer. Optou-se pela modalidade de pesquisa qualitativa, na
perspectiva da Fenomenologia na ótica de Yolanda Forghieri, para a compreensão das situações
vivenciadas. Foram realizadas seis entrevistas com crianças entre oito e treze anos, em retorno
ambulatorial com a seguinte questão norteadora: “Agora que você está finalizando seu tratamento, eu
gostaria que você me contasse o que pensa em relação ao seu futuro” As entrevistas foram gravadas
e transcritas na íntegra, seguida de uma leitura ampla para apreensão de “unidades de significado”. A
partir das convergências e divergências das unidades de significados encontradas nos relatos,
emergiram as categorias de análise. A análise interpretativa desvelou que quando o tratamento está
terminando e a criança já se encontra sem os sintomas da doença, ainda permanecem por algum
período, as antigas referências utilizadas na época do tratamento. Temporalizam o passado, sobre o
que já viveram e fazem previsões do que poderá acontecer no futuro, rememorando o período do
tratamento. Expressam o desejo de retomar sua aparência física anterior, suas atividades que foram
interrompidas ou dificultadas pela doença. Demonstram a importância dos vínculos afetivos em sua
vida, a sua relação com o mundo humano. No entanto, em alguns momentos as crianças saem do
papel de doentes para serem os cuidadores de seus cuidadores, de seus pais. Quando realmente
sentem-se estando-no-mundo as crianças vivenciam um libertar-se de um tratamento sofrido,
sentindo-se capazes de lançar-se ao futuro. Ao longo de todo esse processo elas defrontam-se com o
paradoxo vida e morte e conseguem manter uma visão positiva de futuro, almejando a retomada do
projeto de vida saudável com sua amplitude de possibilidades. Trazem a presença de Deus como
fonte de apoio e superação. Conclui-se que o adoecer com câncer é um processo gerador de dor e
sofrimento para a criança e para seus familiares, mas desvela outras facetas da realidade,
possibilitando novos olhares acerca dos recursos de enfrentamento das crianças, ampliando os
horizontes de intervenções na área da saúde.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-19022009-141630/publico/LaradeFariaLanza.pdf
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Nº de Classificação: 6040
SANTOS-PIERRE, Luzia Aparecida dos. Assistência em planejamento familiar em um programa
de saúde da família no Município de Ribeirão Preto-SP. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 154 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CLAPIS, Maria José
RESUMO: O planejamento familiar é uma ação de saúde que permite a regulação da fecundidade,
faz parte da Atenção Básica, atualmente vem sendo oferecido através do Programas de Saúde da
Família é um direito reprodutivo. A qualidade da assistência em planejamento familiar é
imprescindível para os índices de saúde reprodutiva e sexual, sendo a oferta, a livre escolha por
métodos contraceptivos e a informação dada aos clientes são elementos fundamentais para garantir
a qualidade dessa assistência. Este estudo teve como objetivo descrever a assistência prestada em
planejamento familiar segundo as mulheres em idade fértil e os profissionais de saúde do Núcleo de
Saúde de Família I no município de Ribeirão Preto, São Paulo. Trata-se de um estudo descritivo, com
abordagem quantitativa. A amostra foi composta por 242 mulheres em idade fértil cadastradas no
Núcleo de Saúde da Família I e por 11 profissionais de saúde que atuavam neste serviço. Os dados
foram coletados através de entrevistas estruturadas em domicilio e no serviço de saúde. A estatística
descritiva e os testes quiquadrado de Pearson ou Exato de Fisher foram utilizados para a análise dos
dados. Os resultados revelam que a maioria das mulheres (69,8%) utiliza o Núcleo de Saúde da
Família I para segmento de saúde, possuem em média 32,6 anos, são casadas (43%), possuem vida
sexual ativa (65,7%), já engravidaram sem planejar utilizando métodos contraceptivos (46,2%),
utilizam métodos contraceptivos para o controle da fecundidade (66,5%), sendo a pílula e o
preservativo masculino os mais conhecidos e utilizados, já suspenderam o uso de métodos
contraceptivos sem orientação médica (57,8%). O Núcleo de Saúde da Família I não se constituiu em
local de orientação para 51,2% das mulheres sobre planejamento familiar, bem como para homens e
adolescentes. As mulheres recebem orientações sobre planejamento familiar de forma individual
(90,1%), há pouca utilização de material ilustrativo durante as orientações (38,7%), A mulheres
utilizam os métodos contraceptivos mais orientados e oferecidos pelos profissionais de saúde,
recebem acompanhamento clínico (75,6%). O conhecimento das mulheres, sobre as principais
características dos métodos contraceptivos, está associado ao método em uso. Há orientação para o
uso de preservativo masculino visando prevenir DST/HIV, porém este método é pouco utilizado. Os
profissionais de saúde estão formados, em média, há 13 anos, atuam, em média, há quatro anos e
nove meses no Núcleo de Saúde da Família I e atuam, em média, há sete anos em planejamento
familiar e a maioria não recebeu capacitação em planejamento familiar. Atividades de orientação em
grupo são desenvolvidas esporadicamente. Os métodos contraceptivos mais eficazes são os mais
orientados e oferecidos para as mulheres pelos profissionais de saúde. Concluímos que a informação
sobre os diversos métodos contraceptivos e a escolha livre não é realidade das mulheres do Núcleo
de Saúde da Família I, já que utilizam os métodos contraceptivos mais orientados e oferecidos pelos
profissionais de saúde. A falta de capacitação profissional, assim como as ações educativas
descontinuas e pouco concretizadas, colocam em risco a saúde reprodutiva e sexual das mulheres. A
assistência em planejamento familiar apresenta-se deficitária, necessitando de adequação com vistas
a uma assistência de qualidade na perspectiva dos direitos reprodutivos e sexuais.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-01042009-114228/publico/LuziaAparecidaDosSantos.pdf

Nº de Classificação: 6041
RANGEL, Elaine Maria Leite. Avaliação do ambiente virtual de aprendizagem no ensino de
fisiologia em um curso de licenciatura em enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 208 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Isabel Amélia Costa
RESUMO: Estudo descritivo cujos objetivos foram: desenvolver um módulo educativo sobre Fisiologia
Endócrina em um Ambiente Virtual de Aprendizagem, implementar o módulo com os alunos do curso
em questão e realizar a avaliação dos alunos e do módulo. Coleta de dados realizada no segundo
semestre de 2007, após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Amostra de 44 alunos. Estudo desenvolvido em três
etapas. A primeira etapa constituiu-se no desenvolvimento do módulo educativo sobre Fisiologia
Endócrina. A etapa 2, no planejamento da implementação do módulo e a etapa 3, no planejamento da
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avaliação do aluno e do módulo. O módulo educativo sobre Fisiologia foi desenvolvido a partir do
ciclo para criação de um curso a distância através da web e disponibilizado no TelEduc. A
implementação ocorreu no período de 21/11/07 a 10/12/07. Os encontros presenciais destinaram-se
a orientação dos alunos sobre o TelEduc e a discussão de dúvidas. As atividades a distância
compreenderam: resolução de exercícios, fóruns de discussão e chat. Os resultados evidenciaram
predomínio do sexo feminino 41 (93,2%) e que a maioria (75%) dos alunos possuía idade entre 19 e
23 anos. A Internet foi o meio mais utilizado para se manter atualizado por 23 (59,0%) dos alunos e
todos 44 (100%) tinham acesso a ela. O microcomputador era utilizado por 23 (56,1%) alunos da
instituição de ensino e a maioria (58,1%) aprendeu a operá-lo sozinho. Quanto à avaliação formativa
dos alunos comparativamente, o acesso ao fórum foi mais disperso (CV=86,80%), seguido do chat
(CV=65,14%), exercícios (CV=50,16%) e material de apoio (CV=44%). A nota média no exercício 1
foi de 8,2; no exercício 2 foi de 9,8; no exercício 3 foi de 9,3; no exercício 4 foi de 8,7; no exercício 5
de 9,1; no exercício 6 foi de 9,0 e no exercício 7 foi de 8,9. Participaram em média 30 alunos de cada
fórum de discussão. No chat A e B a média de participação foi de 22 alunos. Quanto à avaliação
somativa a média da nota da prova foi 6,5. Não houve correlação significativa entre a nota da prova e
as variáveis de acesso: material de apoio, exercícios, fóruns de discussão e chat. A média final dos
alunos no módulo foi 8,5. A avaliação do módulo pelos alunos em relação ao item conteúdo e ao item
interação evidenciou que a maioria das respostas obtidas respectivamente 179 (84,03%) e 174
(83,25%) considera que as características foram atendidas. Para o item atividades 192 (89,30%)
respostas também consideraram que as características foram atendidas. O item tempo de resposta
obteve 79 (94,04%) respostas que consideraram as características atendidas e a qualidade da
interface 206 (95,81%) respostas que indicaram as características atendidas. O TelEduc mostrou-se
uma ferramenta eficaz na disponibilização de um material educativo para apoiar o processo de
ensino-aprendizagem da Fisiologia Endócrina. Logo, o uso da tecnologia na educação é uma
realidade e os professores não podem negá-la e precisam se abrir para esta possibilidade e se
preparar para ela.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-01042009-113731/publico/ElaineMariaLeiteRangel.pdf

Nº de Classificação: 6042
CASTELAR, Luciana. Polimorfismo da interleucina-18 e do interferon gama 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, 2009. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Ana Paula Morais
RESUMO: A introdução da terapia anti-retroviral de alta potência no tratamento da infecção pelo HIV
reduziu significativamente as taxas de morbi-mortalidades relacionadas à imunodeficiência.
Entretanto, o tratamento medicamentoso é acompanhado de vários efeitos colaterais, dentre eles, a
síndrome da lipodistrofia (SL), caracterizada por alterações morfológicas e metabólicas. Apesar de
sua patogenia não estar totalmente esclarecida, é sabido que aumento dos níveis de algumas
citocinas inflamatórias estão relacionados com o desenvolvimento da SL. Diversos sítios polimórficos
têm sido descritos por influenciarem a transcrição de genes, levando a variações nos níveis de
produção de citocinas, como os da região promotora da interleucina-18 (IL-18 -607 C/A e IL-18 -137
C/G) e do gene do interferon gama (IFN-g +874 T/A). Diante disso, esse estudo tipificou os
polimorfismos da IL-18 e do IFN-g em 88 pacientes portadores do HIV com a SL, em 79 portadores
do HIV sem a SL, todos sob terapia anti-retroviral e em 133 indivíduos saudáveis, por meio da técnica
de reação em cadeia da polimerase com iniciadores de seqüência específica. Este estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. A presença do alelo -607A e do genótipo -607AA na IL18 estava significativamente aumentada nos pacientes portadores do HIV com SL quando
comparados aos sem a SL, conferindo susceptibilidade ao desenvolvimento da síndrome. De maneira
oposta, o alelo -607C e o genótipo -607CC estavam significativamente aumentados em pacientes
portadores do HIV sem SL quando comparados aos com a SL, conferindo proteção ao
desenvolvimento da síndrome. Os haplótipos -137G/-607A and -137C/-607A, que comportam o alelo 607A, também estavam associados com a susceptibilidade à SL e o haplótipo -137G/-607C estava
fortemente associado com proteção contra a SL. Nenhuma diferença significativa na distribuição
alélica e genotípica da IL-18 -137 e do IFN-g +874 foram observadas entre os grupos de pacientes e
o grupo controle. Este é o primeiro estudo que avaliou o polimorfismo da IL-18 e do IFN-g na SL e os
resultados sugerem que a região promotora da IL-18 está associada com o desenvolvimento da SL
em pacientes portadores do HIV.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 6043
BUENO, Júlia Macedo. Estado nutricional, satisfação e percepção corporal em funcionários do
Campus de Ribeirão Preto-USP. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RIBEIRO, Rosane Pilot Pessa
RESUMO: A obesidade é considerada uma doença crônica cujo aumento da prevalência nas últimas
décadas tem determinado importantes implicações para a definição de prioridades e estratégias de
ação na área de saúde pública. Sua abordagem deve incluir não somente os aspectos orgânicos
relacionados à etiologia e terapêutica, como também os fatores psicológicos principalmente aqueles
relacionados à imagem corporal. Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar o estado nutricional
e investigar a percepção e satisfação corporal em funcionários da Prefeitura do Campus
Administrativo de Ribeirão Preto-USP. Para tanto, foram avaliados 209 sujeitos de ambos os sexos,
que responderam a um questionário auto-aplicável com questões sócio-demográficas, de autoavaliação corporal, sobre a necessidade e desejo de perder peso, além de outras relacionadas ao
conhecimento e interesse por um programa de reeducação alimentar (PRAUSP-EERP). Foram
coletadas medidas de peso, estatura e circunferência da cintura, além da utilização da Escala de
Figuras de Silhuetas para avaliação da imagem corporal. Como resultados, em médias, encontrou-se
que a idade dos participantes era de 45 anos, com predominância do sexo masculino (75,6%). A
maioria deles era casada ou tinha união estável e o ensino médio completo como escolaridade
mínima. Quase metade deles tinha renda familiar mensal de cinco salários mínimos. O IMC Real,
calculado pelo peso e estatura, foi 27,7 Kg/m2, sendo que 44,5% dos sujeitos apresentavam
sobrepeso e 27,2% obesidade. A circunferência da cintura foi de 97,1cm, sendo que apenas um
terço dos indivíduos encontrava-se com valores aceitáveis desse parâmetro. Essa mesma proporção
da amostra se sentia gordo e com algum grau de insatisfação com o peso atual. No entanto, a
maioria gostaria de pesar menos do que pesava na época do estudo; 70,8% achavam que tinha a
necessidade de perder peso e 73,2% apresentavam vontade para isso. O IMC relativo à escolha da
silhueta atual foi 28,6 Kg/m2 e o da silhueta escolhida como desejada foi 23,4 Kg/m2. Em relação à
percepção corporal, existiu diferença significativa entre as médias de IMC Real e Atual, sugerindo
uma possível distorção da imagem corporal nesses indivíduos, principalmente nas mulheres. Os
mesmos resultados foram encontrados em relação à satisfação corporal quando comparados o IMC
Atual e Desejado, porém com diferença para ambos os sexos. Mais da metade dos sujeitos já tinha
ouvido falar do PRAUSP-EERP e demonstraram interesse em participar do mesmo (67,9% e 61,2%,
respectivamente). Concluiu-se que esta população apresentou alta prevalência de excesso de peso e
risco de complicações metabólicas associadas à obesidade e, além disso, superestimaram o peso
corporal e mostraram-se insatisfeitos com a imagem que tinham de si mesmos. Esses resultados
apontam para uma situação bastante preocupante, tornando-se de fundamental importância o
planejamento de estratégias de ação relacionadas à prevenção e tratamento da obesidade.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-01042009-113240/publico/JuliaMacedoBueno.pdf

Nº de Classificação: 6044
PUPULIM, Jussara Simone Lenzi. Satisfação do paciente hospitalizado com sua privacidade
física: construção e validação de um instrumento de medida. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 222 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SAWADA, Namie Okino
RESUMO: Estudo do tipo metodológico com abordagem psicométrica que lida com a teoria e
desenvolvimento de instrumentos de medição. O percurso metodológico norteou-se nos procedimentos
teóricos, empíricos e analíticos para a elaboração de instrumento psicométrico (PASQUALI, 1998), e
fundamentou-se em duas teorias da privacidade (WESTIN, 1970; ALTMAN, 1975), na teoria da
territorialidade (ARDREY, 1966) e na teoria proxêmica (HALL, 1986). Os procedimentos teóricos
compreenderam a definição do construto privacidade física no contexto hospitalar, em especial a
exposição e manipulação corporal, o qual delineou-se a partir do referencial teórico adotado, da
literatura pertinente e de estudo junto a 34 pacientes internados nos hospitais de Maringá-PR, com
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abordagem qualitativa, utilizando-se a análise de conteúdo (BARDIN, 2000). Esse estudo permitiu
descrever a percepção do paciente hospitalizado sobre a privacidade em geral e sobre a privacidade
física, identificando-se três categorias empíricas referentes à privacidade em geral, a saber, dignidade e
respeito, espaço pessoal e territorial e autonomia, e com relação à privacidade física extraíram-se iguais
categorias, acrescentando-se às anteriores a categoria intimidade e toque. Tais categorias compuseram
os quatro domínios do instrumento em construção. O instrumento foi submetido à análise semântica e
conceitual por um painel de juízes composto por sete peritos, e na seqüência a um pré-teste junto à
população-alvo, resultando em um instrumento com 22 itens, tendo o domínio dignidade e respeito 8
itens, intimidade e toque e espaço pessoal e territorial 5 itens cada, e o domínio autonomia 4 itens. Os
procedimentos empíricos englobaram a aplicação do instrumento construído, Escala de Satisfação do
Paciente Hospitalizado com sua Privacidade Física (ESPH-PF), a uma amostra de 254 pacientes
internados na rede hospitalar de Maringá-PR, entre novembro de 2007 e fevereiro de 2008. Os
procedimentos analíticos englobaram a análise da consistência interna (? de Cronbach total de 0,68 e
variação entre 0,35 e 0,60 nos domínios) e a validade de construto por meio da análise fatorial,
extraindo-se seis fatores (57,6% da variância total) e optando-se por manter os quatro pré-estabelecidos
(47,7% da variância explicada). A validade convergente do construto utilizando-se a correlação produtomomento de Pearson (p < 0,01) e aplicação da Escala do Sentimento frente à Invasão do Espaço
Territorial e do Espaço Pessoal do Paciente Hospitalizado (EMS-FIETEP), contemplou o domínio
espaço pessoal e territorial da ESPH-PF e confirmou o poder discriminativo de todos os 22 itens do
instrumento. A validade discriminante do construto empregando o teste t de student (p < 0,05) não
encontrou diferença estatística significante, exceto nos grupos extremos relativos à escolaridade. A
análise psicométrica demonstra que a ESPH-PF pode ser aplicada para medir a satisfação do paciente
com sua privacidade física no contexto hospitalar, sobretudo no que diz respeito à exposição e
manipulação corporal. Os resultados obtidos junto a essa população não podem ser generalizados,
porém comprovam a importância de se avaliar a satisfação do paciente com sua privacidade física, visto
que o nível de satisfação revela, implicitamente, as preferências e necessidades dele por privacidade, e
indiretamente também reflete o desempenho dos profissionais de saúde relativo à proteção e
manutenção da privacidade no hospital.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-01042009-112211/publico/JussaraSimoneLenziPupulim.pdf

Nº de Classificação: 6045
SILVA, Hélder Luiz Ribeiro da. Evolução da morbidade por doenças mentais no Município de
Alfenas-MG. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2009. 80 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COSTA JÚNIOR, Moacyr Lobo da
RESUMO: Realizou-se este estudo com o objetivo de descrever a evolução da morbidade por
transtornos mentais de maior freqüência para o município de Alfenas, Minas Gerais, por meio dos
dados fornecidos pelo sistema de informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS, para a série
histórica de 1995 a 2007. Para isto montou-se um roteiro de coleta de dados sobre morbidade
hospitalar por Transtornos Mentais, Morbidade Hospitalar Geral e ainda Morbidade Hospitalar por
Gravidez, Parto e Puerpério (GPP), uma vez que a descrição das internações por transtornos mentais
foi feita avaliando-se esta causa considerando-a dentro do total de causas de internações, como
também avaliando-se o peso que esta representava para o município nos anos estudados, excluindo
a principal causa de morbidade hospitalar, como é o caso das internações por GPP. Os resultados
desta investigação possibilitaram mostrar que o perfil das internações por Transtornos Mentais no
município de Alfenas diminuiu ao longo da série histórica, uma vez que a proporção de internações
apresentou redução de aproximadamente 80%. Quanto ao tempo de permanência, em dias, pode se observar que há maior prevalência nos homens em detrimento as mulheres. Em relação ao custo
da internação percebeu-se que este apresentou aumento tanto para o sexo masculino quanto para o
sexo feminino e o grupo de diagnósticos de transtornos psiquiátricos que mais demandaram recursos
financeiros foram aqueles relacionados aos transtornos esquizofrênicos. Os transtornos mentais mais
freqüentes são aqueles relacionados ao diagnóstico de Esquizofrenia, Álcool e Outras Substâncias
Psicoativas e Transtornos Afetivos, sendo que os diagnósticos relacionados à esquizofrenia, no ano
de 2005, correspondiam a aproximadamente 70% de todas as internações por transtornos mentais no
município. Conclui-se com este trabalho que há uma necessidade de maiores estudos neste campo,
vista a relevância que os transtornos psiquiátricos representam não só ao município como também ao
país. Questões como a mudança no perfil da morbidade psiquiátrica, passando as internações com
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diagnósticos relacionados à esquizofrenia representarem maior peso, devem ser avaliadas na medida
em que se explique qual a razão desde acontecimento nos últimos anos.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-01042009-111643/publico/HelderLuizRibeiro.pdf

Nº de Classificação: 6046
CHUPROSKI, Paula. Práticas alimentares de crianças menores de dois anos de idade em
Guarapuava-PR: experiências do cotidiano. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 166 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELLO, Débora Falleiros de
RESUMO: As práticas alimentares maternas constituem um dos fatores primordiais para o adequado
estado nutricional das crianças e para o seu pleno crescimento e desenvolvimento. Entretanto, elas são
influenciadas pela questão socioeconômica, escolaridade materna, acesso a serviços de saúde e pelos
valores e crenças do entorno cultural das famílias. Os objetivos deste estudo foram descrever as práticas
alimentares de crianças menores de dois anos de idade com baixo peso e baixa estatura para a idade em
seguimento em unidades de saúde e analisar relatos maternos acerca da alimentação e desnutrição
infantil. Foi realizado um estudo exploratório descritivo com abordagem qualitativa, buscando uma
aproximação com os sujeitos pesquisados e um olhar para as experiências maternas no cotidiano. O
estudo foi desenvolvido na cidade de Guarapuava-PR e os participantes foram oito crianças, na faixa
etária dos 6 aos 24 meses de idade, e suas mães. As técnicas de investigação foram a observação
participante e a entrevista semi-estruturada e, a partir da análise temática, buscou-se apreender as
estruturas de relevância das práticas alimentares observadas e dos relatos maternos, agrupando em
quatro temas: As crianças e mães estudadas, A alimentação da criança no cotidiano dos domicílios, A
alimentação na infância: âmbito familiar e social, A alimentação e o cuidado à saúde da criança. Foi
possível apreender as características maternas e das crianças, do ambiente e da família; aspectos sobre a
história da amamentação, introdução de alimentos complementares, a alimentação da criança,
destacando quem prepara, o que prepara, como prepara, os horários, rotinas e local; a alimentação da
família, mostrando como ela é diferenciada da alimentação da criança, a situação social das famílias,
particularmente com relação à disponibilidade de alimentos nos domicílios, e os programas e
equipamentos sociais aos quais as crianças estão vinculadas; além de aspectos ligados à interação entre
mães e crianças nos momentos da alimentação, cuidados e percepção das mães com relação à saúde e
ao estado nutricional das crianças. Observou-se que a alimentação das crianças era monótona,
predominantemente láctea no café da manhã e lanches, e no almoço com alimentos considerados
básicos, como arroz, feijão, macarrão, batata e algumas vezes carnes; as hortaliças e frutas eram
escassas. Neste estudo, houve um entendimento de que o estado nutricional da criança está ligado a
vários aspectos, relativos à amamentação, introdução de alimentos complementares em idade oportuna,
alimentação adequada em quantidade e qualidade, higiene, situação social da família, programas sociais
e políticas públicas abrangentes, cuidados cotidianos e com a saúde. As famílias trazem valores de sua
cultura, que nem sempre estão em consonância com as recomendações dos organismos internacionais e
nacionais sobre a saúde e alimentação das crianças. Conhecer o ambiente onde as famílias vivem, a
situação de vida e os seus valores e crenças pode ajudar os profissionais de saúde na promoção de
práticas alimentares saudáveis e no direcionamento do tratamento de distúrbios nutricionais. Essa
aproximação a uma realidade contextualizada e compartilhada pode trazer elementos ricos para a
integralidade da atenção à saúde da criança e sua família.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-01042009-111140/publico/PaulaChuproski.pdf

Nº de Classificação: 6047
BARROS, Vanessa Mundim e. Linfedema pós-câncer de mama: protocolo de tratamento com
estimulação elétrica de alta voltagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 84 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PANOBIANCO, Marislei Sanches
RESUMO: Uma das principais complicações do tratamento cirúrgico do câncer de mama é o linfedema
do membro superior homolateral à linfonodectomia, que pode levar a sérias conseqüências físicas e
emocionais às mulheres que o apresentam. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia de um
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protocolo que inclui a utilização da estimulação elétrica de alta voltagem, no tratamento do linfedema,
em um grupo de mulheres submetidas à cirurgia para o câncer de mama. O protocolo de tratamento
constituiu-se de aplicações da estimulação elétrica de altavoltagem, duas vezes por semana, num total
de catorze sessões, em dias de atendimento de um núcleo de reabilitação, complementadas por
orientações quanto ao autocuidado, automassagem e exercícios físicos, no domicílio. Os instrumentos
de avaliação foram: a perimetria em sete pontos; o cálculo da diferença de volume (DV) entre os
membros e do percentual de aumento do volume (PAV) do membro com linfedema, em relação ao
contralateral; um formulário com dados sociodemográficos e pessoais, acerca do tratamento do câncer
de mama, e outro acerca dos sinais e sintomas do linfedema. articiparam 17 voluntárias, com uma
diferença de perimetria de 2 a 5 centímetros entre os membros superiores. Os resultados analisados
por meio do método estatístico T pareado para variáveis dependentes revelaram redução significativa
de 14,13% (p = 0,0067) do PAV e de 13,8% (p = 0,0089) da DV. A perimetria apresentou redução
significativa em 3 pontos: sete cm acima do cotovelo (p = 0,0138), sete cm abaixo do cotovelo (p =
0,0282) e no punho (p = 0,0476). A análise das variáveis subjetivas, sobre a avaliação do aspecto do
membro com linfedema, por meio do teste de McNemar para dois grupos emparelhados, também
revelou melhora significativa de alguns sinais e sintomas. Houve melhora na sensação de membro
volumoso (p = 0,0265), na sensação de aumento de temperatura (p = 0,0003), melhora da dor (p =
0,0442), da ADM (p = 0,0098), da consistência do linfedema (p = 0,0002) e do sinal de cacifo (p =
0,0023). Pôde-se concluir que a utilização da estimulação elétrica de alta-voltagem associada a
exercícios e orientações foi eficaz na redução do linfedema.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-01042009-111407/publico/VanessaMundimeBarros.pdf

Nº de Classificação: 6048
MIRANDA, Andreza Monforte. Níveis de ruído de incubadoras em situações experimentais de
manejo: subsídios para o cuidado em unidades neonatais. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 148 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Adriana Moraes
RESUMO: Introdução. Pensar nos efeitos nocivos do ruído aos recém-nascidos (RN) com saúde
debilitada se torna cada vez mais necessário devido aos avanços tecnológicos, ao aumento da
sobrevida dos RNs de baixo peso, com maiores períodos de hospitalização. Objetivo geral. Avaliar os
níveis de ruído das incubadoras das unidades neonatais de um hospital universitário de Ribeirão
Preto, SP, em situações experimentais de manejo. Método. Trata-se de estudo quantitativo do tipo
quase-experimental, realizado com 20 incubadoras das unidades neonatais de um hospital
universitário de Ribeirão Preto, SP, que se encontravam disponíveis durante o período de coleta de
dados. O período de coleta foi de agosto a setembro de 2008. As incubadoras foram divididas em três
grupos (1, 2, 3), conforme a marca, o modelo, tempo de uso e situação de manejo. As medidas foram
realizadas sem a presença do RN, em uma sala afastada do fluxo rotineiro das unidades neonatais.
Foi utilizado um dosímetro, modelo Quest 400, com o microfone fixado dentro da incubadora para
mensurar o Nível de Pressão Sonora (NPS). Foram realizadas as mensurações dos níveis de ruído
contínuo (funcionamento do motor, alarme soando, pulso oxímetro e bomba de infusão sobre a
cúpula e seus alarmes) e de impacto (manipulação da portinhola e ato de colocar o frasco de álcool
gel sobre a cúpula) nas incubadoras. Os ruídos de impacto foram analisados nos modos de
manipulação cuidadoso e brusco. As medidas com o pulso oxímetro, bomba de infusão e o ato de
colocar o frasco de álcool gel sobre a cúpula foram repetidas com a presença do cueiro sobre a
cúpula da incubadora. Os valores mensurados de Leq, Lmax, Lmin dos ruídos contínuos e os valores
de Lpeak dos ruídos de impacto foram analisados por meio dos valores medianos, mínimos e
máximos. Resultados. Os valores medianos gerais dos três grupos encontrados para ruído contínuos
foram: Leq de 55,2dBA para ruído de funcionamento das incubadoras; Leq 65,5dBA de para alarme
da incubadora; para pulso oxímetro e alarme e bomba de infusão e seu alarme os Leq foram:
54,7dBA, 58,4dBA, 53,9dBA e 66,1dBA NPS, respectivamente. Com cueiro, os valores nessas
situações foram: 54,0dBA, 57,8dBA, 55,1dBA e 61,7dBA NPS, respectivamente. Todos Lmax
medianos de cada grupo nas situações anteriormente descritas estiveram acima de 65dBA e os Lmin
acima de 47dBA. Os ruídos de manipulação alcançaram valores de Lpeak medianos gerais para os
três grupos de 91,2dBA e 97,9dBA NPS para abrir a portinhola nos modos cuidadoso e brusco e
91,5dBA e 109,5dBA NPS ao fechar cuidadoso e brusco a portinhola, respectivamente. Os níveis
atingidos ao colocar o álcool gel sobre a cúpula no modo cuidadoso com e sem cueiro variaram de
89dBA a 89,6dBA NPS e no modo brusco com e sem cueiro de 107dBA a 107,7dBA. Conclusão. Os
níveis gerados pelas incubadoras e seus alarmes estão abaixo daquele recomendado pelas normas
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nacionais, mas acima da norma internacional. A presença de equipamentos sobre a cúpula e seus
alarmes soando não intensificaram os níveis de ruído nas incubadoras, com exceção do alarme da
bomba de infusão. Os níveis de ruído produzidos pela manipulação da incubadora e o ato de colocar
o álcool gel sobre a cúpula foram intensos e o modo cuidadoso foi um recurso para diminuir os níveis
sonoros. De um modo geral, o uso do cueiro não reduziu o ruído gerado pelos equipamentos sobre a
cúpula e nem o ruído gerado pelo ato de colocar o álcool gel sobre a cúpula.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-15052009-092328/publico/AndrezaMonforteMiranda.pdf

Nº de Classificação: 6049
NIKAIDO, Meire. Uso de águas residuárias tratadas na cultura de hortaliças: avaliação de
enteroparasitas e metais pesados. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 138 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SEGURA-MUÑOZ, Susana Inés
RESUMO: A escassez de água é um problema vigente em todo o mundo, sendo o reaproveitamento
de águas residuárias uma importante temática no que se refere a preservação dos corpos hídricos e
utilização consciente dos recursos disponíveis. O objetivo deste estudo foi avaliar a viabilidade do uso
da água residuária tratada da Estação de Tratamento de Esgoto de Ribeirão Preto (ETE-RP) no
cultivo de hortaliças, através da caracterização e quantificação de parasitas, coliformes e metais
pesados. Foram preparados 3 viveiros de iguais características, em espaço cedido pela ETE-RP,
sendo o primeiro irrigado com efluente tratado/clorado à 0,2 mg/L, o segundo com efluente tratado e o
terceiro com água potável, constituindo o grupo controle. As análises parasitológicas e bacteriológicas
foram realizadas no Laboratório de Saúde Ambiental da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
sendo utilizado o Método de Sedimentação Espontânea para detecção de parasitas e o Teste P/A
(Presença ou Ausência) para investigação de bactérias do grupo coliforme. A leitura de parasitas foi
realizada em Câmara de Sedgwick-Rafter e a quantificação de coliformes pela Técnica dos Tubos
Múltiplos. As análises de Cd, Cu, Cr, Pb e Zn, foram realizadas por Espectroscopia com Plasma
Induzido (ICP) no Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo. A dosagem de
Hg foi realizada por Espectrofotometria de Absorção Atômica com Geração de Hidreto no Laboratório
de Pediatria-Setor de Metais do HCFMRP/USP. Verificou-se nas águas de irrigação, com exceção da
água potável, a presença de Hymenolepis nana, Enterobius vermicularis, Larva de nematóide,
Ascaris lumbricóides, Schistossoma mansoni e Entamoeba coli, os valores encontrados superam os
limites estabelecidos pela WHO de < 1 nematóide/L. Os resultados de coliformes fecais da água
potável e do efluente tratado/clorado mostram-se dentro dos limites estabelecidos pela Portaria CVS
n.21 de 19 de dez. de 1991. Nas amostras de alface verificou-se a presença de Hymenolepis nana,
Enterobius vermicularis, Larva de nematóide e Entamoeba coli, sendo que a contagem de coliformes
nas hortaliças não apresentou diferença estatisticamente significante entre os três tipos de irrigação.
Os níveis de metais pesados do solo de cultivo das hortaliças, bem como das águas de irrigação
encontram-se dentro dos limites máximos permitidos pela CETESB (2001) e EPA (2004),
respectivamente. A concentração de metais pesados nas hortaliças encontra-se abaixo dos limites
máximos permitidos pela WHO (1989).
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-15052009-090651/publico/MeireNikaido.pdf

Nº de Classificação: 6050
PESSALACIA, Juliana Dias Reis. Bioética e pesquisa: percepção dos sujeitos de pesquisa acerca
de assuntos e situações constrangedoras em pesquisas com questionamentos. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 106 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RIBEIRO, Cléa Regina de Oliveira
RESUMO: A valorização dos limites éticos, no que diz respeito à abordagem às pessoas, em
pesquisas em que utilizem instrumentos contendo questionamentos é pouco considerada. Pensa-se
que o risco para os participantes é quase nulo, uma vez que a utilização de tais instrumentos não
envolve danos físicos. Deste modo, parece não estar muito clara para os pesquisadores a
importância da reflexão sobre estes tipos de instrumentos de coleta de dados como possíveis
geradores de riscos de ordem não-física (psicológicos, morais, sociais, espirituais). Assim sendo, este
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estudo teve como objetivo reconhecer os tipos de assuntos/questões que possam trazer algum tipo
de constrangimento ou mesmo danos a sujeitos de pesquisa vulneráveis (ou não)
circunstancialmente. Tratou-se de um estudo prospectivo, comparativo, de abordagem quantitativa
onde foram abordados ao todo 1149 sujeitos de pesquisa subdivididos em população vulnerável e
não vulnerável circunstancialmente. Tais populações foram convidadas a participar do estudo
atribuindo graus de constrangimento relacionado a tópicos de sensibilidade e a situações
possivelmente constrangedoras em pesquisa. Foram levantados como assuntos potencialmente
constrangedores, falar sobre: traição, violência física, provocação sexual no trabalho, abuso sexual,
violência psicológica, morte de pessoas próximas e questões envolvendo a sexualidade e o
comportamento amoroso. Contudo, chama-nos a atenção, como resultado, o fato de que o
constrangimento aumenta se consideradas as condições nas quais tais assuntos são abordados,
foram citadas: a falta de autorização/consentimento, a falta de esclarecimento prévio acerca do tipo
de questões a serem abordadas, a questão do sigilo e anonimato e o uso de imagens ou gravador.
Tais resultados trazem subsídios importantes para a avaliação ética por parte de pesquisadores e de
Comitês de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, no que diz respeito à prevenção de riscos em
pesquisas com questionamentos.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-15052009-094043/publico/JulianaDiasReisPessalacia.pdf

Nº de Classificação: 6051
SANTOS, Maria de Lourdes Sperli Geraldes. Estratégia DOTS no Estado de São Paulo: desafios
políticos, técnicos e operacionais no controle da Tuberculose (A). Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades, 2009. 97 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VILLA, Tereza Cristina Scatena
RESUMO: O estudo analisou a sustentabilidade da estratégia DOTS na visão de coordenadores de
Programa de Controle Tuberculose (PCT) em sete municípios do interior do estado de São Paulo,
prioritários para o controle da Tuberculose (TB). O quadro teórico está sustentado nas dimensões
operacional, organizacional e política da gerência e sua articulação no contexto atual das políticas e
serviços de saúde. A partir de uma abordagem quantitativa, de estudo epidemiológico descritivo por meio
de levantamento de fontes secundárias, foram analisados os indicadores epidemiológicos do PCT: cura,
abandono e óbito de casos novos com baciloscopia de escarro positiva, cobertura de Tratamento
Supervisionado (DOT/TS) e de detecção de casos. Também optou-se pela abordagem qualitativa, análise
de conteúdo-modalidade temática que utilizou como fonte a entrevista semi-estruturada com
coordenadores de PCT. A Unidade Temática central foi a sustentabilidade da estratégia DOTS como um
desafio para coordenadores de PCT, contendo dois sub-temas: A organização da estratégia DOTS diante
da necessidade de captar/otimizar recursos e definir estratégias e A operacionalização das ações de
controle da TB: raciocínio estratégico e negociação como ferramentas gerenciais. Os resultados
quantitativos mostraram um coeficiente angular positivo para cura, mas a maioria não atingiu a meta de
85%; declínio no percentual de abandono, ainda aquém do esperado. A cobertura de DOT/TS apresentou
aumento em todos os municípios, contudo, apenas um atingiu 95%. Nenhum município atingiu a meta de
70% de detecção de casos. Os temas que emergiram neste estudo apontaram nós críticos na captação e
manutenção de incentivos financeiros; recursos humanos (RH) insuficientes e despreparados; rotatividade
de pessoal; desconhecimento do destino da verba da TB e falta de autonomia para gerenciar os recursos;
dificuldades de comunicação e integração com gestores; falta de priorização da doença na agenda
política; priorização de agravos com repercussão política e necessidade de parcerias. Sobre a
operacionalização do DOTS, o estudo apontou a cooperação de pessoas de fora do serviço como
ferramenta gerencial estratégica, quando estimula a co-responsabilização da família e da comunidade
como cuidadores ou multiplicadores. A avaliação, pautada em indicadores epidemiológicos, é utilizada
prioritariamente para alcançar recursos, ao invés de subsidiar o planejamento. A gerência do PCT parece
ser uma gerência burocrática, fundamentada no planejamento normativo. Acredita-se que a efetividade
das ações gerenciais para sustentar a estratégia DOTS dependa de atores com conhecimento técnico,
habilidades políticas e organizacionais, além de raciocínio estratégico para estimular e envolver todos os
atores que lidam com a TB. Habilidades estas que, dificilmente são adquiridas na formação profissional.
Conclui-se que os coordenadores trabalham em meio a pressões de cima e de baixo, ocupando dupla
posição de transmissão, no plano hierárquico e das relações. Neste sentido, a sustentabilidade da
estratégia DOTS representa desafios importantes para estes atores que utilizam poucos instrumentos
gerenciais, têm pouca autonomia no processo decisório, lidam com recursos escassos e, muitas vezes,
sem preparo para esta função, reforçando a necessidade de investimento na formação e capacitação
contínua tanto para estes atores como para aqueles que lidam com a TB.
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Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-08062009-112758/publico/MariadeLourdesSperliGeraldesSantos.pdf

Nº de Classificação: 6052
SCHMIDT, Denise Rodrigues Costa. Qualidade de vida no trabalho e sua associação com o
estresse ocupacional, a saúde física e mental e o senso de coerência entre profissionais de
enfermagem do bloco cirúrgico. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 243 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): DANTAS, Rosana Aparecida Spadoti
RESUMO: As seguintes hipóteses foram testadas neste estudo: (H1) após o controle das variáveis sóciodemográficas e profissionais, a adição do estresse ocupacional, da ansiedade e da depressão irá contribuir
de forma expressiva para a redução da medida da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT); e (H2) após o
controle das variáveis sócio-demográficas e profissionais, da presença de ansiedade e depressão, a adição
do senso de coerência (SC) irá contribuir de forma expressiva para aumentar a medida de QVT. O objetivo
do estudo foi avaliar a QVT, o perfil de saúde física e mental, a presença de estresse ocupacional e o SC
entre profissionais de enfermagem lotados no Bloco Cirúrgico (BC). Trata-se de um estudo observacional,
descritivo e correlacional, tipo corte transversal do qual participaram 211 trabalhadores de enfermagem. A
coleta de dados foi realizada por meio de seis instrumentos: caracterização sócio-demográfica e profissional,
Escala Visual Analógica para QVT, “Job Stress Scale” (versão resumida), Escala Hospitalar de Ansiedade e
Depressão (HADS), instrumento derivado do Questionário Nórdico para Distúrbios Músculo-esqueléticos e o
Questionário de Senso de Coerência de Antonovsky (QSCA). Os instrumentos escalares obtiveram de forma
geral valores aceitáveis para o alfa de Cronbach. O alfa de Cronbach das dimensões da “Job Stress Scale”
variou de 0,54 a 0,75. A HADS-Ansiedade obteve alfa de Cronbach igual a 0,79 e a HADS-Depressão 0,77,
enquanto o QSCA obteve consistência interna de 0,87. Quanto à caracterização dos participantes, a maioria
era de auxiliares de enfermagem (62,6%), do sexo feminino (86,7%), casados (54,0%), com idade média de
40 anos. O tempo médio de atuação nos Blocos Cirúrgicos foi de 9,3 (D.P.=8,0) anos. Quanto à avaliação da
QVT para o total da amostra, obtivemos média de 58,9 (D.P.=27,7), intervalo possível de zero a 100,
demonstrando uma avaliação moderada para essa medida. O estresse ocupacional, obteve valor médio
para as suas dimensões (Demanda, Controle e Apoio Social) de 14,8 (D.P.=2,4), 16,5 (D.P.=2,3) e 18,7
(D.P.=2,8), respectivamente. Dentre os participantes, 115 (54,5%) encontravam-se no grupo de exposição
intermediária ao estresse ocupacional. Quanto à avaliação da ansiedade e da depressão, obtivemos média
para a medida de ansiedade de 6,3 (D.P.=3,7) e para a medida de depressão de 5,2 (D.P.=3,3), em um
intervalo possível de zero a 21. Constatamos também que, dentre os profissionais de enfermagem, 66
(31,3%) apresentavam sintomas de ansiedade e 51 (24,2%) sintomas de depressão. As maiores
prevalências anuais de distúrbios osteomusculares foram encontradas na região inferior das costas (n=82;
38,9%) e na região dos ombros (n=80; 37,9%). A média do QSCA para os 203 profissionais de enfermagem
que responderam esse instrumento foi de 144,6 (D.P.=22,6), em um intervalo possível de 29 a 203. A
medida de QVT obteve associação estatisticamente significante com as variáveis “tipo de instituição”
(p=0,003), “renda mensal” (p=0,006), “opção pelo local de atuação” (p=0,01), presença de estresse
ocupacional (p=0,001), presença de ansiedade (p=0,008), de depressão (p=0,05) e de distúrbios
osteomusculares na região dos ombros (p=0,00), região lombar (p=0,00) nos últimos 12 meses e na região
lombar nos últimos sete dias (p=0,01). A medida do SC obteve associação estatisticamente significante com
o “tipo de instituição” (p=0,03), a “presença de duplo vínculo empregatício” (p=0,00), “renda mensal” (p=0,01),
a presença de estresse ocupacional (p=0,029), a presença de ansiedade (p=0,000) e de depressão
(p=.0,000). Confirmamos neste estudo que a adição do estresse ocupacional e dos transtornos de humor
contribuiu para diminuir a QVT entre os profissionais de enfermagem dos BC, porém não confirmamos que a
adição do SC poderia contribuir satisfatoriamente para aumentar a QVT destes trabalhadores.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-29062009-143214/publico/DeniseRodriguesCostaSchimidt.pdf

Nº de Classificação: 6053
PELEGRINO, Flávia Martinelli. Adaptação cultural e validação do instrumento Duke
Anticoagulation Satisfaction Scale (DASS): versão para brasileiros em uso de anticoagulação oral.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 168 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DANTAS, Rosana Aparecida Spadoti
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RESUMO: O uso de anticoagulantes orais (ACO) esta indicado para a prevenção e tratamento de eventos
tromboembólicos decorrentes de várias doenças, principalmente, as ardiovasculares. O uso de ACO
representa mudanças na percepção da vida pelo individuo sob constante risco de complicações, sendo a
redução desses riscos associadas à melhora da qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) e resultados
clínicos satisfatórios. Este estudo de delineamento metodológico teve como objetivos realizar e testar as
propriedades psicomtéricas do instrumento Duke Anticoagulation Satisfaction Scale (DASS) para brasileiros
em uso de ACO. A DASS possui 25 itens distribuídos em três domínios, Limitação, Tarefa/Sobrecarga e
Impacto Psicológico, com respostas de um (1) “nada” a sete (7) “muitíssimo”, com um intervalo possível para
o total da medida de 25 a 175, no qual menores valores refletem melhor QVRS e maior satisfação com o uso
do ACO. O processo de adaptação seguiu os passos preconizados pela literatura. Os dados foram coletados
no ambulatório de um hospital público e de ensino do interior do Estado de São Paulo, por meio de
entrevistas e consultas aos prontuários, no período de março a agosto de 2008, tendo participado do estudo
180 sujeitos abordados aleatoriamente. As propriedades psicométricas analisadas foram: a validade de face
e de conteúdo (comitê de juízes); a validade de constructo (análise fatorial); a validade de constructo
convergente (testes de correlação de Pearson entre os domínios da DASS e do SF-36); validade de
constructo divergente (testes de correlação de Pearson entre a DASS e idade e tempo de uso do ACO); a
confiabilidade (consistência interna-alfa de Cronbach). O nível de significância adotado foi de 0,05. Os
resultados demonstraram que a maioria dos participantes era do sexo feminino (65,6%), com idade média de
55 anos, em uso de varfarina (83,3%) há mais de 6,9 anos, em média, sendo a prótese cardíaca metálica a
principal indicação para anticoagulação (50%). Apesar de 72,8% terem recebido algum tipo de informação
sobre o uso do ACO, 41,7% tiveram complicações, principalmente do tipo hemorrágica (94,6%), com
necessidade de internações (15,6%). Na avaliação das propriedades psicométricas, a validade de constructo
convergente teve a maioria das correlações negativas, de pouco valor para a prática e estatisticamente
significantes. Em relação à validade de constructo divergente, as correlações foram positivas, de pouco valor
para prática e não estatisticamente significantes A análise fatorial indicou a presença de três componentes,
conforme preconizado pelo autor. A confiabilidade demonstrou um valor adequado para a consistência
interna da versão adaptada da DASS (? de Cronbach=0,79). Assim, podemos concluir que a versão
adaptada da DASS para o português mostrou-se válida e confiável na amostra estudada.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-08062009-113803/publico/FlaviaMartinelliPelegrinopdf.pdf

Nº de Classificação: 6054
CORBI, Inaiara Scalçone Almeida. Associação entre a qualidade de vida relacionada à saúde,
atitudes frente ao uso de anticoagulação oral e variáveis sócio-demográficas e clínicas.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 86 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): DANTAS, Rosana Aparecida Spadoti
RESUMO: Estudo descritivo, exploratório, tipo corte transversal com 178 pacientes em uso de
anticoagulação oral em seguimento ambulatorial com os objetivos de: caracterizar os pacientes em
uso de terapia de anticoagulação oral (TAO) segundo variáveis sóciodemográficas, clínicas e
relacionadas à TAO; analisar a associação entre qualidade de vida relacionada à saúde com a idade
e o sexo dos pacientes; analisar a associação entre qualidade de vida relacionada à saúde com o
tempo de uso do anticoagulante oral (ACO), presença de complicações e indicação da TAO; analisar
a associação entre a presença de complicações pelo uso de ACO com a presença de orientações
prévias recebidas pelos pacientes. Os dados foram coletados por meio de entrevistas individuais e
consulta aos prontuários dos pacientes, sendo a qualidade de vida relacionada à saúde, avaliada pelo
instrumento SF-36. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva, teste t student,
ANOVA e teste Exato de Fisher. Verificamos que a maioria dos pacientes era do sexo feminino; com
idade média de 55,6 anos; aposentados (36,9%); com o primeiro grau incompleto (71,1%); renda
familiar média de 896,3 reais; casados (65,2%); e procedentes de outras cidades do Estado de São
Paulo (83,2%). As principais indicações para o uso de ACO foram uso de prótese cardíaca metálica
(50,6%) e fibrilação atrial (33,1%). A maioria (83,0%) fazia uso da varfarina e a dose média dos ACOs
foi 31,1 mg/semana, com o tempo médio de uso de 7 anos e valor médio do INR de 2,4 (de 0,5 a 6,8).
A presença de complicações foi relatada por 74 participantes, sendo a maioria do tipo hemorrágica
(94,6%) e que resultaram em 28 internações. A associação entre QVRS e a idade foi constatada nos
domínios Capacidade funcional (p=0,017) e Dor (p=0,041) e com o sexo foi verificada nos domínios
Saúde Mental (p=0,005) e Dor (p=0,020). Observamos que a avaliação dos pacientes na maioria dos
domínios da QVRS foi melhor entre pacientes em tratamento a longo prazo (acima de 10 anos de uso
do ACO). Mas, constatamos diferenças estatisticamente significantes entre os grupos apenas nos
domínios Capacidade Funcional (p=0,000), Aspectos físicos (p=0,044) e Estado geral de saúde
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(p=0,044). Não confirmamos a associação da QVRS com a presença de complicações, mas
constatamos essa associação quando analisamos indicação de ACO, sendo as diferenças
estatisticamente significantes entre os grupos nos domínios Aspectos Físicos (p=0,028) e Capacidade
Funcional (p=0,029). Outra associação verificada foi entre a presença de complicações pelo ACO e
informações prévias recebidas pelos pacientes (p= 0,045). Avaliar a qualidade de vida relacionada à
saúde e sua associação com variáveis sócio demográficas e clínicas nos possibilitou identificar
aspectos importantes a serem considerados no planejamento da assistência dos pacientes em uso de
anticoagulantes orais.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-08062009-113145/publico/InaiaraScalconeAlmeidaCorbi.pdf

Nº de Classificação: 6055
SAKATA, Karen Namie. Inserção do agente comunitário de saúde na equipe de Saúde da
Família (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2009. 200 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MISHIMA, Silvana Martins
RESUMO: O objeto da pesquisa foram as relações sociais estabelecidas entre o agente comunitário de
saúde - ACS - e a equipe de Saúde da Família - SF - em situações concretas de trabalho. A SF é estratégia
prioritária para a reorganização da Atenção Básica no Brasil. A profissão do ACS foi regulamentada somente
em 2002 e caracteriza-se pelo exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde. A
literatura aponta que os ACS desempenham ações preconizadas pelo Ministério da Saúde, mas enfrentam
dificuldades para cumprirem com funções de caráter mais político e social, voltadas para mudanças nos
modos de se cuidar e para o aumento da participação social. O ACS possui características híbridas e
singulares, pois é membro da comunidade e da equipe de saúde, propiciando a ligação entre esses dois
atores. Objetivou-se compreender as relações sociais estabelecidas entre o ACS e a equipe de SF a partir
do trabalho em equipe na saúde, destacando os aspectos da articulação das ações e da interação entre os
trabalhadores. A pesquisa foi de abordagem qualitativa com a realização de 23 observações participantes e
11 entrevistas semi-estruturadas junto a uma equipe de SF em um município do interior paulista, O material
empírico foi interpretado segundo a análise temática e compreendeu a história da unidade de saúde e seus
trabalhadores, o processo de trabalho da equipe e os ACS na equipe de SF na perspectiva da articulação e
da interação. Os resultados mostraram que o ACS está inserido em um processo de trabalho em equipe que
é dinâmico. O ACS vive as contradições de modelos de saúde que são diferentes e co-existem em um
mesmo espaço. Os ACS são laços de ligação quando desempenham ações articuladas ao trabalho da
equipe e interagem com os trabalhadores, construindo planos assistenciais em comum. Um núcleo de
competência do ACS pode ser a característica de laço de ligação, aproximando equipe e comunidade e
adequando as ações de cuidado às reais necessidades das pessoas. Na prática comunicativa com os
trabalhadores; os ACS ao falarem de si, estão falando da própria comunidade, pois é ele seu representante e
porta-voz na equipe. Como elos de ligação desenvolvem ações essencialmente operacionais para agilizar o
trabalho da equipe e da unidade, tais como, entregar recados e encaminhamentos. As atividades
desempenhadas dentro da unidade relacionam-se à cooperação e também estão muito atreladas às ações
operacionais e instrumentais do trabalho, inclusive com certo caráter de “troca”. Concluímos que a inserção
do ACS na equipe de SF enfrenta dificuldades e requer a criação de estratégias que favoreçam a relação
dialógica entre os trabalhadores. Assim, o trabalho da equipe e a dimensão política e social dos ACS
poderão ser potencializados, contribuindo para cuidados mais integrais e acolhedores e para um agir em
saúde mais criativo e prazeroso.
Acesso remoto ao texto integral:
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PINHO, Leandro Barbosa de. Análise crítico-discursiva da prática de trabalhadores de saúde
mental no contexto social da reforma psiquiátrica. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 344 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): KANTORSKI, Luciane Prado
RESUMO: No decorrer da história da humanidade, acompanha-se o nascimento de novos (e velhos)
discursos sobre a loucura. Porém, foi na era moderna que o campo da saúde testemunhou o
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desenvolvimento de um discurso que se tornaria hegemônico, o qual via a loucura como doença mental.
Para isso, desenvolveu-se instituições e instrumentos especializados de tratamento. Com o surgimento do
movimento de reforma psiquiátrica, nos últimos 20 anos, procurou-se reorientar o saber e o fazer com
relação à loucura, buscando romper com a visão altamente hospitalocêntrica do cuidado e direcionando a
assistência para o contexto da comunidade. Por ser um movimento que porta, no seu interior, contradições
inerentes ao seu caráter dialético, a mesma reforma que cria possibilidades de transformação do saber e da
prática em saúde mental, corre o risco de cair na inércia, que mantém relações estreitas com modelos
tradicionais antagônicos a ela. Nesse sentido, este estudo pretende analisar os discursos sobre a prática de
trabalhadores de saúde mental no contexto social da reforma psiquiátrica. Trata-se de uma pesquisa de
abordagem qualitativa, na qual foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas a 17 de 25 trabalhadores de
saúde mental de um serviço substitutivo da cidade de Joinville/SC. O referencial teórico-filosófico deste
estudo foi a análise crítica de discurso. A análise do corpus foi realizada com o desenvolvimento de um
dispositivo chamado de “diagrama axiológico-discursivo”. Optou-se por analisar o corpus a partir de quatro
eixos temáticos, a saber: representações sobre os usuários, as famílias, a prática dos trabalhadores e o
serviço. Para cada uma delas, chegou-se aos seguintes discursos prototípicos, com suas respectivas
combinações axiológicas: benevolência (não-negativo), distanciamento (negativo), incerteza (não-positivo) e
inovação (positivo). A análise foi realizada através da interpretação das principais estruturas lingüísticas que
representassem cada discurso prototípico e cada dimensão axiológica identificada, orientada a partir das
premissas do referencial teórico-filosófico escolhido. Espera-se que este estudo possa contribuir para o
avanço das pesquisas de abordagem qualitativa na área da saúde e para refletir sobre o processo de
consolidação da reforma psiquiátrica no contexto brasileiro.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-30062009-103643/publico/LeandroBarbosaDePinho.pdf

Nº de Classificação: 6057
PAIVA, Luciana. Qualidade de vida e a experiência do trauma para vítimas e seus familiares (A).
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 83 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROSSI, Lídia Aparecida
RESUMO: O objetivo deste estudo foi compreender o significado cultural de qualidade de vida para
pessoas que vivenciam o processo de reabilitação de múltiplos traumas. A antropologia interpretativa, a
etnografia e o Modelo Conceitual de Qualidade de Vida do Centre for Health Promotion foram utilizados
como referencial teórico, nesta investigação. Participaram, deste estudo etnográfico, 11 sujeitos que
estiveram internados, na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Escola da Universidade Federal do
Triângulo Mineiro, e dez familiares. Para a coleta de dados, foram utilizadas a entrevista semi-estruturada
e a observação direta no domicílio dos participantes. A partir da análise e interpretação dos dados,
constatou-se que os sentidos atribuídos pelos participantes à experiência do trauma estão relacionados às
seqüelas do trauma e a suas conseqüências, aos sentimentos de medo e insegurança, à vulnerabilidade
vivenciada no pós-trauma associada ao surgimento de novas patologias e agravamento do quadro clínico
e às percepções negativas da imagem corporal e das limitações físicas. Os sujeitos atribuíram o trauma e
suas conseqüências aos desígnios de Deus, a hábitos como bebidas e uso de drogas ilícitas, ao ambiente
de trabalho inseguro. Mencionaram que, apesar das conseqüências do trauma (incapacidades físicas,
mudanças nas relações sociais, mudanças no estilo de vida), a experiência trouxe um melhor convívio
familiar. As dimensões de qualidade de vida consideradas importantes para o grupo social foram ter
saúde, trabalho e apoio. Considerando o Modelo Conceitual de Qualidade de Vida do Centre for Health
Promotion, apresentado por Renwick (2004), a dimensão “ser” para os participantes deste estudo referese ao aspecto físico (dependência física, a preservação da imagem corporal), psicológico (ter felicidade) e
espiritual (ter fé em Deus). Ao mencionarem o trabalho como um importante aspecto de reinserção social,
observaram-se em suas narrativas as noções de “ser” já que é preciso ter saúde, recuperar a mobilidade e
a independência; o que requer a noção “pertencer”, ou seja, o apoio social, espiritual e familiar, e
associado à noção “tornar-se”, à medida que auxiliaram nas adaptações às mudanças vivenciadas no
pós-trauma. . Os participantes expressaram que o trauma possibilitou a oportunidade de ver a vida com
outro olhar. Os familiares e os pacientes procuraram reestruturar suas vidas em função do trauma, das
dificuldades encontradas e de seu significado social.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-30062009-103348/publico/LucianaPaiva.pdf
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Nº de Classificação: 6058
MARTINS, Camilla Soccio. Institucionalização de crianças e adolescentes vítimas da violência
doméstica: o cuidar na visão das instituições e das famílias envolvidas (A). Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto.
Programa Interunidades, 2009. 185 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Maria das Graças Bomfim de
RESUMO: A investigação, aqui apresentada, buscou conhecer e analisar o cuidado institucional à criança e
adolescente em situação de risco social, sob a visão de seus familiares e da equipe de profissionais que atua
no abrigo da cidade de Jardinópolis, SP. A metodologia adotada é de abordagem qualitativa e utilizou-se
como instrumentos de coleta de dados o mapa censitário, a observação livre e a entrevista semi-estruturada,
aplicada aos funcionários do abrigo e aos pais das crianças e adolescentes ali institucionalizados. Quanto à
análise desses dados, escolhe-se a análise de conteúdo, modalidade temática. Identificou-se, a partir da
caracterização do espaço pesquisado e dos atores estudados que as crianças e adolescentes
institucionalizados são em sua maioria meninos, negros e pobres e o motivo pelo qual foram
institucionalizados se destaca a negligência. Destacou-se ainda, que as famílias dessas crianças e
adolescentes institucionalizados, são, em sua maioria, desempregados, possuem situação financeira
desfavorável o que se relaciona ao baixo grau de escolaridade o que por sua vez diminuem as chances
dessas famílias de se inserir no mercado de trabalho. A partir das falas dos entrevistados, emergiram três
temáticas: “o cuidado enquanto contexto de análise”, “a violência enquanto (re)construção dos espaços” e “a
instituição como espaço de trabalho”. Em relação à primeira temática, apreendeu-se que o cuidado se
apresenta a partir de ações relacionadas com a alimentação, higiene pessoal, ambiental e cuidados relativos
à saúde, sem incluir a prevenção de doenças. Além disso, os cuidadores ressaltam que realizam tais
cuidados baseados em suas experiências como pais. Afirmam, também, que não utilizam o conhecimento
técnico ao oferecer cuidados às crianças e adolescentes abrigados e que se sentem inseguros para tais
prática. Dessa forma, evidencia-se a fragilidade da função cuidadora no arcabouço da construção do papel
profissional. Em relação à segunda temática, verificou-se a violência simbólica, psicológica e até física
praticada por esses cuidadores, aparecendo de uma forma naturalizada, necessária e integrante das
relações de poder perpetradas no contexto institucional. Assim, pode-se pensar o cuidado institucional como
mecanismo de controle disciplinar que a partir de Foucault abre-nos a possibilidade de maior compreensão
dessa dinâmica de forças, sendo elas indefinidas, mutáveis e transitórias, de acordo com o contexto à qual
se inserem. E, por fim, na terceira temática, apreendeu-se que a falta de políticas públicas adequadas e a
fragilidade no modelo vigente de atenção à criança e adolescente exercem significativa influência no
atendimento dentro das instituições de abrigo. De forma geral, percebe-se que há muita lacuna na
sistematização do cuidado, dificultando que ele possa ser objetivado, mediante planejamento, com definição
de objetivos, estratégias e avaliação permitindo que ele seja visto como produção de um trabalho
profissional, estruturado nas reais necessidades dessa população. Pensar a criança e o adolescente como
atores sociais ativos, envolvidos no cuidado da própria saúde, permite compreender que o cuidado
dispensado nessas instituições de abrigamento pode e deve ser entendido como um processo dialético de
mútua interação e construção. Os resultados obtidos na presente pesquisa levam a refletir, dialogar e intervir
nessa realidade tão pouco conhecida. Acredita-se que a elucidação de tais significados na perspectiva dos
atores sociais estudados proporcionará melhor entendimento e aproximação entre quem cuida e quem é
cuidado, bem como oferecerá ao profissional subsídios que fundamentem suas ações para o atendimento
das necessidades de cuidado institucionalizado manifestadas por essas crianças e adolescentes.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-18082009-123907/publico/CamilaSoccioMartins.pdf

Nº de Classificação: 6059
BALIEIRO, Carmen Roberta Baldin. Características da violência doméstica relacionadas ao
trauma por queimadura em crianças: revisão integrativa da literatura. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 117 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROSSI, Lídia Aparecida
RESUMO: A violência doméstica em crianças tem sido uma das manifestações mais comuns no setor
saúde. Neste estudo, foi ressaltado o trauma por queimaduras como fator a ser considerado como
possibilidade de maus-tratos físicos na infância. Em função da baixa produção de estudos de boa qualidade
sobre o tema, entende-se que a dificuldade do profissional para identificar e notificar o problema se faz
coerente diante do atual cenário científico. O objetivo do presente estudo foi realizar análise crítica das
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evidências disponíveis na literatura, para identificar as características da violência doméstica, relacionadas
ao trauma pela queimadura em crianças, a partir de revisão integrativa. Para o desenvolvimento, foram
utilizadas como fonte de levantamento três bases de dados: Pubmed, Cinahl e Lilacs. A amostra foi
constituída por 37 estudos. Os resultados obtidos mostraram como características associadas à suspeita de
maus-tratos: queimaduras por líquido superaquecido (com maior número de citações), seguida por
mecanismo do acidente (escalde por imersão) e as nádegas, as extremidades superiores, inferiores e
períneo (como as regiões do corpo mais atingidas). O padrão simétrico das queimaduras foi considerado
importante para suspeita de maus-tratos, assim como a idade, associada a incompatibilidade do acidente
com a faixa etária da criança. Inconsistência da história e verificação de lesões associadas, como pisaduras
e fraturas antigas, representam perfil específico para a criança que sofreu a queimadura por maus-tratos. Em
relação aos fatores sociodemográficos, foi identificado que o desemprego e as condições precárias de vida
(pobreza) são fatores que representam problema social e potencializam a violência doméstica. Famílias
chefiadas por mulheres também representam um perfil nesse processo. Compreende-se que se faz
necessário realizar exame detalhado dos eventos que foram identificados como precipitadores da suspeita
de maus-tratos. Assim, levar em consideração o mecanismo, o agente térmico, o histórico clínico e social, e
realizar o exame físico são procedimentos importantes a serem desenvolvidos pelo profissional da saúde
para o processo de identificação de maus-tratos por queimaduras. A existência de mecanismo de proteção à
criança já foi concretizado legalmente, o que falta, portanto, é a capacitação de profissionais para esse
processo de identificação. Diante desse quadro, entende-se que se faz necessário desenvolver programas
de prevenção e de reabilitação junto às famílias e crianças que sofreram esse problema social que,
seguramente, atingiu a saúde individual do grupo familiar.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

Nº de Classificação: 6060
LONGHI, Marcelen Palú. Participação social: a comunicação que aproxima e distancia usuários e
trabalhadores da Saúde da Família. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 225 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PALHA, Pedro Fredemir
RESUMO: Esta pesquisa tem como objeto de estudo a dinâmica de colegiados da saúde, com
destaque para a comunicação entre usuários e trabalhadores de saúde, vista como horizonte
operativo da participação, em espaços concretos na Estratégia Saúde da Família (ESF). A ESF está
pautada nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente no da participação social,
regulamentado pela legislação sanitária, por meio de Conferências e Conselhos de Saúde. Os
Conselhos de Saúde e colegiados similares são espaços nos quais deve ser fomentada a
participação da sociedade civil para atuar sobre as políticas públicas. A literatura aponta limites dos
fóruns da saúde, com ênfase para o predomínio da concepção biologicista e curativista de saúde, da
comunicação impositiva, prescritiva e da falta de capacitação para o exercício da participação social;
e potencialidades como maior integração entre usuários e entre esses e trabalhadores de saúde.
Para a realização desta pesquisa, nos baseamos em aproximações com a Teoria da Ação
Comunicativa de Jürgen Habermas que compreende a comunicação como um acordo intersubjetivo
entre os sujeitos e a participação social como a relação entre a sociedade civil e política, no âmbito
do Estado Ampliado. A pesquisa possui abordagem qualitativa, com a realização de cinco
observações participantes de colegiados em uma Unidade de Saúde da Família e 14 entrevistas
semi-estruturadas com os participantes que apresentavam maior freqüência nesses espaços, sendo
seis com trabalhadores de saúde e oito com usuários, num município do interior paulista. Empregouse a Análise de Conteúdo, modalidade temática, para interpretar o material empírico, a partir do qual
se constituíram a caracterização dos sujeitos do estudo e a comunicação nos espaços de
participação. As comunicações nos colegiados revelam duas dimensões que geram: distanciamento e
aproximações entre os sujeitos e destes com o processo de participação. Quanto à comunicação que
causa distanciamentos, os resultados mostraram que o silenciamento dos usuários nos espaços de
discussão se relaciona a sua inserção social, a desencontros relacionais, ao uso de linguagem
técnica e codificada pelos trabalhadores que, geralmente, controlam e definem o que pode ser
discutido nos colegiados e evidenciam que há distanciamentos/rupturas de horizontes. Em relação às
ações que provocam aproximações entre os sujeitos, a pesquisa aponta que nos colegiados são
fomentadas as interações entre trabalhadores e usuários, havendo fusões/encontros de horizontes, e
são discutidos problemas locais, sendo práticas que corroboram com o princípio da participação
social na Saúde da Família. Consideramos que os limites presentes podem ser problematizados com
os sujeitos que conduzem esse processo, a fim de imprimir-lhes uma nova direção, que há linhas de
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fugas que permitem a possibilidade da construção de projetos coletivos de felicidade, por meio do
diálogo intersubjetivo, baseado no reconhecimento do outro como sujeito.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-18082009-124224/publico/MarcelenPaluLonghi.pdf

Nº de Classificação: 6061
GOIS, Cristiane Franca Lisboa. Qualidade de vida relacionada à saúde, depressão e senso de
coerência de pacientes, antes e seis meses após revascularização do miocárdio. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 94 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): DANTAS, Rosana Aparecida Spadoti
RESUMO: A cirurgia de revascularização do miocárdio (CRVM) é um procedimento indicado para
pacientes com angina pectoris não controlada com o tratamento clínico e para pacientes com elevado
grau de obstrução das artérias principais. A cirurgia visa a melhorar a qualidade de vida relacionada à
saúde (QVRS) dos pacientes, aliviar os sintomas da angina e aumentar a sobrevida, sobretudo dos
pacientes de maior risco. No contexto do paciente coronariopata, a depressão tem sido relacionada como
um preditor de pior QVRS, enquanto o senso de coerência (SC) tem sido associado a melhor QVRS e
menor depressão. Objetivos: Avaliar a QVRS, depressão e SC, antes e seis meses após a CRVM e
investigar as associações entre essas variáveis. Casuística e método: Estudo observacional e prospectivo,
realizado em um hospital-escola no interior do Estado de São Paulo, desenvolvido entre os meses de
setembro de 2006 e abril de 2008. A amostra foi constituída por 54 pacientes que fizeram parte das duas
avaliações. Foram utilizados três instrumentos de medida: para avaliação da QVRS, o Medical Outcomes
Study 36 - item Short-Form (SF-36), para a depressão, o Inventário de Depressão de Beck (IDB) e para o
SC, o Questionário de Senso de Coerência de Antonovsky de 29 itens (QSCA). Os dados foram coletados
por meio de entrevistas. Posteriormente, foram sumarizados por meio de estatística descritiva e
analisados pelo teste de correlação de Pearson e teste t. A análise de regressão hierárquica foi realizada
para verificar as associações entre a depressão, seis meses após a cirurgia, o sexo, idade, depressão préoperatória e SC, as quais se mostraram estatisticamente significantes nas análises bivariadas. O nível de
significância adotado foi 0,05. Resultados: Os participantes eram, predominantemente, do sexo masculino,
casados e com baixo nível de escolaridade. As médias obtidas, nos oito domínios do SF-36, foram
maiores na segunda avaliação, quando comparadas ao pré-operatório, sendo as diferenças
estatisticamente significantes. A medida de depressão foi maior antes do que após cirurgia (p=0,01) e não
houve alteração na medida do SC (p=0,51). No pré-operatório, as mulheres apresentaram menor
avaliação da QVRS nos componentes do SF-36, exceto para Aspectos emocionais (p=0,68). A idade
apresentou correlação moderada e positiva com o Estado geral de saúde (r=0,342, p=0,01) e com o SC
(r=314, p=0,02), enquanto que moderada e negativa com a medida de depressão (r= -0,307, p=0,02).
Após seis meses, os homens apresentaram melhor avaliação em todos os componentes do SF-36, sendo
essa diferença estatisticamente significativa para Aspectos físicos (p=0,04), Dor (p=0,02), Estado geral de
saúde (p=0,01) e Vitalidade (p=0,04). A idade demonstrou correlação positiva e forte com Estado geral de
saúde (r=570, p=0,00) e moderada com Saúde mental (r=0,388, p=0,00). Para testar se a presença de
depressão, seis meses após a cirurgia, associava-se com a depressão existente no pré-operatório, bem
como com as variáveis sexo e idade, foi realizada regressão linear hierárquica cujo resultado mostrou que
49% da variância da medida de depressão, seis meses após a cirurgia, era explicada por essas variáveis.
Com a inclusão da medida de SC no modelo constatou-se que essa variável explicou sozinha 18,7% da
variância da medida de depressão, após o ajuste das demais variáveis. Conclusão: A QVRS melhora seis
meses após a CRVM, assim como há diminuição da depressão, enquanto o SC não apresentou alteração,
confirmando a estabilidade do constructo. Após o ajuste no modelo de regressão para as variáveis: sexo,
idade e depressão no pré-operatório, o SC explica 18,7% da depressão pós-operatória, resultado
importante em se tratando de uma variável psicossocial.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-18082009-122253/publico/CristianeFrancaLisboaGois.pdf

Nº de Classificação: 6062
LUIZ, Flávia Mendonça Rosa. Experiências de famílias de crianças com síndrome de Down no
processo de inclusão na rede regular de ensino. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 116 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Lucila Castanheira
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi explorar as experiências de famílias no processo de inclusão de
crianças com síndrome de Down na rede regular de ensino, a fim de conhecer as potencialidades e
limitações vividas por essa clientela e, assim, levantar necessidades de cuidado, com vistas à promoção de
saúde dessas famílias. Trata-se de um estudo de casos múltiplos, de abordagem qualitativa. Participaram da
pesquisa 11 mães e um pai de crianças com síndrome de Down, cujas crianças frequentaram a APAE e
foram encaminhadas para a rede regular de ensino do município de Ribeirão Preto-SP, no período de 2003 a
2006, totalizando 12 participantes e 11 famílias. Utilizamos, como principal técnica de coleta de dados, a
entrevista semi-estruturada, complementada pela elaboração do diário de campo. A análise dos dados foi
feita por meio da análise de conteúdo. Os resultados foram agrupados nas seguintes categorias: a família e
as consequências do diagnóstico da síndrome de Down na dinâmica familiar; o processo de transição para a
primeira inclusão; vivendo a inclusão; e o balanço da experiência vivida e perspectivas para o futuro. Os
resultados evidenciaram a necessidade de acompanhamento da família, principalmente das mães e pais
que permanecem mais próximos do cuidado da criança, antes, durante e após a inclusão propriamente dita,
de modo a apoiá-los nos momentos de busca e escolha da escola, da adaptação da criança ao novo
ambiente e da transição dos atendimentos oferecidos pela instituição especializada para outros setores. A
articulação entre os setores educacional e da saúde é crucial, além de um investimento no preparo das
escolas e seus recursos humanos para a recepção dessa clientela. Esta pesquisa não objetivou indicar
diretrizes para a inclusão de crianças com síndrome de Down na rede regular de ensino, mas compreender
as experiências de famílias no processo de transição da instituição especializada para a rede regular de
ensino. O conhecimento produzido nesta pesquisa contribui para mobilizar discussões entre os profissionais
da saúde e da educação, na intenção de tornar o processo de inclusão da criança com síndrome de Down,
na rede regular de ensino, uma etapa a ser vivida por ela e sua família da melhor forma possível, sentindo-se
preparadas e acolhidas.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-18082009-124851/publico/FlaviaMendoncaRosaLuiz.pdf

Nº de Classificação: 6063
TORRATI, Fernanda Gaspar. Ansiedade, depressão, senso de coerência e estressores nos
períodos pré e pós-operatório de cirurgias cardíacas. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 110 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DANTAS, Rosana Aparecida Spadoti
RESUMO: A cirurgia cardíaca é um evento estressante na vida de um paciente, especialmente
durante a estadia na unidade de terapia intensiva, no período pós-operatório imediato, podendo ser
agravado por fatores como ansiedade, depressão e a capacidade de enfrentamento. Entretanto
alguns pacientes conseguem lidar melhor com esse estresse do que outros. Os objetivos deste
estudo foram avaliar: as relações entre ansiedade, depressão e senso de coerência de pacientes no
pré-operatório de cirurgia cardíaca; as relações entre ansiedade, depressão e senso de coerência
com as variáveis sexo, idade, escolaridade e tempo de pré-operatório e a relação das medidas de
ansiedade, de depressão e de senso de coerência dos pacientes cardíacos, no período préoperatório, com o estresse percebido no pós-operatório imediato. Os dados foram coletados por
entrevistas individuais realizadas pela pesquisadora em dois momentos da internação: no período
pré-operatório e no pós-operatório imediato. Para a primeira coleta foi utilizado um instrumento de
caracterização sócio-demográfica e clínica; a versão adaptada da Hospital Anxiety and Depression
Scale (avaliação da ansiedade e depressão) e a versão adaptada do Questionário de Senso de
Coerência de Antonovsky (avaliação da capacidade de enfrentamento). Para a segunda coleta foi
utilizada a versão adaptada da Escala de Estressores em Terapia Intensiva. Os dados foram
analisados usando o coeficiente de correlação de Spearman, teste de Mann-Whitney e teste de
Kruskal-Wallis. O nível de significância adotado foi de 0,05. Participaram da investigação, 91 sujeitos
com idade média de 56,9 anos (DP= 13,7), 52,7% eram mulheres; 45 (49,5%) foram submetidos à
cirurgia de revascularização do miocárdio. Houve correlações inversas e de moderada magnitude,
entre senso de coerência e ansiedade (r= -0,371; p= 0,000) e senso de coerência e depressão (r= 0,516; p= 0,000). As mulheres e os pacientes com menor escolaridade apresentaram maior
pontuação para ansiedade (M= 8,1 e M= 7,6, respectivamente) e para depressão (M= 5,8 e M= 5,7,
respectivamente). O tempo de internação pré-operatória foi associado à maior ansiedade (p= 0,03) e
o nível e escolaridade foi associado à maior depressão (p= 0,01). Pacientes masculinos, acima de 60
anos, com maior grau de escolaridade obtiveram maior senso de coerência. A percepção dos
estressores foi maior para os pacientes masculinos, com idade entre 41 e 59 anos, com escolaridade
em nível médio ou superior e maior tempo de internação na UTI. Os itens da escala considerados
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mais estressantes foram “ter dor” e “não conseguir dormir”. Concluiu-se que houve correlação de
moderada magnitude entre as medidas de estressores percebidos e ansiedade (p= 0,01) e depressão
(p= 0,003) e correlação fraca entre as medidas de senso de coerência (p= 0,09) e estressores.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-18082009-124545/publico/FernandaGasparTorrati.pdf

Nº de Classificação: 6064
LOPES, Camila Mendonça de Moraes. Posicionamento cirúrgico: evidências para o cuidado de
enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2009. 156 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GALVÃO, Cristina Maria
RESUMO: O enfermeiro perioperatório é responsável pelo planejamento e implementação de
intervenções de enfermagem que minimizam ou possibilitam a prevenção de complicações aos
pacientes decorrentes do procedimento anestésico-cirúrgico. O posicionamento cirúrgico tem como
principal finalidade promover o acesso ao local a ser operado e deve ser realizado de forma correta
para garantir a segurança e o conforto do paciente e prevenir complicações pós-operatórias. A
Prática Baseada em Evidências é uma abordagem que integra as evidências disponíveis, a
competência clínica do profissional e as preferências do paciente para a tomada de decisão sobre o
cuidado a saúde, sendo selecionada como referencial teórico. O presente estudo teve como objetivo
buscar e avaliar as evidências disponíveis na literatura sobre os cuidados de enfermagem
relacionados ao posicionamento cirúrgico do paciente adulto no período intra-operatório. O método de
pesquisa adotado foi a revisão integrativa da literatura. Para a seleção dos artigos utilizamos as
bases de dados PUBMED, CINAHL e LILACS. A amostra constitui-se de 20 artigos. Em relação ao
nível de evidência, dos 20 estudos analisados apenas um apresentou nível de evidência forte (nível
II), um estudo é considerado com nível de evidência moderada (nível III) e oito com evidências fracas
(nível VI e VII). Atrelado a essa situação os outros 10 estudos (revisão narrativa de literatura) não têm
classificação de acordo com o sistema hierárquico adotado. Na síntese das evidências disponíveis
dos estudos incluídos na revisão, constatamos que estes enfocaram três tópicos principais, a saber:
os fatores de risco para o desenvolvimento de complicações; as complicações decorrentes do
posicionamento cirúrgico e os cuidados de enfermagem relacionados ao posicionamento cirúrgico do
paciente. A presente revisão integrativa fornece ao leitor informações detalhadas sobre os tópicos
mencionados, além de disponibilizar a tradução de um modelo de protocolo direcionado ao
posicionamento, movimentação, elevação e transporte do paciente no ambiente perioperatório, o qual
foi elaborado pela Association of periOperative Registered Nurses. Esperamos que os resultados
evidenciados neste estudo contribuam para a melhoria da qualidade da assistência prestada ao
paciente cirúrgico, pois a sua condução teve como propósitos facilitar o acesso às evidências
disponíveis sobre os cuidados de enfermagem no posicionamento cirúrgico, esclarecer dúvidas
relacionadas a esta prática e incentivar o desenvolvimento de protocolos de cuidados voltados ao
posicionamento a serem disponibilizados para todos os profissionais envolvidos no atendimento do
paciente no período perioperatório.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-18082009-125209/publico/CamilaMendoncadeMoraesLopes.pdf

Nº de Classificação: 6065
MANOCHIO, Marina Garcia. Perfil e a atuação do nutricionista no tratamento dos transtornos
alimentares (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2009. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RIBEIRO, Rosane Pilot Pessa
RESUMO: O profissional nutricionista é capacitado para atuar em áreas do conhecimento em que a
alimentação e a nutrição se apresentam fundamentais para a promoção, manutenção e recuperação
da saúde. Entre essas, estão os transtornos alimentares (TA), quadros psicopatológicos graves e
atuais, cuja etiologia é bastante complexa e multifatorial. No âmbito da alimentação, apresentam
importantes alterações do comportamento, variando desde restrições até compulsões alimentares. O
tratamento deve ser multiprofissional e interdisciplinar, sendo o nutricionista o profissional qualificado
para implementar a avaliação e orientação nutricionais. No entanto, não há estudos na literatura que
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abordem o papel desse profissional na equipe de tratamento, direcionando as ações de nutrição
nesse contexto. Sendo assim, o objetivo deste estudo, de natureza qualitativa, foi identificar o perfil e
a atuação do nutricionista que desenvolve essa atividade. Foram entrevistados seis nutricionistas
inseridos em serviços especializados das regiões Sul e Sudeste do Brasil: GRATA-HCFMRP-USP em
Ribeirão Preto, AMBULIM-HCFMSP-USP e PROATA-UNIFESP em São Paulo, GOTA-IEDE e
Psiquiatria da Santa Casa de Misericórdia no Rio de Janeiro e GEATA-CEAPIA de Porto Alegre.
Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um roteiro semi-estruturado, sendo que as
entrevistas foram áudiogravadas, realizadas na cidade de origem do serviço e transcritas na íntegra.
Os temas que emergiram foram: o nutricionista, a função, o fazer e o trabalho em equipe. Os
participantes, apenas um do sexo masculino, tem de 29 a 52 anos de idade, de cinco a 34 anos de
formação e trabalham, em sua maioria, voluntariamente no serviço há sete anos, em média. Todos
fizeram curso de especialização na modalidade de lato sensu e/ou stricto sensu. A maioria já se
interessava pela temática antes dessa atuação e sente-se valorizada pelo profissional ser essencial
na equipe. Porém, é preciso desenvolver-se emocionalmente para a relação com o paciente a fim de
compreender que os sintomas alimentares são conseqüências de conflitos intensos e abrangentes.
Para isso, devem apresentar postura acolhedora, contudo firme. As principais dificuldades se referem
às orientações quanto às modificações necessárias para melhorar a relação que o paciente
estabelece com os alimentos e com o peso, ter uma abordagem psiconutricional e saber lidar com a
frustração e impotência, sentimentos que comumente emergem nessa atividade. O trabalho em
equipe foi caracterizado como algo que oferece segurança e respeito. Há boa comunicação entre os
integrantes, o que proporciona crescimento e aprendizagem, apesar das dificuldades relativas à falta
de estrutura física adequada e à inserção de novos profissionais sem experiência na área. Para todos
eles, os conhecimentos adquiridos durante a graduação foram insuficientes para subsidiar essa
atuação sendo necessário, o aprimoramento através de cursos de pós-graduação. Os resultados
sugerem que os profissionais mostraram-se engajados nos serviços e realizados com essa conquista
e atuação, apesar das limitações do cotidiano. Os desafios impostos para o campo da nutrição no
contexto dos TA são inúmeros, mas apontam para a possibilidade de apreender diferentes olhares e
perspectivas na direção do diálogo interdisciplinar, tendo por intuito romper a formação tecnicista
tradicional e promover a integralidade do cuidado em saúde.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-18082009-123504/publico/MarinaGarciaManochio.pdf

Nº de Classificação: 6066
ZUFFI, Fernanda Bonato. Atenção dispensada aos usuários com úlcera venosa: percepção dos
usuários, cadastrados nas equipes de saúde da família (A). Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEREIRA, Maria José Bistafa
RESUMO: As Úlceras Venosas (UV) desenvolvem-se devido à Insuficiência Venosa Crônica,
caracterizada como uma condição crônica que afeta o estado de saúde das pessoas acometidas.
Têm maior incidência em mulheres, 80% dos casos, com índice de prevalência de 70% em pessoas
acima de sessenta anos. Seu tratamento gera elevados custos. A pessoa com UV necessita de
acompanhamento e monitoramento, com terapia tópica envolvendo uso de produtos e
recomendações baseadas em estudos com evidência científica. Na Atenção Básica, particularmente
na Estratégia de Saúde da Família, há possibilidade de se ter acesso e aproximar-se destes usuários,
como também de se estabelecer vínculo, atributos essenciais no cuidado ao usuário. Este trabalho
teve como objetivos: identificar, a partir do usuário e/ou cuidador, o acesso do usuário com Úlcera
Venosa que necessita de acompanhamento, em três equipes de saúde da família do Distrito Sanitário
I de Uberaba-MG; descrever as dificuldades, facilidades e sentimentos dos usuários e/ou cuidadores
de usuários com UV sobre os cuidados realizados para o tratamento da Úlcera Venosa no espaço
domiciliar, pelas três equipes de saúde da família do Distrito Sanitário I de Uberaba-MG; descrever, a
partir do usuário e/ou cuidador, como ocorre a atenção recebida no serviço de saúde. Trata-se de
uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. O estudo foi realizado no município de Uberaba,
sendo sujeitos os usuários com diagnóstico de UV em um dos membros inferiores ou em ambos,
atendidos em uma das três equipes de Saúde da Família até o mês de julho do ano de 2007, do
Distrito Sanitário I. Ao total, foram cinco indivíduos que participaram da pesquisa, sendo quatro
usuários de duas equipes participantes do estudo e um cuidador. Na terceira equipe não foi
identificado nenhum portador de UV. Para obtenção dos dados, recorremos à entrevista semiestruturada, destinada aos usuários com UV e cuidadores, e, também à observação sistemática. Para
análise e interpretação utilizamos a análise temática, sendo identificado o acesso como unidade
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temática central, com os seguintes subtemas: determinados procedimentos, consulta médica,
consulta médica no domicílio, realização do curativo no domicílio, orientação, tratamento adequado
da ferida, medicamentos de uso sistêmico, especialista, horário de funcionamento, tempo de espera,
tempo de consulta. Já com o cuidador, foi identificado como unidade temática o acesso com
subtemas: socialização, outros níveis de atenção, conhecimento, materiais, recursos de diferentes
naturezas. Em nosso estudo, foi possível identificar diferentes e diversas dimensões do acesso do
usuário com Úlcera Venosa nos serviços de saúde. Os discursos apresentados no estudo revelam
que o acesso e a acessibilidade apresentam restrições que comprometem a atenção dispensada. O
melhor aspecto encontrado, relativo ao aceso, foi o tempo de consulta e o acesso ao agente
comunitário de saúde, no domicilio. A rede se apresenta desarticulada entre os diferentes níveis, com
falta de continuidade do tratamento da pessoa com ferida. O usuário é referenciado a um serviço de
maior complexidade, sem o retorno ao serviço de atenção básica de forma sistematizada. O
panorama aponta para investimentos, entre eles a adoção de um protocolo de atenção à pessoa
portadora de UV.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-18082009-130549/publico/FernandaBonattoZuffi.pdf

Nº de Classificação: 6067
FERREIRA, Vânia Tie Koga. Caracterização da dor em mulheres com câncer de mama pós-tratamento.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 85 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Ana Maria de
RESUMO: Introdução: A dor após o tratamento por câncer de mama é comum, pode ter várias causas,
este sintoma caracteriza-se por redução funcional e emocional importante. Objetivo: Descrever a dor em
mulheres com câncer de mama, identificar fatores de melhora e piora da dor, avaliar a interferência da dor
na vida das mulheres, caracterizar e localizar a dor de mulheres submetidas ao tratamento por câncer de
mama. Métodos: A amostra constituiu de 30 mulheres submetidas ao tratamento por câncer de mama,
freqüentando um núcleo de reabilitação durante o período de fevereiro a agosto de 2008, e que
responderam a um formulário acerca da doença, do tratamento e da dor. Foi aplicado o Inventário Breve
de Dor (IBD) e o Questionário de McGill - Br-MPQ - e uma imagem para identificar o local o da dor.
Resultados: A maioria das mulheres tinha idade superior a 50 anos, era casada, raça branca, católica, e
do lar/dona de casa. Em relação ao tipo de cirurgia e a lateralidade observa-se uma distribuição equitativa
entre mastectomia total e quadrantectomia, e lado direito e esquerdo, respectivamente. A maioria das
mulheres realizou esvaziamento axilar, além de radioterapia e quimioterapia. A dor teve início após a
cirurgia da mama em 46,7% das mulheres, com freqüência diária e constante, interferindo no humor e no
sono das mulheres entrevistadas. Os movimentos relacionados ao aumento da dor foram alcançar,
empurrar, apoiar e puxar. A maioria das mulheres relatou a prática de massagem para alívio da dor.. A dor
após o tratamento por câncer de mama foi caracterizada como latejante, que irradia, que repuxa, chata,
incômoda, que prende e deixa tensa. As alterações emocionais aumentaram a dor em (43,3%) das
mulheres, o descansar/relaxar diminuiu a dor para metade e a maioria delas referiu suportar as dores. O
local mais escolhido pelas mulheres para identificar a dor foram a região torácica superior e o braço entre
linha do cotovelo e altura axilar na vista frontal da imagem. Conclusão: os dados apontam que a dor é um
sintoma importante nas mulheres após o tratamento por câncer de mama, e esta deve ser valorizada por
profissionais de saúde que as acompanham, são necessários mais estudos que possam elucidar
questões como fatores osteomioarticulares e evolução do sintoma no pré e pós operatório.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-18082009-123255/publico/VaniaTieKogaFerreira.pdf

Nº de Classificação: 6068
BARBIERI, Anelise Faloni Siman. Estimativa do tamanho da porção alimentar de indivíduos com
diabetes mellitus tipo 2 utilizando o álbum fotográfico. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 127 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZANETTI, Maria Lúcia
RESUMO: Trata-se de um estudo transversal, realizado em uma instituição de saúde, em uma cidade
do interior de São Paulo, em 2009. Objetivo Geral: avaliar a estimativa da porção alimentar autoreferida do indivíduo com diabetes mellitus tipo 2. Objetivos específicos: caracterizar as pessoas com
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diabetes mellitus tipo 2 segundo as variáveis sócio-demográficas e clínicas; quantificar e avaliar o
consumo alimentar de indivíduos com diabetes mellitus tipo 2; analisar a estimativa da porção de
alimento auto-referida utilizando o álbum fotográfico; e relacionar a estimativa da porção de alimento
auto-referida segundo algumas variáveis sócio-demográficas e clínicas. A amostra foi constituída por
48 indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão. Para a
coleta de dados foram utilizados três instrumentos: um questionário para a obtenção das variáveis
sócio-demográficas e clínicas; um questionário de freqüência de consumo alimentar - QFCA e um
álbum fotográfico. Os dados foram obtidos mediante entrevista no domicílio. Para a análise utilizou-se
estatística descritiva e análise de correspondência simples. Os resultados mostraram que houve
predomínio de indivíduos do sexo feminino, mediana de 55,5 anos; 11 anos de estudo; sete salários
mínimos; seis anos de diagnóstico; 87,5% estavam com excesso de peso; 45,8% apresentaram
hipertensão arterial e 20,8% dislipidemia. Quanto à avaliação do consumo alimentar, 29,2% dos
indivíduos referiu realizar quatro refeições ao dia, mediana de 1565,7Kcal; 91,7% consumiam menos
de 7% de gordura saturada; 52,1% acima de 20% de proteína; e 37,5% menos de 44,9% de
carboidrato. No que se refere à estimativa do tamanho da porção de alimentos auto-referida, houve
superestimação de Doces e Pães; e subestimação das Gorduras, Verduras, Leites e Carnes. As
mulheres subestimaram o consumo das Gorduras, Frutas e Verduras, e superestimaram o consumo
dos Doces; os homens subestimaram o consumo das Gorduras, Leguminosas, Carnes e Verduras.
Indivíduos diagnosticados há < 5 anos subestimaram o consumo de Verduras, e superestimaram o
consumo dos Doces. Diagnosticados há ? cinco anos subestimaram o consumo das Gorduras,
Cereais e Frutas e superestimaram o consumo dos Pães. Indivíduos com ? 11 anos de estudo
subestimaram o consumo das Gorduras e superestimaram o consumo dos Doces; > 11 anos de
estudo subestimaram o consumo das Verduras. Indivíduos com ? 7 salários mínimos subestimaram o
consumo das Leguminosas e Verduras; >7 salários mínimos subestimaram o consumo do Leite.
Indivíduos com IMC <24,9kg/m² subestimaram o consumo das Carnes e superestimaram o consumo
dos Doces. Indivíduos com IMC ? 25 subestimaram o consumo das Carnes, Gorduras, Verduras e
superestimaram o consumo dos Doces. Conclui-se que a maioria dos indivíduos com diabetes
mellitus tipo 2 subestimaram o tamanho das porções de alimentos consumidas utilizando o álbum
fotográfico e o QFCA, indicando que os profissionais de saúde devem buscar estratégias
educacionais inovadoras para a educação nutricional de indivíduos com diabetes mellitus tipo 2.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-18082009-130933/publico/AneliseFaloniSimanBarbieri.pdf

Nº de Classificação: 6069
SANTOS, Ellen Cristina Barbosa dos. Direitos dos usuários com diabetes mellitus: do
conhecimento à utilização dos benefícios na saúde. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 143 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TEIXEIRA, Carla Regina de Souza
RESUMO: Trata-se de um estudo exploratório-descritivo de abordagem qualitativa, com o objetivo de
analisar o conhecimento do usuário com diabetes mellitus acerca dos direitos e benefícios em saúde
advindos da legislação vigente. O estudo foi realizado no Centro de Pesquisa e Extensão
Universitária do interior paulista com 12 usuários com diabetes mellitus, vinculados ao Grupo de
Educação em Diabetes. A coleta de dados ocorreu no período de setembro a dezembro de 2008,
através de entrevista semi-estruturada, norteada pela questão relacionada ao conhecimento do
usuário com diabetes mellitus e percepção dos benefícios em saúde advindos da legislação vigente.
Utilizou-se também, um questionário contendo variáveis sócio-demográficas, variáveis clínicas e
variáveis relacionadas ao monitorização da glicemia capilar para caracterização dos participantes da
pesquisa. A análise dos temas foi fundamentada nos documentos oficiais identificados através do
levantamento acerca dos direitos do usuário em diabetes e dos princípios da Bioética. Os dados
obtidos foram agrupados em três temas: a não-consciência dos usuários com diabetes mellitus
acerca dos seus direitos; a co-responsabilidade em saúde no que diz respeito ao fornecimento de
informações e à efetivação dos direitos dos usuários e, a qualidade da interação profissional-usuário
nos serviços de saúde. Apesar dos avanços legalmente alcançados pelas políticas públicas, os
usuários com diabetes mellitus em sua maioria desconhecem seus direitos, mas utilizam de maneira
não-consciente os benefícios advindos da legislação, tais como, a aquisição gratuita de
medicamentos, glicosímetros e tiras para a monitorização da glicemia capilar em domicílio. No
entanto, eles percebem o benefício como um favor ou doação. Assim, é de suma importância que
haja informação sobre os direitos dos usuários com diabetes, uma vez que, sem a necessária e
suficiente informação, torna-se difícil o usuário ser capaz de reivindicar e/ou lutar pelos seus direitos.
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O desconhecimento dos usuários com diabetes sobre seus direitos resulta na falta de efetivação do
exercício de autonomia. As dificuldades apontadas, tais como o acesso a consultas médicas, a
impessoalidade da relação entre profissionais de saúde e usuários, apontam para o desejo de
humanização no atendimento nos serviços de saúde. Esperamos que os resultados aqui
apresentados sobre o conhecimento dos usuários com diabetes mellitus acerca dos seus direitos e
benefícios da legislação vigente possam contribuir para a assistência de Enfermagem e dos
profissionais da saúde. Para tanto, a necessidade de informação adequada aos usuários dos serviços
de saúde nos remete ao papel social que a Enfermagem possui, como um elo entre os usuários e os
atuais modelos de saúde vigentes.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-18082009-130259/publico/EllenCristinaBarbosaDosSantos.pdf

Nº de Classificação: 6070
VILLAS BOAS, Lilian Cristiane Gomes. Apoio social, adesão ao tratamento e controle metabólico
de pessoas com diabetes mellitus tipo 2. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 171 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PACE, Ana Emilia
RESUMO: Trata-se de um estudo seccional, de abordagem quantitativa, cujo objetivo geral foi
analisar a relação entre o apoio social percebido, a adesão às atividades de autocuidado, a adesão
ao tratamento medicamentoso e o controle metabólico de pessoas com diabetes mellitus tipo 2.
Como objetivos específicos, pretendeu-se caracterizar a amostra segundo características
sociodemográficas, clínicas, hábitos de vida e controle metabólico; avaliar a percepção das pessoas
com diabetes mellitus tipo 2 frente ao apoio social; avaliar a adesão ao autocuidado e ao tratamento
medicamentoso das pessoas com diabetes mellitus tipo 2. O estudo foi desenvolvido em unidade
ambulatorial, no período de maio a novembro de 2008. Mediante os critérios de inclusão e exclusão,
a amostra ficou constituída por 162 pessoas; para a coleta dos dados, foram utilizados o Inventário da
Rede de Suporte Social, o Questionário das Atividades de Autocuidado com a Diabetes e a Medida
de Adesão aos Tratamentos. Resultados: 94 (58%) participantes eram do sexo feminino, a média de
idade foi de 59,39 (DP=8,02) anos, 114 (70,4%) eram casados, 67 (41,4%) aposentados ou
pensionistas, 129 (79,6%) procedentes de Ribeirão Preto e/ou região, média de escolaridade de 5,36
(DP=3,90) anos de estudo e uma média de renda familiar mensal de 1.325,65 (DP=1.122,72) reais. O
tempo de diagnóstico foi, em média, 14,8 (DP=7,72) anos; 88 (54,3%) eram obesos e 58 (35,8%) com
sobrepeso; a prática de atividade física (regular ou esporadicamente), o tabagismo e o consumo de
bebida alcoólica foram referidos, respectivamente por 55,5%, 6,2% e 19,8% dos participantes. Entre
as complicações/comorbidades, as de maiores freqüências foram as dislipidemias e a hipertensão
arterial sistêmica; 104 (64,2%) participantes estavam em terapia combinada de insulina e
antidiabéticos orais; 143 (88,3%) apresentaram hemoglobina glicada maior ou igual a 7%
(média=9,1%; DP=1,82); médias da pressão arterial sistólica 140 mmHg (DP=22,4) e da diastólica 78
mmHg (DP=11,84); da circunferência abdominal para o sexo masculino 106,4 cm (DP=12,87) e
feminino 106 cm (DP=13,87); colesterol total 182 mg/dl (DP=47,7); HDL 42 mg/dl (DP=9,3) e
triglicérides 215 mg/dl (DP=237,3). Observou-se elevada percepção de apoio social, e a principal
fonte foi a dos familiares, seguidos pelos profissionais de saúde. A adesão ao autocuidado foi baixa
em 69,1% dos participantes e alta para o tratamento medicamentoso (95,7%). Para um p<0,05, o
apoio social teve correlação direta com a idade (0,20), adesão ao autocuidado (0,21) e adesão
medicamentosa (0,18); e inversamente com a escolaridade (-0,24). A adesão ao autocuidado
correlacionou-se diretamente com a adesão medicamentosa (0,22), e inversamente com a
escolaridade (-0,18); a adesão medicamentosa correlacionou-se diretamente com a adesão ao
autocuidado (0,22), com a freqüência diária de aplicação de insulina (0,18) e freqüência diária de
tomada do antidiabético oral (0,27). Conclusões: os dados sugerem que a escolaridade é uma
variável que deve ser considerada na educação em diabetes mellitus e pode ser uma barreira para o
autocuidado, enquanto o apoio social poderá ser útil para se obter a adesão ao tratamento e ao
autocuidado.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-18082009-125600/publico/LilianCristianeGomesVillasBoas.pdf
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Nº de Classificação: 6071
RIBAS, Camila Rezende Pimentel. Representações sociais dos alimentos para pessoas com
diabetes mellitus tipo 2. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2009. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZANETTI, Maria Lúcia
RESUMO: Este estudo teve como objetivo identificar as representações sociais dos alimentos sob a
ótica de pessoas com diabetes mellitus tipo 2. Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, de
abordagem qualitativa, cujo referencial teórico adotado foi a teoria das representações sociais. Optouse por esse referencial teórico, em virtude de ser o mais adequado para investigar como as
representações sociais dos alimentos são percebidas pelas pessoas com diabetes mellitus tipo 2. O
enfoque teórico fundamenta-se na psicologia social, na vertente de Moscovici, aprofundada por
Denise Jodelet. Os participantes foram selecionados a partir da lista de espera do Centro de
Pesquisa e Extensão Universitária do interior paulista, em 2008. A amostra foi constituída por 14
participantes com diabetes mellitus tipo 2, de ambos os sexos, cuja idade variou de 43 a 83 anos,
sendo atendidos os critérios de seleção. Para a coleta de dados, utilizou-se um roteiro de entrevista
estruturada e um roteiro de entrevista semi-estruturada construído a partir da literatura, com a
seguinte questão norteadora: “Gostaria que falasse a respeito do que os alimentos significam para
o(a) Sr(a) em seu dia-a-dia”. Para a finalização das entrevistas, utilizou-se o critério de saturação dos
dados. Os dados foram submetidos à técnica de análise de conteúdo, na modalidade de análise
temática, o que possibilitou identificar sete categorias temáticas: -Alimentos para diabetes não
sustentam; -Sentimentos em relação aos alimentos; -Descrença na orientação dos profissionais de
saúde; -Custo oneroso dos alimentos recomendados para o diabetes; -Prazer regendo a busca pelo
alimento; -Diabetes como o diabo; -Alimento como vício. Os resultados mostraram contradições nos
depoimentos dos participantes; ora o consumo dos alimentos é regido pela idéia de que os alimentos
recomendados pelos profissionais de saúde não sustentam, ora pelo prazer, ora por sentimentos de
depressão, inferioridade, ansiedade, entre outros; além de estabelecerem relação entre alimento e
vício, e entre o diabetes mellitus tipo 2 e o diabo. Para os participantes, os alimentos constituem algo
que desejam e repudiam ao mesmo tempo, conduzindo-os a um sofrimento psíquico, que dificulta o
alcance do controle metabólico. Por outro lado, ao desempenhar funções de reativação da memória,
além de conforto, segurança, os alimentos podem propiciar interações entre as pessoas. Concluiu-se
que os resultados obtidos neste estudo são importantes ao redirecionamento dos programas em
educação em diabetes, em particular ao atendimento às pessoas com diabetes mellitus tipo 2 que
necessitam de suporte ao seguimento do plano alimentar. Nesse sentido, faz-se necessário o
reconhecimento, por parte da equipe multiprofissional de saúde, acerca da subjetividade e dos
aspectos simbólicos e culturais que abrangem o planejamento alimentar da pessoa com diabetes
mellitus tipo 2. A identificação e valorização desses aspectos permitirão maior vínculo dos
profissionais de saúde com as pessoas, e conseqüentemente, o oferecimento da atenção em
diabetes, considerando as suas reais necessidades e expectativas. Através da identificação das
representações sociais dos alimentos, a partir das pessoas com diabetes mellitus tipo 2, espera-se
que um novo olhar dos profissionais de saúde possa emergir em relação à compreensão da atenção
em diabetes mellitus tipo 2.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-18082009-125901/publico/CamilaRezendePimentelRibas.pdf

Nº de Classificação: 6072
NERY, Pâmela Borges. Análise da confiabilidade intra e interexaminador do software de
avaliação postural - SAPO em escolares do Município de Ribeirão Preto-SP. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Marta Angélica Iossi
RESUMO: O objetivo deste estudo foi verificar a confiabilidade do método de avaliação postural
usando-se o Software de Avaliação Postural -SAPO que consiste em um programa de avaliação por
meio de fotografias digitais baseando-se nos princípios da fotogrametria computadorizada. Para isso,
20 escolares com idade 8,3 ± 0,8 anos de idade foram fotografados na vista anterior, lateral direita,
lateral esquerda e posterior. Foram demarcados, sobre a pele dos sujeitos, pontos que normalmente
são utilizados na avaliação postural, propostos pelo protocolo SAPO. A partir desses pontos, foi
realizada a análise de diferentes ângulos pelo Software de Avaliação Postural - SAPO. Na análise
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intraexaminador, as mesmas fotos foram avaliadas por um único examinador, duas vezes com um
intervalo de um mês entre elas. Para a análise interexaminadores, três profissionais diferentes
avaliaram as fotografias, e os resultados foram comparados. O método utilizado para comparação
dos resultados intra e interexaminadores foi o coeficiente de correlação intraclasse. Os resultados
mostraram que o SAPO pode ser considerado uma ferramenta confiável para avaliar a postura em
escolares, pois a maioria dos ângulos analisados, tanto na análise intra como interexaminadores,
apresentou-se confiável. Dos ângulos estatisticamente confiáveis, houve alguns ângulos com baixo
nível de confiabilidade, sendo os principais, na vista lateral, referentes ao alinhamento da pelve, da
cabeça, do tornozelo e do quadril, e, na vista posterior, os referentes ao ângulo perna e retropé.
Portanto, o Software de Avaliação Postural - SAPO sugere ser um método confiável para avaliação
postural, entretanto necessita de mais estudos a fim de verificar melhor a confiabilidades na vista
lateral e posterior, principalmente em ângulos que envolvam as curvaturas vertebrais no plano sagital.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-18082009-122815/publico/PamelaBorgesNery.pdf

Nº de Classificação: 6073
PEDERSOLI, Cesar Eduardo. Uso da máscara laríngea pelo enfermeiro na ressuscitação
cardiopulmonar: revisão integrativa da literatura (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DALRI, Maria Célia Barcellos
RESUMO: A parada cardiorrespiratória (PCR) é uma situação que requer atuação imediata dos
profissionais da saúde. Na maioria dos hospitais e unidades de saúde, a equipe de enfermagem é a
primeira a chegar em casos de PCR, devendo ser competente em iniciar as manobras de
ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Dentre os procedimentos durante a RCP, a intubação
endotraqueal é o padrão ouro para abordagem das vias aéreas, mas nem todos os profissionais de
saúde estão aptos a realizá-la. A máscara laríngea é um dispositivo que permite a formação de um
selo ao redor da laringe, oferecendo uma satisfatória alternativa para manejo das vias aéreas. O
referencial teórico-metodológico utilizado foi o da Prática Baseada em Evidências, que preconiza a
aplicação de resultados de pesquisas na prática profissional do enfermeiro. O estudo teve como
objetivo identificar as evidências disponíveis na literatura sobre a abordagem de vias aéreas por meio
da inserção da máscara laríngea pelo enfermeiro, na RCP, em pacientes adultos. A metodologia
adotada foi a revisão integrativa da literatura cujo propósito é reunir e sintetizar o conhecimento sobre
a temática proposta. As bases de dados acessadas foram: LILACS, PUBMED, CINAHL e
COCHRANE com os descritores controlados “laryngeal masks” AND “cardiopulmonary resuscitation”
AND “nursing”. Após leitura exaustiva dos artigos foram selecionadas 18 referencias. Os resultados
evidenciaram que 66,5% dos estudos foram oriundos do Reino Unido, o periódico que apresentou
maior número de publicações foi a Resuscitation (cinco), 50% dos estudos foram realizados somente
por médicos, 28% somente por enfermeiros e 11% por ambos, conjuntamente. Em relação ao
delineamento de pesquisa foram encontrados seis estudos (33,5%) de delineamento quaseexperimental, 12 (66,5%) de delineamento não-experimental, sendo três do tipo
survey/descritivo/exploratório (25%), um prospectivo (8,5%) e oito relatos de experiência/opinião de
especialista (66,5%). Os estudos foram agrupados em três momentos históricos (antes da publicação
das diretrizes de RCP de 2000, entre as diretrizes de 2000 e 2005 e após as diretrizes de 2005).
Verificou-se que o grande impacto dos estudos publicados na década de 90 foi evidenciado nas
diretrizes de 2005, pois as embasaram e foram citados nas mesmas (estudos 1, 2, 3, 5, 7 e 9).
Conclui-se que a mascara laríngea é de fundamental importância para manejo de vias aéreas em
situações criticas, necessita de treinamento para sua utilização e, quando testada em manequins,
mostrou-se eficaz, atingindo taxas de sucesso em sua inserção e nas ventilações, próximas a 100%.
É um dispositivo de fácil manuseio e inserção, minimiza o risco de distensão gástrica, regurgitação e
aspiração em relação à unidade bolsa-valva-máscara. A ausência de estudos com delineamento
experimental acerca da temática, evidencia a necessidade de investigações cientificas envolvendo
mascara laríngea, ressuscitação cardiopulmonar e enfermagem, com o intuito de subsidiar a pratica
clínica do enfermeiro e sua tomada de decisão acerca do cuidado prestado ao paciente. Os
enfermeiros atuaram nos estudos como sujeitos e puderam identificar, compreender e sinalizar
aspectos relevantes dos atributos cognitivo, técnicos e demais habilidades para executarem tal
intervenção, permitindo-se prestar assistência de enfermagem com qualidade e embasamento
técnico-científico em situações de emergência.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14092009-162645/publico/CesarEduardoPedersoli.pdf
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Nº de Classificação: 6074
SILVA, Vanessa Castro de Souza e. Avaliação antimicrobiana de antissépticos bucais e
antifúngicos sobre Candida spp. isoladas na saliva de pacientes oncológicos. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. [103] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ANDRADE, Denise de
RESUMO: A ocorrência de leveduras do gênero Candida spp. constitui uma ameaça a saúde bucal
de pacientes oncológicos submetidos ao tratamento antineoplásico. Diante do exposto,objetivou-se
no estudo avaliar as variáveis clínicas de pacientes oncológicos portadores ou não de Candida spp.
na saliva; estimar a prevalência dessas cepas, avaliar a atividade antimicrobiana dos antissépticos
bucais e, determinar o perfil de sensibilidade aos antifúngicos. Foram coletadas amostras de salivas
de pacientes oncológicos, com e sem mucosite. A saliva foi submetida a diluição decimal seriada até
10-3 e semeada em meio de cultura (CHROMagarTM Candida) para quantificação das unidades
formadoras de colônias por mililitro de saliva (UFC/mL). Também, realizaram-se provas bioquímicas
específicas para identificação das espécies. Na avaliação da atividade antimicrobiana dos
antissépticos bucais (Periogard®, Cepacol® Cool Ice e Clorexidina a 0,12%) utilizou-se a Diluição
Inibitória Máxima (DIM). O perfil de sensibilidade destas cepas a anfotericina B e fluconazol foi
realizado pela Concentração Inibitória Mínima (CIM) por meio das fitas Etest®. Na análise estatística
utilizou-se os testes não paramétricos de McNemar e Wilcoxon, com nível de significância (?=0,05).
Totalizou-se 34 pacientes dos quais 79,4% eram masculinos e 19(55,9%) estavam com mucosite.
Das amostras de saliva 9(26,5%) eram positivas para Candida spp.. Evidenciou-se 12 cepas distintas
de Candida spp., sendo 7(20,6%) C. albicans, 3(8,8%) C. glabrata e 2(5,9%) C.tropicalis. A mucosite
foi mais freqüente 66,7% nos portadores de Candida. Comparando os resultados da DIM foi possível
verificar que o Cepacol® Cool Ice apresentou os melhores resultados. A Clorexidina a 0,12% teve a
pior atividade, sendo que 4 (11,8%) das cepas não foram inibidas na diluição de 1:10. Com relação
ao perfil de sensibilidade, todas cepas foram sensíveis a anfotericina B e 2 (5,9%) das cepas de
Candida glabrata apresentaram sensibilidade dose dependente ao fluconazol. Pesquisas adicionais
são necessárias sobre o uso de antissépticos na manutenção da saúde bucal desses pacientes,
especialmente, considerando o elevado risco de mucosite.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14092009-162836/publico/VanessaCastrodeSouzaeSilva.pdf

Nº de Classificação: 6075
CASTRO, Sueli Aparecida de. Caracterização sociodemográfica e clínica das reinternações
psiquiátricas no Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto, no período de 2006 a 2007. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. [89] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FUREGATO, Antonia Regina Ferreira
RESUMO: Introdução: A Lei nº. 10.216 redireciona o modelo assistencial em saúde mental, enfatizando a
convivência comunitária e a atenção extra-hospitalar para portadores de distúrbio mental. No entanto, o
Brasil enfrenta um grande desafio na consolidação da reforma psiquiátrica, a qual difunde-se nos discursos,
porém as ações de implementação não acontecem na mesma proporção. Constata-se em Ribeirão Preto, o
número insuficiente de serviços comunitários, além da fragilidade dos vínculos de integração do usuário com
estes serviços. Esses fatos acabam refletindo nas taxas de internações e reinternações psiquiátricas.
Objetivos: Identificar o perfil sociodemográfico e as condições clínicas das reinternações psiquiátricas no
período de janeiro de 2006 a dezembro de 2007 no Hospital Santa Tereza, buscando-se associação entre
estas variáveis. Metodologia: Para a coleta dos dados foi criado um instrumento "Levantamento de
reinternações psiquiátricas”; em seguida foram examinados os prontuários de reinternações, utilizando-se o
relatório anual de movimentação dos pacientes. Foi construído um banco de dados com todas as variáveis
presentes no instrumento de coleta de dados. Resultados e discussão: Dos 2.025 prontuários encontrou-se
681 pacientes reinternados, sendo a maioria proveniente da DRS XIII, branca, entre 40 e 49 anos,
masculino, solteiros e nível fundamental incompleto. A maioria das reinternações foi motivada pelo
abandono do tratamento isolada ou associada a outras causas e com internações anteriores de 1 a 4 vezes,
em outros hospitais psiquiátricos. Os diagnósticos prevalentes foram esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar,
transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool, transtornos específicos da personalidade. O
estado físico foi bom, na admissão e na alta. Quanto ao estado mental observou-se que 85% dos pacientes
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que entram calmos preservaram este estado. Os tratamentos predominantes foram o farmacológico e o
psicológico. A idade do início da doença nos homens (32 anos) é maior do que as mulheres (18 anos)
(P=0,0011). O tempo de permanência na internação hospitalar é maior para as mulheres do que para os
homens, na faixa dos 40 aos 49 anos (T>t=0,032). Conclusões: Este estudo possibilitou conhecer as
características sociodemográficas e clínicas dos pacientes reinternados no Hospital Santa Tereza de
Ribeirão Preto. Confirmou-se que o fluxo de atendimento está de acordo com os princípios de regionalização
e hierarquização preconizados pelo Sistema Único de Saúde. A proveniência da maioria das reinternações
foi de Ribeirão Preto e a maior proporção dos pacientes já havia sido internada em outros hospitais
psiquiátricos. Encontrou-se correlação positiva entre sexo e algumas variáveis, como idade, escolaridade,
estado civil, motivo da internação, estado físico na admissão, internações anteriores em outros hospitais
psiquiátricos, tipo de alta, tratamento durante a internação e estado físico na alta, bem como com a idade. O
estado mental na alta correlacionou-se com a idade dos pacientes reinternados.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-14092009-161137/publico/SueliAparecidadeCastro.pdf

Nº de Classificação: 6076
PEREIRA, Marta Cristiane Alves. Proposta didático-pedagógica para a disciplina Administração dos
Serviços de Enfermagem Hospitalar: desenvolvimento e implementação da metodologia WebQuest.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 143 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINEZ ÉVORA, Yolanda Dora
RESUMO: As reflexões sobre a realidade atual e as possibilidades futuras não permitem ignorar as influências
das novas tecnologias no processo ensino-aprendizagem. O processo de aprender, mediado pelas tecnologias
da informação e da comunicação, assume enorme importância no contexto atual. Este estudo é uma pesquisa
exploratório-descritiva, com objetivos de desenvolver e implementar um ambiente virtual de aprendizagem
(AVA), na temática “Gerenciamento de Recursos Materiais em Enfermagem”, utilizando-se a metodologia
WebQuest. O estudo foi realizado, no segundo semestre de 2008, com 23 alunos do oitavo semestre do curso
de graduação em Enfermagem, em três etapas: planejamento, desenvolvimento e implementação. A etapa 1
consistiu no aspecto pedagógico de elaboração e definição do conteúdo, de acordo com os passos propostos
pela metodologia WebQuest. A etapa 2 envolveu a organização do conteúdo, inclusão de imagens e conclusão
do acabamento da WebQuest. A etapa 3 correspondeu à disponibilização da WebQuest na plataforma
educacional da instituição de ensino e sua implementação pelos alunos, por meio do acesso às ferramentas da
internet. Os resultados confirmaram a importância das tecnologias da informática e informação como
instrumento para uma prática docente mediadora na integração entre conhecimentos válidos e a realidade
complexa e dinâmica dos serviços de saúde, tendo em vista sua transformação para o alcance da qualidade da
assistência de enfermagem. Da mesma forma, foi reconhecido o valor da avaliação descritiva pelos alunos,
como estímulo à manifestação livre de opiniões, associada à atribuição de critérios numéricos, ao longo de todo
o processo de aprendizagem. As conclusões dos alunos evidenciaram o reconhecimento da função gerencial
do enfermeiro, na aplicação das etapas de tomada de decisão e planejamento, especificamente em relação
aos recursos materiais que viabilizam o trabalho da equipe de enfermagem e o alcance da qualidade almejada.
As manifestações dos alunos permitiram compreender que a dedicação de um tempo maior para o
desenvolvimento da proposta assim como as possibilidades de aperfeiçoamento das ferramentas de
navegação devem ser consideradas, enquanto aspectos relevantes na busca de avanços que favoreçam a
adequação contínua dos processos de aprendizagem. A avaliação desta proposta, pelos alunos, como
favorável para a aproximação à realidade do trabalho dos enfermeiros bem como a manifestação de satisfação
pelo seu cumprimento com sucesso, enquanto contribuição para a formação acadêmica e adequação ao
mercado de trabalho, permitiram considerar a metodologia WebQuest como válida e inovadora para o
processo de ensino-aprendizagem, na temática “Gerenciamento de Recursos Materiais em Enfermagem”.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14092009-163036/publico/ErrataMartaCristianeAlvesPereira.pdf

Nº de Classificação: 6077
BARROS, Michel Arantes. Câncer infantil: fé e enfrentamento de mães. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VALLE, Elizabeth Ranier Martins do
RESUMO: Nos últimos anos, tem sido crescente a atenção dada à temática da fé e do enfrentamento diante da
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busca da conservação da vida frente a doenças que a ameaçam. Este estudo volta seu olhar para mães, cujos
filhos passaram pelo tratamento do câncer, com o objetivo de compreender como enfrentaram a doença do
filho e como se deu a manifestação da fé em seu discurso. O trabalho foi desenvolvido no “Ambulatório de
Curados” do Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto - USP e contou com a participação de sete mães, cujos filhos têm idade entre 3 e 10 anos e estão em
fase final de tratamento de câncer. A estas foi feito um convite, com apresentação do Termo de Compromisso
Livre e Esclarecido, e após sua concordância, iniciava-se uma entrevista a partir da seguinte questão
norteadora: “Gostaria que a senhora me contasse como foi estar passando por esta experiência com a doença
de seu filho(a)”. Este estudo teve como base o método fenomenológico, e sua análise, a partir das entrevistas,
foi construída seguindo os passos propostos por Martins e Bicudo (1989) revelando, através de convergências
do discurso das mães, dez categorias temáticas. A compreensão das vivências das mães foi feita sob forma de
diálogo com a literatura específica e, a partir daí pôde-se concluir que a maioria delas enfrentou a doença com
uma postura mais ativa, implicando-se de forma determinada e confiante no tratamento e cuidado ao filho.
Enfrentaram a doença como se estivessem numa luta contra a possibilidade de morte. Nesta busca pela cura
do filho, as mães relataram o recurso da fé para adquirirem forças para esse enfrentamento e também para dar
sentido e aumentar a esperança nos momentos de sofrimento que vivenciaram. A fé, para a maioria das mães,
aparece como endereçada a Deus, através do Qual, acreditam ter recebido auxílio para lhes dar forças. A
relação destas mães com Deus é permeada pela postura delas frente ao momento vivenciado e frente à vida,
de modo que, mães que trazem consigo uma proximidade com a sua existência, tendem a enfrentar a doença
de forma mais ativa e Este é requisitado nos momentos em que foge às possibilidades humanas da mãe
conseguir a cura para o filho, ou na busca de um sentido para o momento. Em casos de distanciamento da
existência, como o choque recebido pelo diagnóstico de câncer em seu filho, a mãe parece se perder em meio
ao enfrentar, fazendo-o de maneira mais passiva, aguardando que Deus ou alguém venha a seu socorro. Além
do auxílio de Deus, as mães também afirmaram receber diversos apoios de: família, vizinha, pessoas
inesperadas e desconhecidas, Casa de Apoio, religião e equipe de profissionais da saúde. Tendo em vista os
apoios buscados e recebidos, torna-se importante um cuidado cada vez mais apropriado levando em
consideração as necessidades das mães de crianças com câncer.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-14092009-161647/publico/MichelArantesBarros.pdf

Nº de Classificação: 6078
NAGAOKA, Ana Paula. Usuários de um Centro de Atenção Psicossocial e suas vivências com a doença
mental. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 80 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FUREGATO, Antônia Regina Ferreira
RESUMO: Introdução: Os transtornos mentais, além de seus sinais e sintomas, por possuírem uma história de
preconceito e descrédito, ainda hoje geram tanto nos doentes quanto nos que os cercam, dificuldades que
interferem no seu cotidiano. Com o advento da Reforma Psiquiátrica, novos modelos de atenção foram criados
estimulando a reinserção do doente na família e na sociedade. O CAPS surge então como um serviço que
acolhe indivíduos com transtornos mentais, oferecendo atendimento terapêutico individual e em grupo, consulta
médica e outras atividades. Os projetos terapêuticos individuais são voltados para o tratamento e para a
reabilitação psicossocial, com iniciativas que incluem a família. Esperando contribuir para a atenção
implementada pelos profissionais do serviço com elementos que possam orientar as intervenções, buscando
maior eficácia e adesão aos tratamentos, este estudo teve por Objetivo caracterizar o perfil da população
atendida no CAPS e as suas percepções da doença, tratamento e implicações psicossociais além de
compreender como encaram sua convivência com a doença mental. Metodologia: Optou-se pela pesquisa
descritiva, através da qual os dados foram coletados, analisados, classificados e interpretados. Foram
entrevistados 65 pacientes e 53 familiares de pacientes em tratamento no CAPS de Pindamonhangaba, nos
meses de setembro e outubro de 2008. Os instrumentos utilizados foram dois questionários com perguntas
fechadas elaborados um para o paciente e outro para a família. A cada entrevistado eram explicados os
objetivos da pesquisa, a forma como ela participaria do estudo, bem como o uso das informações por ela
cedidas. Os dados coletados foram tabulados e os resultados foram submetidos à análise estatística
comparando-se as posições dos usuários e de seus familiares frente ao cuidado relacionado aos aspectos
clínicos, demográficos e do ambiente. Foram aplicados os Testes do Qui-quadrado (x2) e o de Fisher. A
discussão teve por base a literatura sobre o tema. Dos pacientes, 80% tinham entre 31 e 60 anos e dos
familiares, 75% apresentaram idade superior a 46 anos. Dois grupos de diagnóstico se destacaram: os
esquizofrênicos e os portadores de transtorno bipolar. Um terço dos pacientes não souberam informar o próprio
diagnóstico. Os familiares são constituídos em sua maioria por pais e irmãos de pacientes. Apesar de
apresentarem bom nível escolar apenas 4 trabalham o que representa uma frustração para o paciente. Menos
de um terço dos familiares trabalham e, mesmo assim, somente a metade participa de atividades do CAPS,
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especialmente reuniões de família e consultas médicas. As oficinas terapêuticas além de ajudar o paciente no
processo de ressocialização e conhecimento da própria doença, servem para estabelecer vínculos e parcerias
entre equipe, usuários e familiares. Mesmo a família considerando grande sua sobrecarga, sente-se otimista
com relação ao futuro e satisfeita com a vida. O paciente mesmo tendo consciência de que a doença
transformou seu cotidiano, também se sente otimista e satisfeito com a vida. Conclusões: Os transtornos
mentais geram dificuldades nas relações pessoais e sociais, entretanto, observa-se nestas pessoas uma
capacidade especial para enfrentar as adversidades, ser transformados por elas, e superá-las.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp116260.pdf

Nº de Classificação: 6079
CASTANIA, Janaína. Qualidade da água utilizada para consumo em escolas públicas
municipais de ensino infantil de Ribeirão Preto-SP. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 146 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAYANAGUI, Angela Maria Magosso
RESUMO: A água é um elemento essencial à vida, mas que pode trazer riscos à saúde humana se houver
comprometimento de sua qualidade. As crianças são as que mais sofrem com problemas decorrentes da
ingestão de água contaminada, uma vez que são mais vulneráveis devido à imaturidade de seu sistema imune.
Nesse contexto, destaca-se a importância de um levantamento da qualidade da água para consumo em
escolas, uma vez que a escola representa um importante ambiente no qual se insere a criança. Este estudo
objetivou avaliar a qualidade da água consumida por escolares da cidade de Ribeirão Preto-SP, analisando sua
qualidade em relação aos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, assim como identificando possíveis
riscos ligados à água como via de transmissão de enteropatógenos, e oferecer subsídios para as autoridades
sanitárias, no que se refere ao controle da qualidade da água utilizada por escolares. Foram analisadas
amostras provenientes das torneiras de entrada, dos bebedouros e das cozinhas de 20 instituições de ensino
infantil da rede pública municipal, constituindo-se de 8 creches e 12 escolas de ensino infantil, em duas fases
do ano de 2008, sendo a primeira de maio a julho e a segunda de setembro a dezembro. Foram realizadas
análises físico-químicas para determinação dos teores de turbidez, pH, cloro, nitrato e flúor, e análises
microbiológicas para determinação de coliformes totais e fecais, tomando-se como parâmetro a Portaria MS nº
518/04 e a Resolução (SP) SS-65/05 para flúor. Os resultados obtidos revelaram que todas as amostras
apresentaram-se de acordo com a legislação para os parâmetros turbidez, nitrato, coliformes totais e fecais. Os
valores de pH das amostras provenientes de cinco instituições (na primeira fase de coleta) e de 4 instituições
(na segunda fase) apresentaram-se inferiores ao recomendado pela legislação nacional. Em relação ao cloro,
15% das amostras, na primeira fase de coleta, e 1,66% na segunda fase, apresentaram valores fora dos
padrões estabelecidos pela legislação nacional. Quanto ao flúor, todas as amostras analisadas apresentaramse em desacordo com a legislação estadual. A análise estatística dos resultados para os parâmetros, turbidez,
pH, nitrato e flúor, revelou que não foram observadas diferenças significativas (p>0,05) nas amostras
analisadas dos diferentes pontos de coleta nas duas fases. Quanto ao cloro, pôde-se verificar que, tanto para a
primeira quanto para a segunda fase da coleta de dados, houve diferença significativa (p<0,05) quando
comparadas amostras de água de torneiras com bebedouros e torneiras com cozinhas. Quando comparadas
as amostras coletadas das cozinhas com as dos bebedouros, essas não apresentaram diferença estatística.
Os resultados obtidos revelam a necessidade de ações corretivas em todas as etapas de fornecimento de água
para a população, além do monitoramento e controle da qualidade da água para consumo humano, tanto pelos
responsáveis pelo abastecimento, quanto pelas autoridades sanitárias.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-14092009-163659/publico/JanainaCastania.pdf

Nº de Classificação: 6080
COSTA, Viviane de Souza Pinho. Representações sociais da cadeira de rodas na lesão da
medula espinhal: de equipamento indispensável à expressão de autonomia. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 133 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MELO, Marcia Regina Antonietto da Costa
RESUMO: A lesão da medula espinhal (LME) é uma das principais causas de modificações na integridade
física, psíquica e social, decorrentes das perdas funcionais que afetam a capacidade de andar das pessoas
acometidas. A cadeira de rodas é um recurso utilizado para suprir a dificuldade de locomoção das pessoas
com deficiência física, que contribui como um instrumento para a promoção de independência funcional,
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permitindo a continuidade das atividades cotidianas da vida. Sob esta ótica, buscou-se compreender a
representação social do uso da cadeira de rodas atribuído pelas pessoas com lesão da medula espinhal.
Para analisar estas informações optou-se pela pesquisa qualitativa, sob a fundamentação da Teoria das
Representações Sociais, desenvolvida com dez pessoas acometidas por LME, atendidas por dois serviços
distintos de fisioterapia da cidade de Londrina / PR. A coleta de dados ocorreu através de entrevistas semiestruturadas, gravadas e transcritas na íntegra. Todas as pessoas aceitaram participar voluntariamente da
pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. A Análise de Conteúdo, na modalidade
temática, foi a técnica eleita para interpretar as informações coletadas, que permitiram, sob o enfoque das
representações sociais, a construção de cinco categorias temáticas: 1) Equipamento indispensável; 2)
Símbolo de deficiência; 3) Meio de locomoção e transporte; 4) Extensão dos membros inferiores e do corpo e
5) Expressão de autonomia. O fenômeno vivenciado sobre a utilização da cadeira de rodas possibilitou
compreender as suas representações sociais numa trajetória ascendente de significados e simbologias,
repassados a este equipamento como indispensável, após as perdas motoras e sensoriais sofridas pela
LME. É vista como símbolo de deficiência, quando a pessoa percebe as modificações em sua integridade
física e a situação de dependência funcional. Representada como meio de locomoção, transporte e resgate
dos valores de seus potenciais funcionais, para a capacidade de locomoção. A cadeira de rodas passa a
integralizar, sem distinção, parte ou todo o seu corpo, e, por fim, emerge como expressão de autonomia,
atingindo a representação social com a caracterização máxima de seu papel, no desenvolvimento funcional
para uma pessoa que teve sua capacidade de andar interrompida subitamente pela incidência da LME.
Neste aspecto a cadeira de rodas, como extensão do corpo modificado pela lesão da medula espinhal, ao
devolver-lhe o direito de locomoção, presenteia-o não só com a autonomia para vários atos da vida, como
também lhe devolve a dignidade, tão essencial à vida humana.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-14092009-163227/publico/VivianedeSouzaPinhoCosta.pdf

Nº de Classificação: 6081
CURTO, Márcio. Atenção individual, enfoque familiar e orientação à comunidade nas ações de
controle da tuberculose na percepção de diferentes atores - Ribeirão Preto, SP (2007). Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 93 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VILLA, Tereza Cristina Scatena
RESUMO: O objetivo desse estudo foi avaliar, sob a percepção dos doentes, dos profissionais de
saúde e dos gestores as características organizacionais e desempenho dos serviços de saúde (SS)
que desenvolvem ações de controle da TB, abordando as dimensões: atenção individual (AI),
enfoque familiar (EF) e orientação à comunitária (OC) na cidade de Ribeirão Preto, SP, Brasil. O
estudo justifica-se pelo fato da TB ser um problema de saúde pública mundial com grande impacto no
Brasil e também pela necessidade reorganização dos serviços de atenção primária à saúde (APS)
considerando os aspectos da AI, EF e OC. Materiais e Métodos: O estudo epidemiológico, inquérito
avaliativo-exploratório utilizou o instrumento Primary Care Assessment Tool (PCAT), adaptado e
validado para a atenção à TB no Brasil. O PCAT foi aplicado a 100 doentes, 16 profissionais e três
gestores que responderam cada questão de acordo com uma escala pré-determinada, (escala de
Likert), variando de zero a cinco. Resultados: O desempenho dos SS foi considerado satisfatório em
relação à AI pelos três atores. Em relação ao EF, houve discordância entre o padrão de respostas
dos atores entrevistados. Em relação à OC, o desempenho dos SS pôde ser considerado como
insatisfatórios pelos três atores. Após ter sido realizada a análise de variância, quatro indicadores
apresentaram diferença estatística significante segundo a percepção dos doentes e os SS foram
comparados utilizando o teste de Tukey. Alguns SS apresentaram médias superiores em relação aos
demais SS, o que pode estar relacionado ao fato das equipes dos SS com as maiores médias
atenderam um numero menor de doentes que a dos demais SS que apresentaram as menores
médias. Conclusões: É necessário ampliar a visão das equipes dos SS afim de que a atenção à TB
extrapole a AI e aborde também as ações que envolvam o EF e a OC, assim como a necessidade de
redimensionamento das equipes ou a descentralização da atenção à TB para as unidades de APS
próximas aos serviços com maior demanda de casos.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-25092009-093643/publico/MarcioCurto.pdf
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Nº de Classificação: 6082
LULIO, Fabiana Rangel Marques. Uso de sistemas informatizados para o dimensionamento de
pessoal de enfermagem: uma revisão integrativa da literatura (O). Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 68 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINEZ ÉVORA, Yolanda Dora
RESUMO: As preocupações com a humanização da assistência hospitalar, com o desempenho
financeiro, custos hospitalares, com as necessidades de fundamentação para as tomadas de
decisões e negociações, com a necessidade de profissionais cada vez mais especializados que
promovam a assistência à saúde com qualidade e segurança a partir de um número adequado de
pessoal alocado de maneira regular dentre as diferentes especialidades médicas de saúde, assim
como, a utilização de sistemas de informação computadorizados que possibilitam o planejamento de
ações em todo o contexto da saúde em tempo real, é uma realidade que vem aumentando ao longo
dos anos. O objetivo deste estudo foi analisar, a partir da revisão integrativa da literatura nacional e
internacional, o uso de sistemas informatizados para o dimensionamento de pessoal de enfermagem.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utilizou como método a Revisão Integrativa da Literatura
fundamentado nos pressupostos e nas proposições de GANONG (1987), JACKSON (1980) e
COOPER (1982). Para a coleta de dados realizou-se um levantamento bibliográfico, com busca
online, nas bases de dados LILACS, MEDLINE E CINAHL, para identificar as pesquisas
desenvolvidas no período de 1998 a 2008 na temática em questão. A amostra constituiu-se de 12
pesquisas, em sua maioria, artigos com ocorrência internacional. Os resultados dos estudos
apresentaram diferentes aspectos das investigações realizadas variando desde a demonstração das
páginas de acesso do software à constatações de que esse recurso permite um vasto conhecimento
sobre os indicadores de necessidades de cuidados da enfermagem. A análise apontou uma
perspectiva futura de maior desenvolvimento de ferramentas computacionais para o auxílio das
atividades diárias da enfermagem, sobretudo, na cooperação assistencial e de gestão. O uso dessa
tecnologia impulsionará o avanço da saúde, uma vez que os sistemas de informação demonstram
uma visão panorâmica da saúde no ambiente hospitalar e de saúde pública em tempo real.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07102009-143416/publico/FabianaRangelMarquesLulio.pdf

Nº de Classificação: 6083
OHARA, Renato. Caracterização do perfil assistencial dos pacientes adultos de um pronto-socorro.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 72 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELO, Márcia Regina Antonietto da Costa
RESUMO: O pronto socorro é uma unidade do hospital destinada à assistência a pacientes externos
com ou sem risco de morte, que necessitam de atendimento imediato, cujo funcionamento se dá nas
24 horas do dia sendo fundamental a determinação do número necessário de profissionais de
enfermagem para prestar assistência com qualidade satisfatória, pois a falta de profissionais de
enfermagem com diferentes níveis de formação e a sobrecarga de trabalho aumentam o risco de
ocorrência de falhas com prejuízo da qualidade na assistência ao paciente. Os instrumentos de
classificação de pacientes são utilizados pela enfermagem em qualquer unidade assistencial e
estabelecem as características da população assistida de acordo com a necessidade de cuidados
requerida, sendo indispensável para a determinação das necessidades de pessoal e alocação
quantitativa e qualitativa dos mesmos. Com o objetivo de caracterizar o perfil assistencial dos
pacientes adultos durante a internação no pronto-socorro como um dos subsídios para o
dimensionamento do pessoal de enfermagem desenvolveu-se uma pesquisa exploratória no método
do estudo de caso, em um pronto-socorro, clínico e cirúrgico, de um hospital geral, público estadual
que possui 24 leitos de observação e dez leitos na unidade de atendimento de emergências,
localizado no extremo leste do município de São Paulo que trabalha com demanda espontânea do
usuário. Os sujeitos da pesquisa foram os pacientes adultos internados na unidade de emergência e
nas salas de observação durante o mês de janeiro de 2009, os dados foram coletados por meio da
aplicação do instrumento de classificação de pacientes de Fugulin (2002) que avalia nove áreas de
cuidado (Estado mental, Oxigenação, Sinais Vitais, Motilidade, Deambulação, Alimentação, Cuidado
Corporal, Eliminação e Terapêutica). Foram realizadas 1.228 avaliações, sendo verificados 91
pacientes na categoria de cuidados intensivos, 75 na categoria de cuidados semi-intensivos, 245 com
alta dependência para assistência de enfermagem, 272 com complexidade assistencial intermediária
e 545 com a mínima. Houve a constatação de muitos pacientes da psiquiatria internados no pronto-
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socorro a espera de vagas para internação na unidade especializada requerendo da equipe de
enfermagem uma assistência diferenciada para a manutenção da integridade física desses pacientes.
Verificou-se por meio do número médio mensal de atendimentos realizados que a maioria dos
usuários do pronto-socorro não necessitava de internação mas foram atraídos para esse serviço em
busca de consultas de rotina acabando por sobrecarregar a equipe multiprofissional que atua nessa
unidade que apresentou uma taxa de ocupação média acima da previsão dos leitos oficiais
disponíveis tornando a planta física inadequada para pacientes e profissionais devido às internações
em macas pelos corredores, reflexo da falta de um serviço de regulação.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07102009-144258/publico/RenatoOhara.pdf

Nº de Classificação: 6084
OLIVEIRA, Mayra Fernanda de. Acesso ao diagnóstico de tuberculose em serviços de saúde do
Município de Ribeirão Preto - São Paulo (2006-2007). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 137 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): VILLA, Tereza Cristina Scatena
RESUMO: O presente estudo avalia o acesso ao diagnóstico da tuberculose município de Ribeirão
Preto - São Paulo. O estudo foi baseado num instrumento do Primary Care Assessment Tool (PCAT)
elaborado por Starfield (1998; 2000), adequado e validado para o Brasil por Macincko e Almeida
(2006) e adaptado para a atenção a TB por Villa e Ruffino-Netto (2007). A amostra, por conveniência,
foi constituída de 100 doentes de TB residentes em Ribeirão Preto, diagnosticados entre junho de
2006 a julho de 2007. Os dados foram coletados por entrevista estruturada. Os doentes responderam
às questões seguindo uma escala do tipo Likert com 5 escores. Também foram coletados dados
referentes aos endereços dos doentes e condições sócio-econômicas. Foi utilizado o
geoprocessamento para identificar os serviços de referência para cada doente e as distâncias entre
os domicílios e os serviços de saúde. A análise dos dados foi realizada por meio de análise
exploratória e, em seguida, da Análise Fatorial de Correspondência Múltipla (AFCM). Houve
predomínio do sexo masculino, ensino fundamental incompleto e residentes em moradia própria. Com
relação à porta de entrada observou-se que, apesar da maioria dos doentes ter procurado por
atendimento em UBS, houve predomínio do diagnóstico em pronto-atendimentos e hospitais e em
serviços de saúde fora da área de abrangência. Poucos doentes foram diagnosticados na atenção
primária e em serviços privados. Houve maior prevalência de características que demonstram
condições sócio-econômicas mais baixas. A maioria dos doentes foi captada precocemente pelos
serviços de saúde. 24% dos doentes relataram dificuldade de deslocamento até os serviços de saúde
que pode ter sido relacionado à perda de dia de trabalho para consultar, necessidade de utilizar
transporte motorizado e de pagar pelo transporte que ocorreram na maioria dos doentes. Por meio da
AFCM foi possível identificar três grupos: O Grupo 1 foi identificado como doentes diagnosticados em
serviços de saúde privados, com intermediário e alto grau de escolaridade respectivamente, possuem
carro, consultaram em serviços de saúde distantes de suas residências, necessitaram de transporte
para consultar e tiveram que pagar pelo transporte. As barreiras organizacional e sócio-cultural foram
encontradas por esse grupo. O Grupo 2 foi composto de doentes diagnosticados em UBDS e AR,
com baixo grau de escolaridade, não possuem automóveis, procuraram por assistência em serviços
de saúde próximos de suas residências, não utilizaram nem gastaram com transporte e perderam dia
de trabalho para consultar. Para esse grupo maior barreira foi a econômica. O Grupo 3 foi composto
pelos doentes diagnosticados em hospitais públicos e UBS, que sempre conseguiram consulta no
prazo de 24 horas, nunca perderam o dia de trabalho para consultar e nunca tiveram dificuldade para
se deslocar até a unidade de saúde. Esse grupo apresentou como principal barreira a organizacional.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-07102009-154050/publico/MayraFernandadeOliveira.pdf

Nº de Classificação: 6085
SIMINO, Giovana Paula Rezende. Acompanhamento de usuários com câncer e seus cuidadores
por trabalhadores de equipes de saúde da família: possibilidades e desafios. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 136 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MISHIMA, Silvana Martins
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RESUMO: O câncer é uma doença de importância para Saúde Pública e estima-se que 12,6% do total de
mortes são causadas por este agravo no mundo. Essa estimativa é maior que as mortes causadas pelo
HIV/AIDS, tuberculose e malária juntos, sendo imprescindível o conhecimento da epidemiologia da
doença e de suas repercussões locais para o planejamento de combate à doença. A Política Nacional de
Atenção Oncológica, do Ministério da Saúde do Brasil, determina que os cuidados ao usuário com câncer
contemplem todos os níveis de atenção à saúde. À Atenção Básica cabem ações voltadas ao indivíduo e
coletivo, com foco na família. Assim, as Equipes de Saúde da Família (ESF) devem constituir-se como a
porta de entrada do sistema de saúde, oferecendo respostas aos problemas e necessidades dos usuários
e possibilitando acesso a outros níveis de atenção do sistema de saúde, incluindo usuários com câncer.
Desta maneira, o objetivo geral deste estudo é identificar e analisar as ações de acompanhamento
desenvolvidas pelos trabalhadores de 13 ESF aos usuários com câncer no município de Ribeirão PretoSP, segundo os trabalhadores destas equipes. Trata-se de um estudo de caráter descritivo exploratório,
utilizando de abordagem quantiqualitativa. Utilizou-se um questionário validado por 7 juízes na primeira
fase do estudo para todos os trabalhadores das ESF do Distrito Oeste de Ribeirão Preto - SP, e na
segunda fase foi realizada entrevista semi-estruturada com os trabalhadores de uma ESF. Participaram do
estudo 101 trabalhadores das equipes mínimas de 13 ESF. Verificamos que 80,2% dos trabalhadores
conheciam a presença de usuários com câncer na área de abrangência da unidade de saúde. Ainda,
apenas 13,9% dos trabalhadores conheciam o total de usuários com câncer e 63,3% realizam
atendimentos aos usuários. O apoio emocional ao cuidador do usuário com câncer é realizado por 43
trabalhadores, seguido pelos apoios: informativo, reforço e instrumental. Em relação à articulação da rede
de serviços, 46,5% trabalhadores referiram não ter conhecimento de usuários contra-referenciados a ESF.
O câncer mais prevalente nas unidades segundo os trabalhadores é o câncer de mama. A visita domiciliar
é realizada por 93,1% dos trabalhadores que atendem usuários com câncer e 69,0% realizam discussão
de caso de usuário com câncer em reuniões da equipe. Em relação ao atendimento, os trabalhadores
referiram que as ESF são em sua maioria responsáveis pela busca do atendimento ao usuário com
câncer. Foram identificados quatro temas emergentes na análise qualitativa: A identificação dos usuários
com câncer pela ESF, Acompanhamento dos usuários com câncer e de seus cuidadores: possibilidades e
dificuldades encontradas pela equipe, A (des)articulação da rede de atenção ao usuário com câncer e a
seus cuidadores, Necessidades da ESF para o cuidado do usuário com câncer. Concluímos com esta
pesquisa algumas necessidades e possibilidades dos trabalhadores das ESF para realizar o
acompanhamento dos usuários e de suas famílias com câncer, sendo que este acompanhamento é
realizado de modo não sistematizado. No entanto, as ESF trazem a coordenação da atenção e
longitudinalidade como princípios que subsidiam o cuidado ao usuário com câncer e seus cuidadores e
consideram o câncer uma doença complexa, que necessita de suporte para o usuário/cuidador, com
possibilidades de ações desde o diagnóstico precoce aos cuidados paliativos.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-07102009-154334/publico/GiovanaPaulaRezendeSimino.pdf

Nº de Classificação: 6086
ECHEVARRÍA GUANILO, María Elena. Validação da "Burns Specific Pain Anxiety Scale BSPAS" e da "Impact of Event Scale - IES" para brasileiros que sofreram queimaduras.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem e Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto. Programa Interunidades, 2009. 185 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): ROSSI, Lídia Aparecida
RESUMO: Estudo descritivo, correlacional e longitudinal que teve como objetivos estudar a validade e a
confiabilidade da Burns Specific Pain Anxiety Scale-BSPAS que avalia ansiedade frente a procedimentos
dolorosos e a Impact of Event Scale-IES que avalia o estresse pós-traumático. Participaram do estudo 91
indivíduos maiores de 15 anos de idade, internados na Unidade de Queimados do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Seguiram-se as seguintes etapas: 1ª etapa: coleta de dados
relacionados à internação e ao tratamento. 2ª etapa: seguimento de manifestações dolorosas, durante sete
dias, com a aplicação da Escala Visual Analógica para Dor, em três momentos diferentes do dia: a)
imediatamente antes do banho e curativo (DIABC); b) imediatamente depois do banho e curativo (DIDBC); e
c) dor no período de descanso, por volta das 20 horas (DDPD). 3ª etapa: no oitavo dia, aplicação da BSPAS
- Versão Português, da IES - Versão Português e do Inventário de Ansiedade-Estado de Spielberger
(IDATE). 4ª etapa (composta por fases A e B): entre o 4º e o 6º meses (fase A) e entre o 9º e o 12º meses,
após o acontecimento da queimadura (fase B), aplicação da IES-VP, da Escala de Autoestima de
Rosenberg (EAER), do Inventário de Depressão de Beck (IDB) e do SF-36. Nas três primeiras etapas,
participaram do estudo 91 pacientes (64 homens e 27 mulheres). A superfície corporal queimada (SCQ)
média foi de 18% (1-60%), sendo os locais anatômicos mais atingidos membros superiores (66; 72,5%),

111
tórax (61; 67%) e cabeça/face (43; 47,3%). Os agentes causadores de queimaduras mais comuns foram os
líquidos quentes (15,4%) e os agentes inflamáveis, principalmente o álcool, (38,5%). Na 4ª etapa,
participaram 77 pacientes, na fase A, e 76, na fase B. Na avaliação da validade de construto convergente, a
BSPAS-VP apresentou correlações fortes e positivas com a IES-VP (0,52; p<0,01), fortes e moderadas com
as subescalas que avaliam pensamentos intrusivos (0,54; p<0,01) e reações de evitação (0,37; p<0,01) e
correlações moderadas com as avaliações de dor: DIABC (0,32; p<0,01), DIDBC (0,31; p<0,01) e DDPD
(0,31; <0,01). A IES-VP total apresentou correlações moderadas e positivas com o IDB (0,63; p<0,01),
moderadas e negativas com a EAER (-0,58; p<0,01) e moderadas a baixas e negativas com os domínios
Dor (r=-0,24; p<0,05), Aspectos Sociais (r=-0,34;p<0,01) e Saúde Mental (r=-0,27; p<0,05), entre o 4º e o 6º
meses e baixa e de pouca aplicabilidade para a prática com o domínio Estado Geral de Saúde (r=-0,24;
p<0,05), entre o 9º e o 12º meses, do SF-36. Na aplicação da BSPAS-VP e da IES-VP, observaram-se
valores médios mais altos para o sexo feminino (55,15 e 63,96, respectivamente), entre os indivíduos com
SCQ maior que 20% (54,90 e 62,98, respectivamente) e para os indivíduos que referiam as cicatrizes
visíveis (52,53 e 61,40, respectivamente), porém, quando testadas as diferenças por meio do Teste t de
Student para amostras independentes, essas não foram estatisticamente significantes. Na análise dos
componentes principais por meio da Matrix de Rotação Varimax, a IES-VP apresentou-se como uma escala
bidimensional e a BSPAS-VP, unidimensional, conforme a proposta original de cada escala. O Alfa de
Cronbach de ambas as escalas foi alto, 0,90 para a BSPAS-VP e 0,87 para a IES-VP, mostrando forte
consistência interna entre seus itens. Quando aplicado o Teste t para amostras dependentes, a IES-VP
apresentou-se sensível para detectar mudanças no tempo. Conclui-se que a BSPAS-VP e a IES-VP são
instrumentos confiáveis e válidos para a avaliação de ansiedade-estado relacionada à dor no paciente
queimado e para a avaliação do impacto do evento, respectivamente.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-07102009-155123/publico/MariaElenaEchevarriaGuanilo.pdf

Nº de Classificação: 6087
MIYAZAKI, Margareth Yuri. Conhecimento das recomendações para a prevenção da úlcera por
pressão pela equipe de enfermagem de um hospital universitário. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CALIRI, Maria Helena Larcher
RESUMO: Na busca da qualidade de assistência nos serviços de saúde enfatiza-se a necessidade de
conhecimento científico dos profissionais de enfermagem relacionado à prevenção da úlcera por pressão
(UP), visto que frequentemente a prática não é baseada em evidências, e sim em mitos, tradições e
experiências. Em âmbito internacional, existem várias diretrizes para a prática clínica que apresentam
recomendações. Os objetivos deste estudo foram investigar o conhecimento dos membros da equipe de
enfermagem que atuam diretamente na assistência a pacientes adultos e idosos em um hospital
universitário sobre a prevenção da úlcera por pressão, e explorar a relação dos escores do teste de
conhecimento com variáveis sócio-demográficas e estratégias de busca de informações científicas. Tratase de pesquisa descritiva-exploratória, com métodos quantitativos. O projeto de pesquisa foi aprovado
pelo comitê de ética da instituição e os dados foram coletados por meio de um instrumento estruturado e
validado. Dos 386 participantes, 64,8% eram auxiliares/técnicos de enfermagem e 35,2% enfermeiros. A
porcentagem média de acertos no teste de conhecimento foi 79,4% (DP 8,3) para os enfermeiros e 73,6%
(DP 9,8) para os auxiliares/técnicos de enfermagem. Dos participantes, 92 (23,9%) acertaram menos de
70% no teste. Em relação à avaliação e classificação da UP, os itens com acertos menores do que 60%
foram referentes à classificação da UP em estágio II (29,5%) e III (37%) e a presença da dor na UP em
estágio II (56,5%). Os itens sobre prevenção com acertos menores do que 50% foram referentes ao uso
da massagem (39,6%), rodas d'água ou de ar (35,2%), luvas d'água ou ar (47,9%), ao posicionamento do
paciente quanto elevação da cabeceira do leito (27,7%), e ao período de tempo para reposicionamento
quando sentado na cadeira (28%) e em decúbito lateral (37,3%). A porcentagem de acertos dos
auxiliares/técnicos de enfermagem diminuiu com o tempo de formação profissional assim como com o
tempo de serviço (p<0.05). A porcentagem de acertos dos enfermeiros com Especialização foi maior
(80,6%) do que os sem Especialização (77,6%) e dos enfermeiros com Mestrado foi maior (83,1%) do que
os sem Mestrado (79,1%). Os enfermeiros que participaram em pesquisa durante a graduação obtiveram
porcentagem de acertos maiores do que aqueles que não participaram (p<0.05). As porcentagens de
acertos dos que participaram em eventos científicos, comissões ou grupos de estudos e em atividades
educacionais da instituição foram maiores dos que não participaram, (p<0.05). Os enfermeiros que faziam
assinatura de revistas científicas e leitura de publicações científicas obtiveram maior porcentagem de
acertos (p<0.05). Também os participantes que faziam o uso da biblioteca e da internet para a busca de
informações científicas obtiveram melhor escore (p<0.05). Em relação às estratégias de busca de
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informações científicas com outros profissionais, a porcentagem de acertos obtida pelos participantes foi
maior naqueles que afirmaram utilizar qualquer uma das formas. Os resultados obtidos podem auxiliar a
identificar fatores antecedentes que interferem no conhecimento dos membros da equipe de enfermagem
e nortear no contexto estudado, o planejamento de estratégias para disseminação e adoção de medidas
preventivas tidas como inovações.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07102009-145047/publico/MargarethYuriMiyazaki.pdf

Nº de Classificação: 6088
PEDROSA, Débora Fernanda Amaral. Avaliação e mensuração da dor crônica isquêmica e da qualidade
de vida. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. [104] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Fátima Aparecida Emm Faleiros
RESUMO: O objetivo geral desse estudo foi avaliar a dor crônica isquêmica percebida e a qualidade de
vida do cliente relacionada a essa dor. Os objetivos específicos foram: descrever o perfil sóciodemográfico e econômico dos clientes com dor crônica isquêmica, mensurar a intensidade da dor crônica
isquêmica percebida, identificar os descritores de maior e menor atribuição para a dor crônica isquêmica,
escalonar os principais descritores de dor crônica isquêmica e avaliar a qualidade de vida dos clientes que
queixam de dor crônica isquêmica. Para tal, foram realizados 4 Experimentos, nos quais utilizamos
métodos psicofísicos diferentes. Cem clientes portadores de Doença Arterial Obstrutiva Periférica destes
participaram dos Experimentos 1, 2 e 4 e trinta do Experimento 3. Os resultados para análise descritiva
foram: média de idade de 64,83 ± 12,14 anos, 67 pertencem ao gênero masculino, 54 casados, 63
aposentados, 79 católicos, 58 frequentaram o ensino fundamental incompleto, sendo que 89 queixavamse de dor há mais de seis meses. A maioria dos participantes atribuiu o valor 10 para a intensidade da dor,
sendo média aritmética de 5,59 ± 3,16 pontos. Os cinco descritores de maior atribuição (estimação de
categorias) que caracterizam a dor crônica foram: desagradável, perturbadora, forte, preocupante e
cansativa e os de menor atribuição foram: punitiva, deprimente, persistente, angustiante e desastrosa. Os
descritores de maior atribuição (estimação de magnitude) foram: terrível, dolorosa, incômoda, preocupante
e cansativa e os de menor atribuição foram: enjoada, forte perturbadora, chata e desagradável. Os
domínios da qualidade de vida mais afetados foram: o domínio físico, seguido pelos domínios ambiental,
psicológico e social. Existe correlação entre todos os domínios de QV e a qualidade de vida global do
instrumento WHOQOL-bref e entre todos os domínios de QV e de dor crônica.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07102009-145620/publico/DeboraFernandaAmaralPedrosa.pdf

Nº de Classificação: 6089
RAMOS, Aline da Silveira. Tratamento Diretamente Observado (DOT) em um município
prioritário para o controle da tuberculose no interior do Estado de São Paulo, 1998-2004 (O).
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 60 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PALHA, Pedro Fredemir
RESUMO: O presente estudo teve por objetivo descrever a cobertura do DOT e os resultados de
tratamento (cura, abandono e óbito), no Município de Sorocaba, para o período de 1998 a 2004.
Trata-se de um estudo descritivo de abordagem quantitativa que utilizou fontes secundárias de
informações (EPI-TB da Secretaria Estadual de Saúde, Índice Paulista de Responsabilidade Social e
Índice Paulista de Vulnerabilidade Social da Fundação Seade). Os dados foram dispostos em uma
planilha do Excel e analisados por estatística descritiva. O município apresentou, para o período
proposto, taxas de cobertura do DOT crescentes embora oscilantes, evidenciando taxas de 1998 a
2004 respectivamente de: 14%, 19%, 23%, 22%, 39%, 28% e 42%. A implantação do DOT atuou de
forma positiva em relação às taxas de cura e abandono, que apresentaram respectivamente aumento
e declínio. Com índices, para 2004, respectivamente de 80% e 8,33%. Quanto ao número de óbitos,
houve elevação. Em 1998 os índices de óbito perfaziam 5,23% sendo 6,67% para 2004. Fatores
socioeconômicos e demográficos compuseram o cenário da TB no município interferindo no seu
controle. Concluiu-se que a presença de fatores de vulnerabilidade conferiu a Sorocaba
peculiaridades que devem ser consideradas frente à implementação de ações para o controle da TB
no município, e na elaboração de políticas públicas de saúde.
Acesso remoto ao texto integral:
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http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-07102009-154857/publico/AlinedaSilveiraRamos.pdf

Nº de Classificação: 6090
KIKUCHI, Edite Mitie. Vivenciando o mundo da avaliação em um currículo integrado de
enfermagem: uma abordagem à luz de Heidegger. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades, 2009. [204] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Maria Manuela Rino
RESUMO: As reformas curriculares realizadas pelas escolas de enfermagem nos cursos de
graduação nos últimos anos desencadearam mudanças nos elementos constitutivos de um currículo.
Novas práticas de ensinar, aprender e avaliar foram incorporadas e vivenciadas por alunos e
professores. Esta pesquisa buscou desvelar e compreender o sentido da avaliação para alunos e
professores que vivenciavam a experiência de um Currículo Integrado em enfermagem em uma
universidade pública. É uma pesquisa qualitativa orientada pela fenomenologia existencial de Martin
Heidegger. Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas com onze professores e onze alunos
do curso de graduação em enfermagem. A análise dos dados possibilitou a construção de três
unificações ontológicas que configuram o sentido da avaliação para o ser-aluno e ser-professor que
vivenciavam o mundo da educação em um Currículo Integrado, sob a visão de cada um: A ocupação
no mundo circundante da avaliação, que trata do movimento do ser-aluno e ser-professor nos modos
de ser próprio e impróprio e destaca a manualidade dos instrumentos que se encontram à mão nesse
mundo; A apropriação da avaliação como preocupação, que envolve o cuidado com a avaliação e
com as relações estabelecidas entre os seres que são-no-mundo-com-outros nesta prática; e A
apropriação do ser-si-mesmo no mundo da avaliação, que abrange a busca do desvelar de si mesmo
para a abertura de um fazer mais autêntico no mundo da educação. Esta pesquisa reafirma a
complexidade da prática avaliativa nos processos educacionais e a necessidade de reflexão sobre a
prática avaliativa concebida e desenvolvida nos currículos inovadores para que cada sujeito possa,
com consciência, escolher os rumos dessa prática e atribuir um sentido à sua obra de educar e
aprender no mundo da educação em enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-07102009-155400/publico/EditeMitieKikuchi.pdf

Nº de Classificação: 6091
ALMEIDA, Denize Alves de. Vacinação contra influenza em idosos e fatores relacionados à sua
adesão: revisão integrativa da literatura e análise do conceito. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 131 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Maria Manuela Rino
RESUMO: Este estudo tem por objetivo analisar o conceito de vacinação contra influenza (VCI) em
idosos. A análise do conceito, segundo Rodgers (2000) permite definir o conceito, identificar seus
atributos essenciais, os eventos antecedentes, conseqüentes e fatores relacionados, bem como, os
avanços e dificuldades na adesão dos idosos a essa vacina. Integrado a essa análise a revisão
integrativa da literatura (Whittemore e Knafl, 2005), identifica o problema, adesão dos idosos à
vacinação contra influenza, que orienta a coleta dos dados na literatura, cuja amostra é avaliada
quanto à sua qualidade, e submetida à análise e apresentação dos resultados pertinentes ao conceito
em questão. A busca nas bases de dados LILACS, PUBMED e Biblioteca Cochrane, originou 40
artigos que foram eleitos para este estudo. Os atributos da VCI em idosos são explicitados pela
periodicidade anual e tipos de vírus que a compõe, que estão atrelados aos atributos dos idosos,
evidenciados pela idade (grupo etário), sexo, raça e etnia, grupo de risco, suscetibilidade e
vulnerabilidade à influenza e imunossenescência. Como eventos antecedentes à VCI constam:
aumento da morbidade e mortalidade, surtos, epidemias ligados à influenza e probabilidade de
ocorrer nova pandemia; presença de co-morbidades; percepção da severidade da influenza; fatores
sócio-econômicos e demográficos; percepção da própria saúde; conhecimentos, crenças, atitudes
frente à VCI; informações e experiência prévia com a VCI e/ou influenza; estado vacinal; intenção de
vacinar; consulta médica recente; acesso ao serviço de saúde; e não recomendação dessa vacina
pelo profissional da saúde. Dentre os eventos conseqüentes da VCI destacam-se o aumento das
taxas de cobertura vacinal; ampliação das metas a alcançar na VCI; redução das taxas de morbidade
e mortalidade em idosos; eficácia e efetividade da VCI e eventos adversos. Os fatores relacionados
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são referidos pelas campanhas anuais da VCI, recomendação da VCI (por profissionais da saúde,
mídia e familiares e amigos), uso de protocolos, monitoramento do vírus influenza e conscientização
profissional sobre a importância da recomendação da VCI. Destacam-se entre os elementos
fortemente associados à adesão da VCI os idosos com mais de 65 anos, presença de co-morbidades
(hipertensão e diabetes), informações corretas sobre a VCI, facilidade de acesso e uso dos serviços
de saúde, consultas médicas recentes, VCI prévia, aumento da morbidade e mortalidade causada
pela influenza e suas complicações. Entre as barreiras que comprometem a aceitação da VCI
constam o medo dos eventos adversos e a não recomendação dessa vacina pelo profissional da
saúde. Apesar das taxas de cobertura vacinal contra influenza estarem aumentando nos últimos
anos, ainda estão aquém da meta preconizada pela OMS para 2010: vacinar 75% dos idosos.
Acredita-se que investir em ações educativas para fortalecer a responsabilização dos profissionais e
usuários dos serviços públicos de saúde, possa influenciar na adesão de idosos à VCI, e avançar em
políticas públicas com estratégias destinadas à promoção da saúde e prevenção de doenças na
população idosa, em franco crescimento no mundo atual.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07102009-150246/publico/DenizeAlvesdeAlmeida.pdf

Nº de Classificação: 6092
SILVEIRA, Edilene Aparecida Araújo da. Vínculos interpessoais na vida do doente com aids: o
modelo de comboio. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2009. 124 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): CARVALHO, Ana Maria Pimenta
RESUMO: INTRODUÇÃO: Os indivíduos se desenvolvem dentro de grupos. Em cada grupo, a pessoa
desenvolve diferentes tipos de papéis, experimenta eventos, influencia e é influenciada por outros
participantes. Assim, há o estabelecimento de vários vínculos e de uma rede de relações familiares e de
amizade. Há pessoas que são mais próximas e íntimas e pessoas mais distantes. O nível de proximidade
com um determinado membro da rede pode variar ao longo do tempo conforme o desenvolvimento de ciclo
vital e das situações cotidianas. O HIV altera a dinâmica da rede de relações devido a probabilidade de
mudanças como perdas, descobertas de condutas socialmente reprovadas e estigma. MARCO TEÓRICO:
Há diversos tipos de estudo sobre redes, dentre os quais está o modelo de comboio desenvolvido por Khan
e Antonucci em 1980. Esse modelo integra os conceitos de suporte social, ciclo vital e rede. OBJETIVO: O
presente estudo teve como objetivo conhecer a relação e a troca de suporte entre os integrantes do círculo
interno do comboio e o doente com aids, bem como verificar as possíveis mudanças na composição dos
vínculos do paciente após a identificação da doença. MATERIAL E MÉTODOS: O estudo está baseado no
modelo de comboio das relações sociais que tem como uma de suas características a representação da
rede em três círculos concêntricos que envolvem o soropositivo. No círculo interno estão relações mais
próximas e no esterno as mais distantes, porém importantes. Foram consideradas as relações desenvolvidas
no círculo interno por serem as mais íntimas, com as quais o indivíduo troca quantidade maior de suporte.
Participaram do estudo 22 sujeitos doentes com AIDS e internados na enfermaria da UETDI do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Após seguir as considerações éticas, foi aplicado um
instrumento com três círculos concêntricos para representação do comboio e realizada uma entrevista
adaptada do roteiro elaborado por Antonucci e Akiyama (1987) sobre os dez integrantes do comboio mais
próximos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: De acordo com a caracterização da amostra pudemos perceber
que a maioria declarou-se brancos e mulatos, se contaminou por meio de relações sexuais e era do sexo
feminino. A faixa etária variou entre 34 e 43 anos, a maior parte soube do diagnóstico nos últimos dez anos e
havia estudado até o ensino fundamental. Em relação ao círculo interno desses participantes, a maioria foi
composta por no máximo cinco integrantes, sendo que as pessoas da família foram as mais citadas. Dentre
as características funcionais foram discutidos dados relacionados à confidencialidade, tranquilização quando
há incerteza, cuidado com a doença, diálogo, dialogo sobre a saúde. Houve 12 entrevistados que citaram
mudanças na composição da rede, indicando maior ou menor proximidade. CONCLUSÃO: Os profissionais
de saúde precisam estabelecer uma relação de confiança com o paciente, seu comboio, reconhecendo-os
no contexto psicossocial e cultural de forma a favorecer a aceitação da soropositividade, mudanças no estilo
de vida, ajuda nos cuidados de saúde e adesão ao tratamento.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-07102009-155711/publico/EdileneAparecidaAruajodaSilveira.pdf
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Nº de Classificação: 6093
BUETTO, Luciana Scatralhe. Significados de ser enfermeiro especialista em oncologia (Os).
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 140 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): ZAGO, Márcia Maria Fontão
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo, com a utilização da perspectiva sociológica do conhecimento e da
educação, que teve como objetivo interpretar os significados de ser Enfermeiro Especialista em Oncologia, entre
os egressos do Curso de Especialização em Enfermagem em Oncologia, da Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, da Universidade de São Paulo. Foram entrevistados 20 profissionais atuantes na área de enfermagem
oncológica, egressos da primeira, segunda e terceira turmas da especialização. A coleta de dados ocorreu no
período de março/2008 a janeiro/2009, no ambiente de trabalho de cada participante. Utilizamos o referencial
metodológico do estudo de caso instrumental, do método do relato oral pontual, e da técnica de entrevista semiestruturada. Para apreender os significados analisamos os dados por meio da análise de conteúdo indutivo.
Primeiramente, os dados foram organizados e codificados em núcleos de sentidos; a seguir, construímos os três
núcleos temáticos: “a trajetória do enfermeiro em busca da especialização em oncologia”, “a prática do especialista
em oncologia: o universo novo” e “ser enfermeiro especialista em oncologia: a construção da nova identidade”,
pelos quais obtivemos a compreensão do fenômeno. No primeiro núcleo temático, abordamos o contexto de
trabalho que determinou a busca pelo curso de especialização pelo enfermeiro, onde os aspectos significativos
foram a primeira inserção no mercado de trabalho, as perspectivas profissionais, as dificuldades de inserção em
áreas especializadas apenas com o conhecimento da graduação, a exigência da qualificação profissional pelo
mercado de trabalho, a troca de experiências com outros profissionais e suas expectativas futuras quanto à sua
prática especializada. No segundo tema, ao interpretarmos a nova práxis do enfermeiro especialista,
depreendemos que a sua formação especializada subsidia a prática profissional. Esta apresenta diversas
interfaces, resultantes das características individuais, profissionais e institucionais, acrescidas das condições sóciohistóricas de todos os envolvidos e suas interrelações, que constroem as diferentes formas de compreensão do
cotidiano e do conhecimento da enfermagem oncológica. Ao construirmos o terceiro núcleo acerca da nova
identidade do enfermeiro especialista em oncologia, evidenciamos a importância da interação da identidade do
trabalho, do cotidiano com as relações de ser/fazer e a sua compreensão sobre o processo de cuidado do
paciente oncológico. Os significados de ser enfermeiro especialista em oncologia são uma composição entre o
conhecimento técnico-científico adquirido na graduação, o conhecimento especializado e sua experiência clínica;
é uma reafirmação da sua escolha pela especialidade. Consideramos que a elaboração dos significados para
estes enfermeiros não são um processo acabado, pois se reconstrói e re-significa diariamente, ampliando a sua
compreensão de ser especialista, no contexto de cuidado ao câncer.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07102009-153327/publico/LucianaScatralheBuetto.pdf

Nº de Classificação: 6094
GIACON, Bianca Cristina Ciccone. Ajustamento familiar nos primeiros cinco anos de diagnóstico
de esquizofrenia. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2009. 82 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GALERA, Sueli Aparecida Frari
RESUMO: A esquizofrenia é um dos principais problemas de saúde pública da atualidade, causando
grande sofrimento para o doente e sua família. Quando ocorre o primeiro episódio da doença,
geralmente no final da adolescência, a família vive uma situação de estresse que desorganiza todo o
grupo. A vida familiar é interrompida e a trajetória de vida pode ser modificada. Nos primeiros cinco
anos de convivência com a doença mental, a família procura ajustar-se à nova situação. O objetivo
deste trabalho foi identificar a trajetória de famílias nos primeiros cinco anos de convivência com a
doença mental, descrevendo e interpretando o processo de ajustamento. O referencial teórico
metodológico utilizado neste trabalho baseouse no Interacionismo Simbólico, na Abordagem
Sistêmica da Família e na Teoria da Trajetória de vida. Foram entrevistados, no total, 23 familiares de
21 portadores de esquizofrenia, diagnosticados no máximo há cinco anos, que aceitaram a proposta
de contar a história familiar após o adoecimento. A coleta de dados foi conduzida por uma entrevista
com cada família. Os participantes foram esclarecidos quanto ao objetivo do estudo e assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram realizadas 11 entrevistas no Núcleo de Saúde
Mental do Centro de Saúde Escola e dez entrevistas no Ambulatório de Retorno da Enfermaria de
Psiquiatria do HCRP, ambos os serviços da FMRP-USP. Elas foram gravadas em fita K7 e
transcritas. O projeto foi encaminhado e aceito pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCRP-FMRP-
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USP. A análise das entrevistas foi realizada na proposta do método da Teoria fundamentada nos
dados e visou determinar uma linha do tempo que permitiu descrever o processo de ajustamento, que
pode ser descrito em três fases: percebendo a mudança, diagnóstico e início do tratamento e
seguindo em frente. Quando o doente começa a apresentar mudanças de comportamento, como
sinais e sintomas psicóticos, a família percebe que algo está errado, mas não tem a preocupação em
procurar o serviço de saúde. Ela justifica como atitudes do processo de transição da fase infantil para
a adulta. Após o primeiro episódio psicótico, ocorre um choque em todo o núcleo familiar.
Sentimentos intensos são vivenciados. Após o estabelecimento do diagnóstico e o inicio do
tratamento, ocorre uma melhora e a família vivencia sentimentos de esperança e medo. Esperança
que o doente melhore e medo de uma nova crise como a vivenciada na fase anterior. Após os cinco
primeiros anos a família segue em frente estimulando a independência e autonomia de seu doente e
vigiando seus comportamentos. Concluímos, portanto, que todas as fases apresentadas neste projeto
são ricas e podem ser mais exploradas. A confusão entre os sintomas iniciais do adoecimento e as
características da adolescência, a dificuldade do diagnostico e o pouco apoio do sistema de saúde
nos primeiros cinco anos. Talvez um apoio contínuo e educativo desde o inicio da doença diminua o
impacto na família, suas transformações sejam mais amenas e ela consiga, assim, proporcionar se
tornar um ambiente de qualidade para seus membros e seu doente.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-07102009-155954/publico/BiancaCristinaCicioneGiacon.pdf

Nº de Classificação: 6095
CYRILLO, Regilene Molina Zacareli. Intervenções de enfermagem para situações de volume de
líquidos deficientes: aplicabilidade da NIC no Atendimento Avançado Pré-hospitalar Móvel. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 225 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): DALRI, Maria Célia Barcellos
RESUMO: Trata-se de estudo descritivo quantitativo, cujo objetivo foi analisar a aplicabilidade de
intervenções da NIC, para situações de Volume de líquidos deficiente no Atendimento Pré-hospitalar
Móvel Avançado à vítima de trauma. Os sujeitos do estudo foram 11 enfermeiros que atuam em
Unidades Avançadas Pré-hospitalares da região de Ribeirão Preto. O estudo foi realizado em três
etapas, na primeira, foram descritas pelos enfermeiros quais atividades eram realizadas para vítimas
de trauma com diagnósticos de Volume de líquidos deficiente e Risco de volume de líquidos
deficiente e aplicado um instrumento para apontar a aplicabilidade das intervenções e atividades
contidas na NIC para os dois diagnósticos. Na segunda etapa, foram realizados o mapeamento
cruzado das atividades e das intervenções da NIC para cada diagnóstico. Na terceira etapa, foram
realizados o refinamento do mapeamento comparativo por enfermeiros expertos e a análise da
opinião dos enfermeiros quanto à aplicabilidade das atividades à vítima de trauma. A seguir, foi
realizada a proposta de reestruturação da NIC para situação de Volume de líquidos deficiente, no
APH Avançado Móvel. Nos resultados identificamos 10 enfermeiros do sexo feminino, um do sexo
masculino; um com doutorado, cinco com mestrado, quatro especialistas e um somente com
graduação; quatro enfermeiros possuem entre 20 e 30 anos, dois entre 31 a 40 anos e cinco entre 41
e 50 anos; com relação ao tempo de atividade no APH Avançado Móvel, identificamos três
enfermeiros com três anos, quatro entre quatro e cinco anos e quatro com seis anos ou mais nesse
campo de assistência. Na primeira etapa identificaram-se 55 atividades descritas pelos enfermeiros
para Volume de líquidos deficiente e 54 para Risco de volume de líquidos deficiente. No mapeamento
cruzado, foram listadas 12 intervenções e 59 atividades das 30 intervenções e 750 atividades
contidas na NIC, para o diagnóstico Volume de líquidos deficiente e, para Risco de volume de
líquidos, 8 intervenções e 34 atividades das 28 intervenções e 691 atividades da NIC. Após
refinamento do mapeamento cruzado pelos expertos, foi sugerido agregar as intervenções
Encaminhamento, Gerenciamento de protocolo de emergência e Cuidados de emergência para
ambos os diagnósticos e Controle de suprimentos para o diagnóstico Volume de líquidos deficiente.
Foram refinadas, para Volume de líquidos deficiente, as seguintes intervenções: Controle da
hipovolemia, Controle do choque: hipovolêmico, Monitoração hídrica, Terapia endovenosa, Controle
do choque, Monitoração dos sinais vitais, Precauções contrassangramento, Punção venosa,
Prevenção do choque, Redução do sangramento, Monitoração neurológica, Supervisão, Cuidados de
emergência, Gerenciamento do protocolo de emergência, Controle de suprimentos e
Encaminhamento e, para Risco de volume de líquidos deficiente, Controle da hipovolemia,
Monitoração hídrica, Controle hídrico, Precauções contrassangramento, Prevenção do choque,
Redução do sangramento, Supervisão, Sondagem gastrintestinal, Cuidados de emergência,
Gerenciamento do protocolo de emergência e Encaminhamento. Na análise da aplicabilidade, foi
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considerado que as intervenções prioritárias, para Volume de líquidos deficiente, são Punção venosa
(0,88) e Terapia endovenosa (0,81) e, para Risco de volume de líquidos, a intervenção Prevenção do
choque (0,84). Na proposta de reorganização dos níveis de intervenções da NIC, sugerimos como
prioritárias, para Volume de líquidos deficiente, Controle do choque, Monitoração de sinais vitais,
Controle da hipovolemia e Supervisão e, para Risco de volume de líquidos deficiente, as intervenções
Prevenção do choque e Supervisão. Concluímos que as intervenções contidas na NIC possuem
aplicabilidade no cotidiano do APH Avançado Móvel e que algumas alterações devem ser realizadas
para melhor utilização neste contexto.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07102009-152336/publico/RegileneMolinaZacareliCyrillo.pdf

Nº de Classificação: 6096
CAETANO, Fabiane Bis. Modelos explicativos do transplante de células tronco-hematopoéticas
na visão de um grupo de pacientes (Os). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 156 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGO, Márcia Maria Fontão
RESUMO: A pessoa com distúrbios hematológicos demonstra desarranjos físicos, emocionais e
sociais. Assim, atuar nesta área é estar disposta a cuidar do indivíduo, percebendo e intervindo
precocemente nas alterações manifestadas. Os tratamentos para as patologias hematológicas podem
ser feitos pela radioterapia, quimioterapia e o transplante de células tronco hematopoéticas (TCTH).
Na maioria dos casos, a combinação destas modalidades terapêuticas faz-se necessária para o
alcance do controle da doença. Após ser submetido à quimioterapia e/ou radioterapia o paciente é
encaminhado para o TCTH almejando-se a cura. Estes tratamentos são altamente agressivos,
acarretando prejuízos em todas as dimensões da vida do doente. A compreensão da trajetória da
pessoa acometida por uma doença, desde o início dos sinais e sintomas até as perspectivas para o
futuro, identificando suas idéias e condutas na luta pela sobrevivência, parte do entendimento do
contexto sociocultural em que está inserida. Nessa perspectiva, o objetivo deste estudo foi identificar
os modelos explicativos (MEs) para o TCTH alogênico aparentado, na visão de um grupo de
pacientes. Para o seu alcance, estabelecemos como base teórica a antropologia médica, o método
do estudo de caso qualitativo e a técnica de análise de conteúdo indutivo. Participaram deste estudo
11 pacientes, sendo três com leucemia mielóide aguda, quatro com leucemia mielóide crônica, dois
com leucemia linfóide aguda e dois com anemia aplástica grave. As seis mulheres e os cinco homens
formam um grupo de adultos em idade produtiva e suas características sociais mostram que são
pessoas oriundas da classe social popular. Realizamos entrevistas semiestruturadas, norteada por
questões que integram a construção dos MEs. Posteriormente compilamos cada uma das entrevistas
e seguimos para a análise de dados que se realizou em duas etapas. Reunimos as entrevistas e após
várias leituras elencamos as categorias temáticas: da trajetória da doença ao tratamento
especializado, os sentidos dados à doença e aos tratamentos, o lidar com a doença e os tratamentos
e a vida após os tratamentos. Por estas categorias apreendemos os diversos elementos constitutivos
dos modelos explicativos do adoecer e do submeter-se ao TCTH alogênico, onde evidenciamos a
influência da cultura em que estão inseridos os participantes. Os entrevistados retrataram os sinais e
sintomas da doença, a percepção do estar doente e suas causas, a difícil busca pela assistência à
saúde, os tratamentos caseiros, a necessidade das terapêuticas, a existência de um doador
compatível, as complicações e suas consequências, as dificuldades financeiras, os cuidados e as
mudanças no modo de vida após os tratamentos e as perspectivas de futuro. Concluímos que a
cultura é um sistema de referência para as pessoas de um grupo social, que fornece formas de pensa
e agir sobre uma determinada situação ou evento. Evidenciamos exemplos da trajetória percorrida
pelos participantes em busca da cura, almejando instigar os profissionais da saúde, em especial à
equipe de enfermagem, que cuida destes pacientes a olhá-los em todas as suas dimensões da vida,
desejando um cuidado holístico e ímpar, integrando conhecimentos culturais ao modelo biomédico.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07102009-153550/publico/FabianeBisCaetano.pdf

Nº de Classificação: 6097
CURCIOLI, Ana Carolina de Jesus Vieira. Reações adversas e transfusionais na infusão de
células-tronco hematopoéticas: implicações para a enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 90 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Emília Campos de
RESUMO: O transplante de célula-tronco hematopoética (TCTH) vem se solidificando como
modalidade terapêutica para o tratamento de várias doenças, auto-imunes, hematológicas e oncohematológicas. Neste procedimento complexo está inserida a infusão das células-tronco
hematopoéticas (CTH), suas reações e os cuidados de enfermagem inerentes a essa prática, com o
objetivo de minimizar tais complicações. O presente estudo buscou analisar a ocorrência de reações
adversas e transfusionais na infusão de CTH e sua documentação pela enfermagem. Trata-se de um
estudo epidemiológico, descritivo, onde foram empregados dois instrumentos, elaborados e validados
quanto à aparência e conteúdo para tal fim. A população estudada foi composta pelos transplantes
ocorridos nos anos de 2006 a 2008, em unidades de transplante autólogo e alogênico de um hospital
do interior do estado de São Paulo. Constatou-se a ocorrência de 166 transplantes neste período,
sendo 114 autólogos, 47 alogênicos e 5 haploidênticos. Ocorreram 3 reações transfusionais, dentre
os transplantes alogênico e 96 reações adversas, que ocorreram em todos os tipos de transplantes,
porém com maior evidência no transplante autólogo. Os dados sugerem que tais reações adversas
são associadas ao uso do crioprotetor, o DMSO. Não houve relação da velocidade de infusão com a
ocorrência de reações, mesmo porque foram infundidas dentro da velocidade preconizada. Também
não houve relação com a quantidade de DMSO infundido, pois a maioria dos transplantes que
ocorreu reação recebeu uma quantidade bem abaixo da recomendada em literatura. Nas reações
transfusionais, foram infundidos produtos frescos, dentro da velocidade adequada. Quanto às fontes
de CTH, observou-se menor tempo de enxertamento nas células provenientes de sangue periférico.
No que tange a documentação de enfermagem, existem dados que necessitam ser incorporados na
evolução de enfermagem. Informações quanto ao horário de início e término da infusão aparecem
como prática estabelecida e inserida na documentação da enfermagem. A intervenção de
enfermagem mais evidente foi a monitorização dos sinais vitais, o que indica que há uma avaliação
da equipe, de maneira global, a fim de iniciar condutas baseadas em uma avaliação clínica.
Concluindo, a ocorrência de reações durante a infusão de células-tronco hematopoéticas é esperada.
No entanto, é preciso aperfeiçoar a assistência de enfermagem por meio da sistematização do
procedimento de infusão de células; neste sentido está sugerido um instrumento de registro de dados
sobre o processo de infusão, que proporcionará informações ao enfermeiro frente à possibilidade da
ocorrência das reações adversas e/ou transfusionais.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

Nº de Classificação: 6098
OLIVEIRA, José Eduardo Costa de. Ações das escolas, através de seus gestores, no processo
de enfrentamento da violência escolar (As). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 244 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): CARVALHO, Maria das Graças Bonfim de
RESUMO: O presente trabalho objetivou conhecer e analisar como a escola, através de seus
gestores, reconhece e estabelece ações de enfrentamento da violência que acomete o ambiente
escolar, onde se utilizou como referencial teórico os trabalhos de Abramovay entre os anos de 2002 a
2007, assim como, os resultados do II Congresso do Observatório de Violência da UNAMA (2005).
Para tanto, recorreu-se à abordagem qualitativa de Minayo; Deslandes e Gomes (2007), e, visando
potencializar as chances de se alcançar os resultados esperados, foram utilizados a documentação
indireta (pesquisa bibliográfica); a documentação direta (entrevista formal), que por sua vez, foi
realizada com 9 gestores, de 9 unidades de ensino, jurisdicionadas a rede pública e municipal da
região norte do município de Ribeirão Preto, SP e a observação. Para a análise dos dados utilizou-se
a Análise de Conteúdo, modalidade de Análise Temática de Bardin (1977), onde se pode constatar a
coexistência do ambiente de aprendizagem da escola, não só com a violência, mas sim, com várias
violências, além do que, os gestores evidenciaram claras dificuldades nos processos de
reconhecimento e compreensão dos comportamentos violentos ocorrentes no ambiente escolar, o
que resultou, também, em dificuldades na elaboração de estratégias de enfrentamento destes
aspectos, assim como, que as escolas pesquisadas, apesar das constantes solicitações de auxílio às
unidades de apoio, os resultados a elas proporcionados por estas instituições são pouco eficazes. E,
ainda que apesar de todos os problemas educacionais contemporâneos brasileiros, não se pode
afirmar que o ambiente escolar possuísse apenas condições desabonadoras, pois, é na escola que
se vislumbra várias possibilidades aos alunos, como as interações sociais propiciadas por uma das
instituições mais socializadoras, o aprendizado, o crescimento, o desenvolvimento, a inclusão e etc.
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Outra conclusão oriunda das análises realizadas foi o fato que, se o gestor não é o único, nem o
responsável direto da violência escolar ter se apoderado das instituições de ensino, é ele o
responsável em apresentar propostas e/ou até mesmo soluções nos processos de enfrentamento da
violência, mesmo que, apesar da urgência social em resolvê-la, sejam estratégias de médio e longo
prazo, mas, que sejam eficazes, quer seja no envolvimento da comunidade escolar como um todo,
pois, os elos que se estabelecem entre escola e família/sociedade/comunidade são de fundamental
importância no estabelecimento de um clima de pertencimento, viabilizando a convivência e a
aprendizagem, sempre em conjunto com a sociedade e através de seus representantes diretos e
indiretos, pois,foi possível afirmar também, que o presente estudo contribuiu nos processos de
análise e compreensão deste fenômeno, ressaltando diferenças que co-existem com os processos de
proteção ao infante e ao adolescente no espaço escolar e ratificando o papel da escola enquanto
espaço promotor de saúde e de educação.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-29102009-141219/publico/JoseEduardoCostadeOliveira.pdf

Nº de Classificação: 6099
SOUZA, Sinara de Lima. Compreendendo o consumo de bebidas alcóolicas através do olhar
d@s adolescentes. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2009. 168 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): CARVALHO, Maria das Graças Bonfim de
RESUMO: O consumo de álcool na adolescência, evidenciado por pesquisas nacionais e
internacionais, se constitui em questão relevante com repercussão em diversos setores da sociedade.
Entretanto, as motivações que propiciam tal prática, ainda são pouco estudadas. Buscando
desvendá-las, desenvolveu-se, aqui, pesquisa qualitativa, no período de 2006 a 2009, com o objetivo
de compreender as representações socialmente construídas d@s adolescentes acerca do consumo
de bebidas alcoólicas e analisar os fatores que influenciam essas representações. O campo do
estudo foi uma Unidade de Saúde da Família da cidade de Feira de Santana, Bahia, Brasil. Os
sujeitos foram vinte e um adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária entre dez e dezesseis
anos. As técnicas utilizadas para a coleta dos dados foram observação, grupos focais e entrevista
semi-estruturada. A análise dos dados foi realizada através da interpretação dos sentidos. A partir
das falas dos sujeitos identificou-se duas categorias: beber muito e junto, que se aproxima do que é
conceituado como binge drinking. Além disso, estar junto evidencia o caráter socializador que a
bebida possui, atrelado ao sentimento de pertencimento exteriorizado pelos sujeitos através das
expressões: meu pai bebe, é pressão dos amigos e todo mundo bebe! A fala d@s adolescentes
demonstrou que essa aceitação perpassa pela adoção de práticas comuns, que significam também
um ritual de passagem para o mundo adulto. Como fatores que influenciam essa representação,
destacamos as atitudes dos adultos em relação ao álcool, especialmente a figura paterna e a
influência do que é veiculado pela mídia. Outra categoria identificada foi se diverte, rola brigas, crimes
e até morte, onde @s adolescentes destacaram as conseqüências do consumo de bebidas alcoólicas
através das alterações físicas, de comportamento e da ocorrência de acidentes, o que demonstra que
el@s percebem claramente a interface entre o uso abusivo da bebida alcoólica e a violência nas suas
diversas formas. Conclui-se que o lugar que essa substância ocupa no imaginário d@s adolescentes
demonstra que a ela é atribuída a representação de um capital simbólico e possui, na atualidade,
relação com a estrutura social capitalista, havendo contradições entre o que é preconizado e a forma
como a sociedade lida com essa questão. Outro ponto a ser ressaltado é a precariedade de fatores
protetores e a existência de fatores de vulnerabilidade, havendo, portanto, a necessidade de repensar
as políticas públicas voltadas para essa faixa etária e problemática, a partir de abordagem integral,
intersetorial e multidisciplinar.
Acesso remoto ao texto integral:
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SILVA, Adriana Serafim Bispo e. Avaliação da atenção em diabetes mellitus em uma Unidade
Básica Distrital de Saúde de Ribeirão Preto-SP. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 129 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
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RESUMO: Este estudo de caso teve como objetivo avaliar a estrutura, o processo e o resultado da
atenção em diabetes mellitus em uma Unidade Básica Distrital de Saúde, do município de Ribeirão PretoSP. Foram analisados 138 prontuários de saúde de usuários com diabetes mellitus, de janeiro de 2007 a
julho de 2008. Para a coleta de dados, foram utilizados o prontuário de saúde dos usuários, a observação
participante e a Relação Municipal de Medicamentos. Para análise, utilizou-se a Avaliação de Cuidados
em Saúde proposta por Donabedian (1980). Quanto ao componente estrutura: a organização dos espaços
que tiveram relação com o atendimento prejudicou a ambiência na atenção em saúde ao usuário com
diabetes mellitus. Os profissionais envolvidos no atendimento do usuário com diabetes mellitus foram os
médicos e auxiliares de enfermagem. Os registros de enfermeiros corresponderam a 9,4% dos
atendimentos e dos farmacêuticos, 8,6%. Registros de atendimentos dos profissionais, assistente social,
nutricionista e cirurgião-dentista, não foram identificados nos prontuários de saúde. Havia disponível, na
Unidade de recursos materiais, medicamentos e insumos para o tratamento e seguimento do usuário com
diabetes mellitus. Quanto ao componente processo: a análise das atividades técnicas mostrou que o peso
corporal foi verificado em 98,6% e a pressão arterial em 100% dos prontuários de saúde. Os dados
relacionados à avaliação nutricional do usuário como cálculo do Índice de Massa Corporal e verificação da
Circunferência Abdominal ainda não faziam parte do atendimento da Unidade. A avaliação dos pés foi
registrada em 15,2% dos prontuários, e a avaliação oftalmológica, em 4,3%. Quanto aos exames
laboratoriais, obteve-se que o registro do exame de glicemia de jejum constava em 93,5% dos prontuários
e da hemoglobina glicada em 81,2%. A maioria dos usuários tinha registro da dosagem do perfil lipídico.
Apenas 1,4% dos prontuários continha o registro da análise de microalbuminúria. Estratégias educativas
individuais registradas acerca da alimentação e atividade física foram 56,6% e 39,8%, respectivamente. O
acolhimento foi realizado pelos auxiliares de enfermagem. A consulta de enfermagem foi incipiente ao
usuário com diabetes mellitus. O farmacêutico realizou a maioria das atribuições e competências definidas
no Protocolo de Atendimento em Hipertensão e Diabetes. Os dados mostram que havia falta de
articulação entre os profissionais de saúde na Unidade. Quanto à caracterização: os resultados apontaram
que 90,6% dos usuários apresentaram diabetes mellitus tipo 2; mediana de 63 anos, sexo feminino. A
mediana do tempo de tratamento foi de 8 anos em acompanhamento clínico com o endocrinologista.
Quanto ao componente resultado: o conjunto de indicadores, para avaliação de resultado de atendimento
de usuários com diabetes mellitus na UBDS Dr. Marco Antônio Sahão, mostrou que a Unidade atendeu à
exigência mínima para pontuação de apenas de um dos 12 indicadores utilizados para o atendimento dos
usuários com diabetes mellitus. Concluiu-se que há necessidade de reorganização da atenção em
diabetes, com vistas a atingir a qualidade do cuidado ofertado aos usuários com diabetes mellitus.
Acesso remoto ao texto integral:
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ROSSET, Manuela Oliveira Santos. Sobrecarga na família de crianças com paralisia cerebral (A).
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 80 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): GALERA, Sueli Aparecida Frari
RESUMO: A Paralisia Cerebral (PC) é uma alteração da postura e do movimento, permanente, mas não
imutável, resultante de um distúrbio no cérebro, não progressivo, devido a fatores hereditários, eventos
ocorridos durante a gravidez, parto, período neonatal ou durante os primeiros dois anos de vida, causando
limitações nas atividades motoras, freqüentemente acompanhadas de distúrbios de sensação, cognição,
comunicação, percepção e comportamento. O nascimento de uma criança com esta condição causa um
profundo impacto na família, que se depara com uma situação nova e frequentemente inesperada, fazendo
sobressair a figura do cuidador, que em geral, é representado por um familiar, que assume um papel
fundamental na melhora da qualidade de vida da criança. O objetivo deste trabalho foi identificar e descrever
a sobrecarga que a criança com PC provoca na família e verificar se existe alguma relação entre a
sobrecarga, o grau de dependência da criança e o nível socioeconômico da família. Fizeram parte do estudo
150 familiares de crianças com PC que fazem seguimento no Ambulatório de Neurologia Infantil do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP. Os dados foram obtidos, antes ou após a
consulta médica, utilizando-se um formulário de entrevista contendo informações a cerca da criança, dados
sócio-demográficos da família, informações sobre a sobrecarga que a criança acarreta na família, através da
Burden Interview Scale, traduzida e validada para o português da versão original inglesa, e por questões
abertas relacionadas ao tratamento fisioterapêutico. Os resultados permitiram observar que a maioria das
crianças encontrava-se na faixa etária de um a dez anos, com PC do tipo tetraplegia/paresia espástica,
geralmente dependentes de cuidados de higiene, alimentação e deambulação. A análise dos dados dos
familiares demonstrou a figura da mãe como o familiar cuidador principal, de classe social menos favorecida,
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com gestação de nove meses, sendo a cesária o tipo mais comum de parto. Foi observado que a
sobrecarga referida pelos familiares cuidadores foi de intensidade baixa a moderada, ainda que tenham sido
verbalizadas diferentes preocupações referentes à dependência e futuro da criança, bem como a baixa
condição financeira e o sentido que deveria estar fazendo mais pela criança. As respostas obtidas das
questões abertas evidenciaram o enfrentamento de diversas dificuldades em relação ao comportamento das
crianças, periodicidade das sessões de fisioterapia e as enfrentadas na realização dos exercícios propostos
pelos profissionais, em domicílio. O estudo possibilitou não apenas caracterizar e compreender os
obstáculos atribuídos pelos familiares das crianças em relação à sobrecarga e aos aspectos relacionados ao
tratamento fisioterapêutico, mas encerrou em si a visão e a discussão acerca da figura do cuidador familiar
que assume a responsabilidade pelo cuidado e que merece o reconhecimento do seu papel, tanto na esfera
familiar, como na social, através da implementação de políticas públicas que possam amenizar as
dificuldades e problemas advindos desta função.
Acesso remoto ao texto integral:
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SOUZA, Paula Regina de. Análise microbiológica e genético-molecular da biota orotraqueal de
paciente crítico: subsídios na prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 183 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ANDRADE, Denise de
RESUMO: A assistência em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é constantemente desafiada por infecções,
que resultam no aumento da morbimortalidade, no tempo de internação e nos custos. Objetivos: avaliar os
paciente críticos com tubo endotraqueal submetidos à ventilação mecânica na perspectiva clínica e
microbiológica com a finalidade de determinar a dispersão de Staphylococcus aureus, Staphylococcus
coagulase-negativa e Pseudomonas aeruginosa na assistência respiratória destes pacientes. Assim,
analisou aspectos quantitativos, perfil de sensibilidade aos antibióticos, similaridade genética e formação de
biofilme em tubo traqueal considerando a presença ou não de PAVM. Trata-se de um estudo observacional
prospectivo realizado na UTI de um hospital de emergência no interior do Estado de São Paulo. A coleta de
dados clínicos envolveu pacientes adultos com período ? 48 horas de intubação endotraqueal em ventilação
mecânica mediante consentimento do responsável. As amostras foram procedentes da saliva, secreção
traqueal e tubo traqueal dos referidos pacientes; e das luvas utilizadas na aspiração do tubo endotraqueal.
Utilizou-se no processamento das amostras recursos clássicos e avançados da microbiologia como
Enterobacterial Repetitive Intergenic Consensus Sequence (ERIC-PCR), Eletroforese em Campo Pulsado e
a microscopia eletrônica de varredura. A análise estatística pelo SPSS foi subsidiada em medidas de
tendência central, tabelas de contingências, regressão múltipla e kappa, p<0,05. Na avaliação clínica dos 44
pacientes críticos, 34 (77,32%) eram masculinos, idade média de 39,9, e o motivo de hospitalização 19
(43,2%) foi devido à traumas. O período de hospitalização foi em média 10,9 dias (DP 9,3) e de permanência
do tubo endotraqueal de 6,6 dias (DP 3,3). A ocorrência de infecção hospitalar foi de 31,2%, sendo que 15
(34,1%) eram PAVM; e 34,5% representaram o percentual de óbito. O período de permanência do tubo
endotraqueal ? 8 dias foi fator de risco para PAVM (RR 4,00, p < 0,001) e regressão múltipla. Na análise
microbiológica verificou-se que a presença das cepas foi variável em termos quantitativos segundo sua
procedência. Houve predominância de contaminação nas luvas direitas com as cepas de Staphylococcus
coagulase-negativa. A prevalência de resistência a oxacilina foi de 16,1% para Staphylococcus aureus e
22,6% Staphylococcus coagulasenegativa. Em termos de similaridade genética observou-se apenas um
caso de Pseudômonas aeruginosa isoladas da saliva e tubo traqueal de um mesmo paciente. E, em 12
cepas evidenciou-se uma forte relação genética procedentes da saliva, do tubo traqueal. Dos
Staphylococcus aureus e Staphylococcus coagulase-negativa ambos resistente a oxacilina foram similares
as cepas procedentes da saliva e secreção traqueal. O biofilme presente nos 30 tubos apresentou estruturas
celulares e microbianas específicas como: hemácias, rede de fibrina, leucócitos, além de cocos, bacilos,
filamentos e leveduras, dentre outras. Embora com número reduzido de amostras os resultados sinalizaram
para a possibilidade de dispersão microbiana endógena tendo a cavidade orofaríngea como o principal
reservatório. Outras investigações em diferentes UTIs, em termos de microbiota, condições clínicas e
institucionais são promissoras para que se possa de fato ampliar as evidências em torno do risco de infecção
respiratória do paciente crítico em ventilação mecânica.
Acesso remoto ao texto integral:
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Nº de Classificação: 6103
CICOGNA, Elizelaine de Chico. Crianças e adolescentes com câncer: experiências com a quimioterapia.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 142 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LIMA, Regina Aparecida Garcia
RESUMO: A quimioterapia é uma das abordagens terapêuticas para o tratamento do câncer e, no caso
específico das crianças e adolescentes, a mais freqüente, de forma individual ou associada a outras
modalidades. Tem sido fonte de preocupações, questionamentos e dúvidas, tanto por parte das crianças e
adolescentes quanto de seus familiares, por seus efeitos colaterais físicos e psicológicos. O presente estudo
tem por objetivo compreender como as crianças e os adolescentes com câncer vivenciam a experiência da
quimioterapia, a partir de seus próprios relatos, visto que, ao conhecer suas demandas e sentimentos,
podemos incorporá-los ao plano de cuidados de enfermagem e contribuir para uma assistência qualificada e
dirigida à qualidade de vida da criança, do adolescente e de sua família. Exploratório e com análise
qualitativa dos dados este estudo contou com a participação de 10 crianças e adolescentes entre oito e 18
anos, em diferentes momentos da terapêutica quimioterápica. Para a coleta dos dados, utilizamos como
instrumentos a entrevista semi-estruturada e a observação livre, complementadas com dados do prontuário
dos sujeitos em questão. A análise do material empírico seguiu a técnica de análise de conteúdo. Após a
caracterização dos sujeitos da pesquisa, os resultados foram agrupados ao redor de três grandes temas,
seguidos dos respectivos subtemas: a doença, compreendendo a trajetória até o diagnóstico e o
conhecimento sobre a doença; a quimioterapia, a partir do impacto do tratamento, as características dos
quimioterápicos e a visão do processo e, por fim, a rede de apoio que incluiu a família, os amigos e a religião.
O estudo nos permitiu compreender que, para as crianças e adolescentes, a experiência da quimioterapia
está intimamente ligada à experiência do câncer, sendo impossível entender a dimensão da terapêutica sem
antes compreender a base desta questão, o câncer infanto-juvenil. Lembrada, principalmente por seus
efeitos colaterais e o sofrimento, a quimioterapia causa, de imediato, um forte impacto, deixando sobressair o
medo. Passado este primeiro impacto, principalmente das alterações físicas, as preocupações dirigem-se à
recuperação da doença, ou seja, à cura. Mencionam que o câncer interrompe uma vida até então normal e
provoca dúvidas quanto ao futuro e mesmo o presente. Em contrapartida, com o tempo, relatam que o
processo terapêutico, incluindo a quimioterapia, levou-os a valorizar mais a vida. Brincar, ter a família e os
amigos por perto, buscar Deus, conhecer a doença e enfrentá-la, se envolver em todo o processo e, acima
de tudo, acreditar no sucesso foram estratégias utilizadas durante a quimioterapia, terapêutica sofrida,
restritiva, mas acima de tudo, responsável pela cura da criança e do adolescente.
Acesso remoto ao texto integral:
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OLIVEIRA, Kelli Cristina Silva de. Conhecimento e atitude de usuários com diabetes mellitus tipo
2 e hipertensão arterial em uma Unidade Básica de Saúde de Ribeirão Preto, SP. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 139 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ZANETTI, Maria Lúcia
RESUMO: Este é um estudo transversal realizado em uma unidade básica de saúde no município de
Ribeirão Preto, SP, em 2009. Os objetivos foram caracterizar os usuários com diabetes mellitus tipo 2 e
hipertensão arterial, segundo as variáveis sociodemográficas, clínicas e laboratoriais, analisar os escores de
conhecimento e de atitude e relacionar os escores de conhecimento e atitude, segundo algumas variáveis. A
amostra foi constituída por 79 sujeitos com diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial, que atenderam os
critérios de seleção. Para a coleta de dados foi utilizado o questionário para obtenção das variáveis
sociodemográficas e clínicas, o Questionário de Conhecimento - DKN - A, e o Questionário de Atitudes
Psicológicas do Diabetes - O ATT - 19. Dentre os 79 (100%) sujeitos a idade variou de 30 a 80 anos, média
de 64,46±11,15. A maioria encontrava-se na faixa etária de 60 a 80 anos; houve predomínio do sexo
feminino (63,3%), a maioria era casada (63,3%) e alfabetizada (96,3%). Em relação às variáveis clínicas, o
índice de massa corporal, 33 (41,8%) estavam em sobrepeso, 23 (29,1%) em obesidade classe I, e 13
(16,5%) em obesidade classe II. Os valores da pressão arterial sistólica variaram de 100 a 180mmHg, média
de 133,87±17,54mmHg e os valores da pressão artéria diastólica de 60 a 140mmHg, média de
80±10,50mmHg. A circunferência abdominal variou de 60 a 140cm, média de 107,06±15,29cm. A maior
parte dos usuários tinha menos de 10 anos de evolução da doença, e, dentre os pacientes, a maioria com
diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão apresentou mau controle metabólico, ainda, a maior parte dos
pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial 51 (64,6%) obteve escores inferiores a oito em
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relação ao conhecimento em diabetes mellitus, indicando resultado insatisfatório para a compreensão acerca
do autocuidado da doença. Quanto aos escores de atitude, obteve-se que 74 (93,7%) dos participantes
apresentaram escore menor ou igual a 70, indicando baixa prontidão para o aprendizado da doença. Os
escores obtidos em relação ao conhecimento, segundo o sexo, mostrou que o índice de acerto dos (n=28)
usuários com diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial, para as mulheres, foi de 64,3%, e para os
homens de 35,7%. A faixa etária entre 60 e 69 anos representou 50% da amostra, escolaridade com
primeiro grau completo 53,6%, renda familiar entre 1 a 2 salários mínimos 53,6% e evolução da doença, com
menos de 10 anos, 67,9%. Os escores em relação à atitude, segundo o sexo, mostrou que o índice de
acerto dos (n=5) usuários com diabetes mellitus e hipertensão arterial, para as mulheres, foi de 80%, e para
os homens 20%. Quando da faixa etária, entre 60 e 69 anos, o índice foi de 60%; escolaridade com primeiro
grau incompleto, 60%; renda familiar, entre 1 a 2 salários mínimos, 60%, evolução da doença menor ou igual
a 10 anos, 80%. Os resultados apontam para necessidade de implantação de um Programa de Educação
em Diabetes e Hipertensão na unidade de estudo.
Acesso remoto ao texto integral:
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BACCAN, André Luiz de Souza. Idosos participantes do Programa de Integração Comunitária:
conhecimento sobre o exercício físico. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 137 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARQUES, Sueli
RESUMO: O exercício físico possui papel importante para a qualidade de vida e qualidade física da
população em geral e, sobretudo para os idosos, pessoas com possibilidade de obter maiores
benefícios com essa prática. Estima-se que o conhecimento sobre esse tema venha sendo divulgado
entre as autoridades e os profissionais da área da saúde. Entretanto, especificamente no que se
refere à população idosa do município de Ribeirão Preto, não se conhece, com precisão, o grau de
conhecimento que possuem acerca do exercício físico, mesmo para as pessoas inseridas em
Programas específicos. Assim, este estudo objetivou caracterizar os núcleos dos Programas de
Integração Comunitária (PIC) da cidade de Ribeirão Preto, participantes deste estudo, segundo
tempo de fundação, atividades realizadas e participação da comunidade; caracterizar os idosos que
participam das atividades destes núcleos, segundo variáveis sociodemográficas, condições de saúde,
atividade física e avaliação cognitiva; descrever o conhecimento e a percepção desses idosos acerca
do exercício físico e correlacionar o conhecimento às variáveis sociodemográficas, econômica, tempo
de prática de exercício físico e cognitiva. Trata-se de um estudo observacional, seccional e
correlacional. Após a definição dos 22 Núcleos que fizeram parte deste estudo, a amostra foi obtida
mediante Amostragem Aleatória Simples (AAS). A coleta de dados foi realizada, no período de janeiro
a abril de 2009, nos Núcleos do PIC, após contato telefônico prévio com os representantes destes.
Utilizou-se uma adaptação do Older Americans Resources and Services (OARS), o Mini-Exame do
Estado Mental (MEEM) e um questionário de avaliação do conhecimento sobre o exercício físico.
Foram estudados 142 idosos com média de idade de 68,5 anos; 93% eram mulheres; 49,3% casados
e 38,7 viúvos; com média de três filhos; 50,7% estudaram entre um e quatro anos; 54,2% eram
aposentados; Com relação à saúde, 54,2% auto-avaliaram a saúde entre “Boa” e “Ótima”; evidenciouse em média 4,45 doenças por idoso. No que se refere aos hábitos de exercício físico, o tempo de
prática de exercício físico no PIC foi em média de sete anos; 54.9% três vezes por semana; 42,3%
preferem as atividades de intensidade leve e sem impacto, como alongamento; 76,1% indicaram a
manutenção da saúde como objetivo desta prática. Quanto a avaliação pelo MEEM, 61,3%
apresentaram bom desempenho no teste e o escore médio foi de 26,1 pontos. O escore médio de
conhecimento sobre o exercício físico foi de 18 pontos e condizentes com as respostas adequadas.
Na analise de regressão linear múltipla houve associação somente entre o conhecimento sobre o
exercício físico e a escolaridade. O estudo revelou que os idosos apresentaram nível adequado de
conhecimento sobre o exercício físico e, que houve associação entre o conhecimento e o nível de
escolaridade. Programas destinados à prática de exercício físico devem ser mantidos e/ou criados,
pois podem representar um estímulo ao combate do sedentarismo, principalmente para os idosos.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-29102009-140914/publico/AndreLuizdeSouzaBaccan.pdf
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Nº de Classificação: 6106
BARALDI, Ana Cyntia Paulin. Conhecimento dos profissionais médicos e enfermeiros das
unidades básicas distritais de saúde de Ribeirão Preto-SP acerca da violência contra a mulher
cometida por parceiro íntimo (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Ana Maria de
RESUMO: A violência contra a mulher é um problema de grande prevalência no Brasil e no mundo,
sendo responsável por alto índice de morbimortalidade feminina e gerando sérias conseqüências
para a sociedade. Médicos e enfermeiros, por serem os primeiros contatos dessas mulheres nos
serviços de saúde, ocupam um lugar privilegiado na detecção da violência de gênero e devem
possuir conhecimentos suficientes para o atendimento adequado das vítimas. O objetivo deste
trabalho foi identificar e comparar o conhecimento, a percepção e a atitude de médicos e enfermeiros
que atuam na rede básica de saúde de Ribeirão Preto-SP, acerca da violência de gênero. Trata-se de
um estudo quantitativo, transversal, comparativo, do tipo survey, realizado nas unidades distritais
básicas de saúde (UBDS) do município. Foram incluídos todos os profissionais que atendem nas
cinco UBDS de Ribeirão Preto, totalizando 170 médicos e 51 enfermeiros. O questionário utilizado
abordava o conhecimento, o manejo dos casos e atitudes dos profissionais frente à violência de
gênero, sendo aplicado por pesquisadoras treinadas. Os dados foram processados e analisados,
utilizando o pacote estatístico STATA 9.0, sendo realizada distribuição simples de freqüência, Teste
Qui Quadrado (X2) ou Teste exato de Fisher, para verificar associação entre as variáveis. Os
resultados mostraram que um percentual significativamente maior de médicos foi capacitado para o
atendimento da violência de gênero durante a graduação (p = 0,013), enquanto mais enfermeiros
foram treinados nos serviços de saúde (p = 0,000). Os médicos mostraram-se mais à vontade do que
os enfermeiros em discutir assuntos como a vida sexual da cliente (p = 0,048) e o uso de drogas
ilícitas pela mesma (p = 0,01). Ambos tendem a infantilizar a vítima, referiram se sentir à vontade em
inquirir a paciente sobre situações violentas, e concordaram que a violência pode ser causada por
fatores externos, como abuso de álcool, drogas e desemprego, e por problemas psicológicos do
agressor. Médicos (85,3%) e enfermeiros (78%) demonstraram alto conhecimento sobre a definição
de violência, têm consciência de que investigá-la é seu papel profissional e sabem reconhecer seus
sinais e sintomas. No entanto, demonstraram muito baixo conhecimento sobre sua epidemiologia,
sendo o conhecimento dos enfermeiros nesse quesito menor do que o dos médicos (p = 0,035). Um
percentual significativamente maior de enfermeiros obteve boa pontuação sobre as condutas que
facilitam a revelação da violência (p = 0,041). Ambos demonstraram alto conhecimento do manejo
dos casos confirmados de violência de gênero, e bom conhecimento dos casos em que há suspeita
da mesma; um percentual significativamente maior de médicos apresentou baixo conhecimento
nesses últimos (p = 0,038). Os enfermeiros acertaram mais questões relacionadas à tomada de
condutas administrativas e de integração com outros serviços do que os médicos. Portanto, o estudo
demonstrou que os profissionais possuem boa formação acadêmica, bom conhecimento sobre
definição, diagnóstico e manejo da violência de gênero, desconhecendo sua epidemiologia. Foram
encontradas diferenças significativas na formação, no conhecimento e percepção dos profissionais,
em relação à violência de gênero, sendo recomendado individualizar as intervenções de acordo com
as peculiaridades de cada categoria profissional.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-29102009-142008/publico/AnaCyntiaPaulinBaraldi.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-29102009-142008/publico/ErrataAnacyntiaPaulinBaraldipdf.pdf

Nº de Classificação: 6107
FIGUEIREDO, Luana Alves de. Análise da utilização do Sistema de Informação em Atenção
Básica (SIAB) pelos coordenadores da Atenção Primária à Saúde na tomada de decisão.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 120 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PINTO, Ione Carvalho
RESUMO: Este estudo teve como objetivo analisar a utilização do SIAB pelos coordenadores da Atenção
Primária à Saúde (APS) no município de Ribeirão Preto, SP para a tomada de decisão. É um estudo
descritivo e exploratório com abordagem qualitativa dos dados. Os sujeitos foram os coordenadores da APS
no município. Foram entrevistados 08 sujeitos e as entrevistas foram gravadas e transcritas. Para análise e
interpretação dos dados utilizou-se a análise de conteúdo, modalidade temática. As informações obtidas
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foram categorizadas em um tema geral “O Sistema de Informação em Atenção Básica e a Gestão na
Atenção Primária à Saúde”, e três sub temas: 1) A visão do trabalho do coordenador na gerência da APS; 2)
A utilização do SIAB pela equipe de saúde da família na percepção dos coordenadores da APS; e 3) As
sugestões dos coordenadores da APS para potencializar a utilização do SIAB no cotidiano do trabalho. A
partir da análise e discussão dos dados identificou-se que os coordenadores possuem distintas percepções
em relação ao SIAB como ferramenta de gestão, influenciando o planejamento local e contribuindo para que
processos distintos sejam instituídos na gestão local. O coordenador revelou conhecimento, domínio e
utilização da informação como processo inerente ao trabalho da equipe, possibilitando uma aproximação da
realidade sanitária com planejamento de ações de saúde, garantindo que potencialidades e fragilidades
possam ser identificadas por meio da avaliação da informação. O coordenador, como comunicador entre a
análise dos dados do SIAB no nível central e no nível local do sistema de saúde municipal, não se colocou
como parte atuante deste processo de gerir o processo saúde doença, e a conseqüente mudança no modelo
assistencial, e considerou o SIAB como ferramenta técnico-burocrática, reforçando o seu trabalho de
coordenador com enfoque na produtividade, fragilizando o uso da informação para o planejamento em
saúde. Para os coordenadores, este SI contem entraves relativos aos aspectos de comunicação e
integração entre outros sistemas, favorecendo no registro de dados o acúmulo para o processo de trabalho.
Não há treinamento e atualização da equipe no sentido de qualificar a coleta de dados, o registro, e
finalidades do SIAB. Sugestões foram relacionadas com a integração do SIAB com os outros SIS; apoio da
universidade na uniformização do SIAB; reavaliação e modernização do software; possibilidade de
atualização do cadastro das famílias; flexibilidade em receber informações sobre outras doenças e
informações sobre as famílias e disponibilidade de funcionários para auxiliar as equipes no registro e coleta
dos dados, e na elaboração dos relatórios.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-29102009-142404/publico/LuanaAlvesdeFigueiredo.pdf

Nº de Classificação: 6108
LUSSI, Isabela Aparecida de Oliveira. Trabalho, reabilitação psicossocial e rede social: concepções e
relações elaboradas por usuários de serviços de saúde mental envolvidos em projetos de inserção laboral.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 169 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): PEREIRA, Maria Alice Ornellas
RESUMO: O presente estudo elegeu como foco de investigação o trabalho desenvolvido por usuários de
serviços de saúde mental em oficinas de geração de renda ou em cooperativas sociais integradas.
Objetivou-se identificar as concepções acerca do trabalho elaboradas pelos usuários, bem como investigar
se estabelecem relações entre trabalho, processos de reabilitação psicossocial e rede social. Participaram do
estudo quinze usuários, sendo cinco sócios da Cooperativa Social Querciambiente, da cidade de Trieste,
Itália, cinco freqüentadores das oficinas de geração de renda da Associação Arte e Convívio, do município de
Botucatu - SP e cinco participantes do Núcleo de Oficinas e Trabalho do Serviço de Saúde Dr. Cândido
Ferreira, da cidade de Campinas - SP. Para a coleta de material, utilizou-se a técnica da observação livre,
entrevista semi-estruturada e busca documental. O material empírico oriundo das entrevistas foi submetido à
Análise Temática, a qual possibilitou identificação das categorias de análise. Os dados provenientes da
observação livre e da busca documental foram utilizados como complementação dos dados obtidos nas
entrevistas. A análise do material foi subsidiada pelos pressupostos teóricos da Desinstitucionalização e da
Economia Solidária. Os resultados demonstraram que na concepção dos sujeitos o trabalho é uma
importante ferramenta para a emancipação social das pessoas, um recurso que promove o
autoconhecimento, a auto-realização e ajuda a diminuir a ociosidade. Os sujeitos apontaram, ainda, a
influência do trabalho nas subjetivas redes sociais, sendo significativa a melhoria da qualidade das relações
familiares. No tocante às relações de amizade, evidenciou-se que, na opinião dos sujeitos, o trabalho pode
ou não influenciar o relacionamento com os amigos em igual proporção. Observou-se que o trabalho
promoveu a ampliação da rede social da maioria deles, principalmente no próprio ambiente de trabalho. O
estudo demonstrou que o desenvolvimento de atividades de trabalho está diretamente relacionado à
evolução do processo de reabilitação psicossocial. Aponta-se a importância de se considerar a opinião dos
atores sociais diretamente comprometidos com os processos de inserção social, isto é, os usuários de
serviços de saúde mental, sobre o lugar ocupado pelo trabalho em tais processos. Ressalta-se a relevância
destas opiniões na proposição de políticas públicas voltadas à geração de trabalho e renda para os usuários,
bem como no planejamento de projetos de inclusão social por meio do trabalho.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-29102009-135550/publico/IsabelaAparecidadeOliveiraLussi.pdf
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Nº de Classificação: 6109
BARONI, Isabela Galli. Resistência e genotipagem: enfoque para o cuidado de enfermagem a
portadores do HIV-1. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2009. 94 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Ana Paula Morais
RESUMO: A introdução da terapia antirretroviral (TARV) conseguiu modificar a infecção pelo HIV de uma
doença fatal para uma doença crônica, além de causar um enorme impacto na história de sua evolução e
prognóstico, incluindo aumento da sobrevida, melhoria da qualidade de vida e redução dos episódios
mórbidos. Por outro lado, a ocorrência de eventos adversos influencia de maneira negativa a adesão ao
tratamento e muitos pacientes desenvolvem um certo grau de resistência as drogas, cujo resultado influi
negativamente na qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/aids. Assim, a detecção da resistência
viral ao tratamento medicamentoso é uma importante ferramenta de assistência. A detecção da resistência
viral tem sido realizada através do exame de genotipagem, que tem como objetivo pesquisar o padrão de
mutações responsáveis pela falha terapêutica de causa viral e inferir o perfil de resistência. Esse teste é
utilizado para detectar a magnitude da resistência viral aos medicamentos, direcionando a escolha do novo
esquema terapêutico e permitindo selecionar a droga mais eficaz. Este estudo teve como objetivo descrever
os aspectos relacionados ao tratamento medicamentoso, a resistência aos anti-retrovirais e o exame de
genotipagem em pacientes portadores do HIV-1. Trata-se de um estudo não experimental, descritivo,
longitudinal e prospectivo com a participação inicial de 25 sujeitos em seguimento no ambulatório da Unidade
Especial de Tratamento de Doenças Infecto-contagiosas (UETDI) do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Neste estudo optou-se pela utilização de
entrevista semi-estruturada para coleta de dados. Resultados revelaram que a troca medicamentosa
empírica, ou seja, sem o direcionamento pelo exame de genotipagem é muito frequente, levando a falência
medicamentosa e a redução de futuras opções para o resgate terapêutico. Comparando grupos de
pacientes que fizeram a troca medicamentosa direcionada ou não pela genotipagem, observamos a redução
significativa de carga viral em pacientes que nunca tiveram trocas empíricas (p=0,0001). Já, pacientes com
mais de três trocas empíricas apresentaram aumento significativamente maior da carga viral (p=0,0001).
Pacientes com seis anos ou mais utilizando a TARV apresentaram aumento significativo da carga viral e
redução de células TCD4+ (p=0,0001). Os pacientes que apresentaram falha virológica a todos os
medicamentos disponíveis são os que mais realizaram trocas medicamentosas sem a realização do exame
da genotipagem. Embora existam muitas razões para falência terapêutica, a adesão assume importância
crucial diante da perspectiva de uma vida com qualidade. A aceitação da condição de ser portador do
HIV/aids influencia o enfrentamento e o comprometimento com a adesão ao tratamento, sendo um grande
desafio a ser enfrentado. É neste cenário complexo que emerge a participação da enfermagem, desde a
revelação e as orientações em relação ao diagnóstico, as mudanças necessárias nos hábitos diários até a
orientação sobre a medicação, seus eventos adversos e a necessidade da adesão ao tratamento.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

Nº de Classificação: 6110
DEON, Keila Cristiane. Adaptação cultural e validação do módulo específico Dermatite Atópica
do instrumento de avaliação de Qualidade de Vida Relacionada à Saúde de crianças e
®
adolescentes - DISABKIDS -MDA-Fase I. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 147 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): SANTOS, Claudia Benedita dos
RESUMO: A qualidade de vida tem sido objeto de muito interesse nos últimos tempos. A Qualidade de
Vida Relacionada à Saúde é considerada como um indicador de saúde, que aborda aspectos físicos,
mentais e sociais relativos à saúde. Para sua mensuração necessita-se de instrumentos válidos e
confiáveis desenvolvidos ou adaptados para a cultura alvo. Condições crônicas dermatológicas têm sido
associadas ao declínio da qualidade de vida dos indivíduos acometidos por estas. O objetivo deste estudo
foi adaptar culturalmente para o Brasil e obter as características psicométricas iniciais do instrumento
DISABKIDS®-MDA para avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde de crianças/adolescentes
com Dermatite Atópica e seus pais/cuidadores, instrumento que possui 12 itens e duas dimensões,
impacto e estigma. A pesquisa consistiu de uma investigação metodológica quantitativa, que incluiu uma
amostra de 70 crianças/adolescentes brasileiros com Dermatite Atópica, na faixa etária de 8 a 18 anos, e
seus responsáveis, recrutados no Serviço de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, entre os meses de abril e setembro de
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2009. O processo abrangeu as fases de tradução-retrotradução, validação semântica e teste piloto, por
meio de análise estatística apropriada. A validação semântica mostrou boa aceitação do instrumento pelos
participantes, o qual foi considerado como muito bom e composto por itens de fácil compreensão. A
confiabilidade de consistência interna foi satisfatória, com coeficiente Alfa de Cronbach aceitáveis para as
dimensões constantes no instrumento (0,7024/0,8124 e 0,7239/0,8604). A análise MAP para validade
convergente mostrou valores maiores que 0,30 para todos os itens. Quanto à validade discriminante, a
análise revelou resultados satisfatórios. A concordância entre as versões “self” e “proxy” foi acessada pelo
coeficiente de Correlação Intra-Classe, com valores de 0,8173 para impacto e 0,7629 para estigma. Diante
dos resultados encontrados neste estudo considera-se que o instrumento DISABKIDS®-MDA possa vir a
ser utilizado por pesquisadores brasileiros depois de finalizado seu processo de validação no país, por
seus resultados iniciais apontarem ser um instrumento válido e confiável.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-29102009-143802/publico/KeilaCristianeDeon.pdf

Nº de Classificação: 6111
FILIPPON, Jonathan Gonçalves. Democracia e conquista: saúde mental como política pública.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 120 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SAEKI, Toyoko
RESUMO: O movimento de reforma psiquiátrica brasileiro é parte integrante da construção da democracia
no país. A promulgação da Constituição Brasileira no ano de 1988 inscreve na forma de lei o movimento
político de descentralização democrática e financeira em direção aos municípios da federação. Este trabalho
revela as conseqüências da redemocratização do país em um município do interior do estado do Rio Grande
do Sul somadas às características ideológicas do movimento social de reforma psiquiátrica. A presente
pesquisa é de cunho qualitativo e tem como objetivo analisar o processo democrático de construção,
implantação e a aplicabilidade da lei municipal de saúde mental de Alegrete no estado do Rio Grande do Sul
frente às contradições do processo social de reforma psiquiátrica brasileiro. Justifica-se este estudo pela
comprovação da necessidade da legislação reformista de saúde mental. Inicialmente o embasamento teórico
do estudo realiza a construção de três pressupostos básicos para o entendimento do problema de pesquisa,
divididos entre três áreas teóricas distintas: a construção social da loucura e de seu território; cidadania e
construção democrática e finalmente a reforma psiquiátrica brasileira. Os dados coletados são oriundos de
entrevistas com gestores, trabalhadores e usuários de alguma forma envolvidos com a política de saúde
mental do município; de observações registradas em diário de campo totalizando 18 horas divididas em 6
turnos alternados; da análise de documentos relevantes ao tema. Foram entrevistados 2 gestores
municipais, 5 trabalhadores de saúde mental e 2 usuários do serviço; utilizou-se o método de entrevista
semi-estruturada para a coleta de dados. Para a análise dos dados a metodologia foi de triangulação dos
métodos de coleta - entrevistas, observação e análise documental. O período histórico definido para o estudo
inicia no ano de 1989 e finda-se no ano de 2009. Através do materialismo histórico e dialético o estudo avalia
a construção da legislação municipal de saúde mental e suas conseqüências, dividindo o período estudado
em duas etapas: do ano de 1989 a 1996 (promulgação da legislação municipal) e de 1996 a 2009. Chegouse à conclusão de que a legislação reformista de saúde mental é necessária enquanto garantia legal de
direitos, porém, a mesma possui sentido apenas se agregada à história que a produziu. É preciso aproximarse da condição humana inerente às produções sociais para reproduzir nos novos trabalhadores de saúde o
sentido da existência de movimentos sociais como a reforma psiquiátrica.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-08012010-123456/publico/JonathanGoncalvesFilippon.pdf

Nº de Classificação: 6112
ESPÍNDULA, Joelma Ana. Significado da religiosidade para pacientes com câncer e para
profissionais de saúde (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2009. 233 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): VALLE, Elizabeth Ranier Martins do
RESUMO: Os objetivos do estudo são compreender como pacientes com câncer vivenciam o fenômeno da
religiosidade e da fé, e como profissionais de saúde significam a religiosidade e a fé dos pacientes em
tratamento de câncer e como vivenciam esse fenômeno. O tema religiosidade é considerado atual e
importante para a época onde ainda falta uma atenção a esse aspecto aos pacientes com doenças graves.
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Trata-se de uma pesquisa qualitativa-descritiva, sob o referencial de análise fenomenológica em Stein
(1999b) e Ales Bello (2006a), um modo de compreender e analisar o ser humano na sua totalidade - física,
psíquica e espiritual, que possibilita um aprofundamento e uma correlação entre sua interioridade e
exterioridade que se mostram nos desdobramentos das análises desenvolvidas. É no sentido das falas dos
colaboradores onde se apóia a análise fenomenológica, enquanto descrição que quer conhecer intuitiva e
imediatamente o que há "por trás” dessas falas. No presente estudo revelou que os pacientes com câncer
mostram pertencer a uma diversidade de religiões: a maioria é de Evangélicos e Espíritas, a minoria são de
Católicos. Os pacientes significam a religião como um meio de suporte e sustento fundamental nos
momentos de dor e sofrimento causados pelo câncer e por seu tratamento. Eles percebem a comunidade
religiosa como um apoio espiritual, com a qual eles podem compartilhar os seus sentimentos, os seus
conflitos, as suas dores e serem acolhidos, como são, na sua finitude. Alguns mostram que puderam viver na
vida transformações de valores que ainda não tinham sido vividos e nem experimentados, e passam a agir
através destes. Nesse estudo, apresento também a experiência tal como vivida pelos profissionais de saúde
a partir de seus relatos a maioria deles não freqüenta nenhuma igreja. Dois dizem Católicos praticantes e um
Católico não praticante. A maioria dos profissionais diz Espiritualista, um médico se diz Budista e uma
Espírita. Esses acreditam que a religião é inerente a todo ser humano. Eles confiam nos valores humanos e
experienciam uma “religião pessoal”. Eles expressam nas religiões os valores positivos que recebem os seus
fiéis e estes procuram aprender vivê-los. A religião pode se viver individualmente (sozinho), ou seja, ser
autônomo nos seus atos, sem influência do pastor, do padre que seja para orientar a seguir a estrada da
vida. Os que são convictos de suas religiões (menos da metade) dos profissionais acreditam na proteção
divina. Têm na Palavra de Deus e em Nossa Senhora o sustento para suas ações, tem uma disposição e
motivação diferente para tratar com os doentes. A religião é vivenciada por elas de um modo humano e
verdadeiro. Elas mostram vivê-lo com amor, ao se aproximar e se “jogar” por inteiro na relação com os
pacientes e com os outros profissionais da equipe. No geral, os profissionais significam a importância da
religiosidade para o paciente e sua família, mas estas devem vir como sustento e proteção para enfrentar a
situação; eles esperam que esses enfermos vivam a sua fé com prudência e sempre aderindo à realidade.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-08012010-123832/publico/JoelmaAnaEspidula.pdf

Nº de Classificação: 6113
FORNAZARI, Denise Helena. Atuação da equipe de enfermagem na assistência à mulher
durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato no Município de Piracicaba/SP. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 92 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MAMEDE, Fabiane Villela
RESUMO: Há anos a redução da taxa de mortalidade materna vem sendo discutida em todo mundo,
sendo considerada um dos indicadores de qualidade à saúde. É consenso mundial que a presença
de profissionais qualificados durante o ciclo gravídico-puerperal diminui o número das morbimortalidades de mulheres e recém-nascidos. Diante desta situação a Confederação Internacional das
Parteiras (ICM) preconizou as competências essenciais que os profissionais devem possuir para
realizar uma atenção qualificada em todas as fases do ciclo reprodutivo. Objetivo: descrever o perfil
dos profissionais de enfermagem que atuam na assistência de enfermagem durante o trabalho de
parto, parto e pós parto imediato no município de Piracicaba/SP e identificar os procedimentos que
estes realizam segundo a preconização da ICM. Metodologia: estudo quantitativo de natureza
descritivo-exploratória. Os dados foram coletados em duas instituições. Foram entrevistados através
de questionário semi-estruturado 57 profissionais: 8 enfermeiros obstetras, 4 enfermeiros, 38 técnicos
de enfermagem e 7 auxiliares de enfermagem. Através de observação não participativa foram
acompanhados 24 acolhimentos para primeiro atendimento, 30 trabalhos de parto, 20 partos e pós
partos imediato. Para análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva. Resultados: Perfil da
equipe de enfermagem: todos profissionais são do sexo feminino, com média de idade de 30 anos,
45,61% convivem com parceiro fixo, 57,89% não possuem filhos, média diária de trabalho de 7,42
horas, 77,19% destes participaram de eventos científicos após conclusão dos seus estudos, apenas
profissionais com nível superior realizaram partos. Todos afirmaram gostar de trabalhar na
assistência ao parto. Competências essenciais: em geral, as práticas obstétricas recomendadas pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) são adotadas, embora em muitas situações estas sejam
realizadas de maneira incompleta em especial as que se referem à humanização da assistência. No
entanto, notou-se que as atribuições são delegadas segundo categoria profissional e não em relação
à competência profissional. Conclusão: o estudo demonstrou a necessidade de abolir a divisão das
funções segundo formação profissional, permitindo que o atendimento seja realizado de acordo com
a qualificação profissional em especial no que se refere ao atendimento a mulher durante o parto. Há
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necessidade de investimentos na reciclagem dos profissionais e na reorganização do modelo da
assistência para contribuir com a melhoria da assistência durante o trabalho de parto, parto e pósparto imediato no município de Piracicaba/SP.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-08012010-124403/publico/DeniseHelenaFornazari.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-08012010-124403/publico/DeniseHelenaFornazarierrata.pdf

Nº de Classificação: 6114
CRUZ, Idiane Rosset. Avaliação geriátrica global dos idosos mais velhos residentes em
Ribeirão Preto (SP) e Caxias do Sul (RS): indicadores para envelhecimento longevo. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto.
Programa Interunidades, 2009. 156 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): RODRIGUES, Rosalina Aparecida Partezani
RESUMO: O Brasil está entre os países em desenvolvimento onde a faixa etária acima dos 80 anos é
a que mais cresce. Este grupo tem sido pouco estudado em nosso meio, sobretudo no que tange às
diferenças inter-regionais relacionadas à saúde. Trata-se de estudo epidemiológico comparativo e
transversal, de idosos ? 80 anos residentes em duas comunidades. A amostra probabilística constou
de dois grupos de idosos mais velhos: um de Ribeirão Preto (RP-SP), com 155 sujeitos e outro de
Caxias do Sul (CS-RS), com 117 sujeitos. A coleta de dados se deu através de uma Avaliação
Geriátrica Global, com entrevistas domiciliares realizadas entre maio de 2007 e setembro de 2008. O
instrumento de coleta foi composto por dados demográficos e socioeconômicos, medidas
antropométricas, Miniexame do Estado Mental (MEEM), Atividades Instrumentais de Vida Diária
(AIVD), Medida de Independência Funcional (MIF), presença de comorbidades, Escala de Depressão
Geriátrica (EDG) e estilo de vida (uso de álcool, tabagismo, nível de atividade física e avaliação da
dieta). A média de idade foi de 84,4 (± 4,3) anos em RP e 85,0 (± 3,9) anos em CS. Houve
predominância do sexo feminino (~ 67%), cor branca (~ 89%) e viúvos (~56%) em ambos os
municípios, sem que houvesse diferenças significativas nestas variáveis. Não houve diferença
importante na escolaridade média dos dois grupos, e a renda média do idoso foi maior (P = 0,020) em
RP (R$ 978,2 ± 1.329,6) do que em CS (R$ 668,3 ± 596,1). Entretanto, em RP houve maior
concentração de indivíduos tanto analfabetos como com alta escolaridade; bem como daqueles que
recebiam tanto menos de um salário mínimo (SM) como mais de 3 SM. Verificou-se ainda uma
proporção maior de idosos que utilizavam convênio de saúde em CS (63%) do que em RP (49%).
Não houve diferença estatisticamente significativa no escore médio do MEEM entre os dois grupos
(20,6 ± 7,5 em RP e 19,5 ± 6,3 em CS; P = 0,23), sendo que este foi significativamente menor para
indivíduos do sexo feminino, com idade mais avançada e analfabetos. Verificou-se uma proporção
maior de idosos independentes para as AIVD em RP (22%) do que em CS (7%; P = 0,001), bem
como um escore maior na MIF naquele grupo (108,2 ± 24,3) do que em CS (102,9 ± 19,9; P = 0,058).
Um melhor nível de independência em ambos os municípios foi observado para os idosos do sexo
masculino, aqueles casados, de maior escolaridade e melhor renda. Houve uma tendência a uma
maior proporção de idosos com sobrepeso e obesos em CS (41,9% e 21,4%, respectivamente) do
que em RP (32,7% e 15,3%, respectivamente; P = 0,08). Verificou-se também maior número de
comorbidades em CS (7,6 ± 2,9) do que em RP (5,9 ± 2,9; P < 0,001). Entretanto, RP apresentou
maior escore na EDG (4,1 ± 2,9), com maior proporção de sujeitos depressivos (39,3%) do que CS
(3,1 ± 2,8 e 22,8%, respectivamente; P = 0,005). Os idosos com menos sintomas depressivos foram
aqueles do sexo masculino, casados, ou com maior escolaridade em ambos os grupos. Em ambos os
municípios, após ajustar-se para idade e gênero, observou--se que o grau de independência funcional
(MIF) correlacionou-se positivamente com o MEEM e negativamente com o número de comorbidades
e o escore na EDG. Quanto ao estilo de vida, não houve diferença significativa entre os dois grupos
no que tange ao gasto energético em atividade física e ao consumo de cigarros. No entanto, em CS
houve uma proporção maior de idosos que utilizam ou utilizavam bebida alcoólica, especialmente
vinho. Os idosos de CS também apresentaram maior consumo calórico diário, inclusive de
carboidratos, gorduras saturadas e sódio do que em RP (P < 0,001 para todos). Quando comparado a
RP, embora os idosos de CS apresentem menor desigualdade educacional e de renda, além de
menores índices de depressão, a dieta destes é menos saudável, há maior prevalência de obesidade
e outras comorbidades e maior dependência funcional. Um adequado planejamento em termos de
políticas de saúde, que melhor atendesse aos pré--requisitos do envelhecimento bem-sucedido,
poderia contribuir ao bem-estar dos idosos brasileiros mais velhos.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
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BUSSADORI, Jamile Claro de Castro. Ações da equipe de enfermagem no ciclo gravídico
puerperal e as competências essenciais para a atenção qualificada ao parto. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 153 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): CLAPIS, Maria José
RESUMO: A atenção qualificada ao parto tem sido um dos principais focos de ação da Iniciativa
Maternidade Sem Risco (IMSR), no intuito de se obter gestações e partos mais seguros para as
mulheres e os recém-nascidos e consequentemente diminuir as taxas de morbimortalidade maternoinfantil. Este estudo buscou conhecer a assistência que as mulheres, atendidas nos serviços públicos
de saúde do município de São Carlos/SP, recebem durante o ciclo gravídico-puerperal, evidenciando
as ações desenvolvidas pela equipe de enfermagem. Objetivos: Descrever o perfil dos profissionais
de enfermagem que atuam na atenção ao ciclo gravídico-puerperal e identificar as ações
desenvolvidas por estes na assistência ao pré-natal, trabalho de parto, parto e puerpério,
correlacionando com as competências essenciais ao exercício básico da obstetrícia recomendadas
pela Confederação Internacional das Parteiras (ICM). Metodologia: Trata-se de um estudo
exploratório descritivo, com uma abordagem quantitativa, que utilizou para a coleta de dados a
entrevista estruturada e a observação sistemática das ações desenvolvidas pelos profissionais de
enfermagem na assistência ao ciclo gravídico-puerperal. A população estudada foi composta de 84
profissionais de enfermagem, sendo 37 da atenção básica que prestam assistência ao pré-natal e
puerpério e 47 da maternidade, que prestam assistência ao parto. Foram observadas na atenção
básica, 52 pré-consultas e 47 pós-consultas de pré-natal, 05 abertura de SISPRENATAL, 05
acolhimentos, 05 consulta de pré-natal e 02 consultas puerperais realizadas pelas enfermeiras. Na
atenção ao parto foram observadas 22 avaliações obstétricas admissionais, 15 trabalhos de parto, 12
partos normais, 10 cesáreas, 18 recepções de recém-nascido e 18 assistências no alojamento
conjunto. A estatística descritiva foi utilizada para descrever e sintetizar os dados. Resultados: Os
profissionais são predominantemente do sexo feminino, média de 35,1 anos, casados (62,2%) e com
filhos. A média de carga horária encontrada entre os profissionais de enfermagem que prestam
assistência na atenção básica foi de 41,6 horas e de 53,9 horas na assistência ao parto, sendo que
respectivamente 8,1% e 32% destes profissionais têm mais de um emprego. A média de salários dos
auxiliares e técnicos de enfermagem que atendem a mulher no o pré-natal e no parto correspondem
respectivamente a 43,2% e 37,3% da remuneração média das enfermeiras. Quanto à qualificação
profissional, todas as enfermeiras entrevistadas na atenção básica do município referiram ter cursado
ou estar cursando pós-graduação lato sensu, sendo 57,14% em saúde da família, 21,43% em
enfermagem obstétrica, 7,14% em saúde da família e enfermagem obstétrica, 7,14% em saúde da
família e saúde mental e 7,14% em administração hospitalar. Na maternidade, as seis enfermeiras
eram especialistas em obstétrica. O tempo de experiência profissional no atendimento às mulheres
no ciclo gravídico-puerperal entre os profissionais da atenção básica variou de 1 mês a 20 anos e na
maternidade de 1 mês a 25 anos. Os resultados revelam que todos os profissionais são qualificados
para a atenção ao ciclo gravídico-puerperal. Quanto às habilidades essenciais em obstetrícia,
preconizadas pela ICM, muitas foram realizadas de forma incompletas e outras deixaram de ser
realizadas. Conclusões: Na atenção básica as ações desenvolvidas pelo profissional de enfermagem
no cuidado à mulher no pré-natal foram predominantemente de suporte, apoio e complementação da
assistência médica, sendo discreta a participação da enfermeira na consulta de pré-natal. Na
maternidade as enfermeiras atendem na admissão, acompanham o trabalho de parto e realizam a
maior parte dos partos normais. Embora ainda existam habilidades específicas a serem realizadas,
demonstraram ações moduladas por princípios da humanização, bem como da atenção qualificada. O
estudo aponta a necessidade da reorganização da assistência ao pré-natal, inserindo efetivamente o
enfermeiro, bem como que a assistência ao parto busque cada vez mais uma assistência qualificada
e humanizada, com reconhecimento e autonomia do enfermeiro.
Acesso remoto ao texto integral:
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MACHADO, Márcio Pinheiro. Representações de doença mental elaboradas por profissionais
atuantes na Estratégia Saúde da Família. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 152 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
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Orientador(es): PEREIRA, Maria Alice Ornellas
RESUMO: A Estratégia Saúde da Família se apresenta como um modelo de assistência em saúde
que pode viabilizar a Reforma Psiquiátrica ao propor o tratamento do doente mental em serviço
comunitário a partir das Unidades de Saúde da Família (USF) presentes em territórios de
abrangência pré-definidos. Várias ações governamentais propiciam a criação de uma rede de
assistência em saúde mental: equipes de matriciamento para a atenção primária em saúde, serviços
secundários como os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), leitos psiquiátricos em hospitais
gerais. O presente estudo busca identificar as representações de doença mental elaboradas por
profissionais de saúde que atuam numa USF. Este trabalho é descritivo, de natureza qualitativa, no
qual foi utilizado o estudo de caso. Para a coleta de dados foi utilizado o Procedimento ApresentativoExpressivo com Tema (PAET) a partir de entrevistas com dezenove sujeitos de variadas formações e
atribuições: médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, dentista, auxiliar de consultório dentário,
agentes comunitários de saúde, auxiliar administrativo e auxiliar de serviços gerais. Para a análise do
material obtido foi utilizada a Análise Temática. Das elaborações produzidas surgiram os temas:
doença mental ligada ao cuidado em saúde; doença mental ligada a visão médico-centrada; doença
mental ligada ao binômio exclusão/inclusão; e doença mental ligada ao meio ambiente. A análise
evidencia que as representações elaboradas acerca da doença mental estão ligadas ao paradigma
biologicista, com reprodução de preconceitos. Por outro lado, foi destacado o acolhimento como fator
importante no processo da assistência. De acordo com os sujeitos ouvidos a família tem dificuldade
de integrar-se ao tratamento, pois não vislumbra que é parte importante do projeto terapêutico. Por
sua vez, o serviço de saúde não consegue perceber-se como parte da comunidade. Desta maneira, o
trabalho aponta a necessidade da desconstrução da atitude manicomial ainda intrinsecamente
presente nos profissionais de saúde, no sentido da mudança paradigmática pautada pela Reforma
Psiquiátrica e que, em municípios que historicamente possuem hospital psiquiátrico, há maior
dificuldade de acontecer. Nesta perspectiva, a assistência em saúde mental passa também ela
formação profissional, numa tentativa da transformação dos conteúdos ideoafetivos apresentados
pelo imaginário da equipe de saúde, pois a ela cabe o cuidado a pessoa acometida pela doença
mental residente em seu território.
Acesso remoto ao texto integral:
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LEITE, Eliana Peres Rocha Carvalho. Participação dos profissionais de enfermagem na
assistência às parturientes no Município de Alfenas-MG (A). Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 137 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): CLAPIS, Maria José
RESUMO: A morbi-mortalidade materna é considerada um problema mundial e representa um desafio à
Saúde Pública. O aumento progressivo nos índices de cesarianas tem produzido impactos negativos na
qualidade da assistência obstétrica. A atenção qualificada às parturientes é de fundamental importância
para a redução desses índices e para a promoção da maternidade segura. Este estudo buscou conhecer
a realidade da assistência prestada pelos profissionais de enfermagem às parturientes, no município de
Alfenas - MG. Objetivos: Caracterizar os profissionais que compõem a equipe de enfermagem que atuam
no atendimento às parturientes e identificar as ações desenvolvidas por eles na prática, correlacionandoas com as competências essenciais ao exercício básico da obstetrícia. Metodologia: Estudo descritivo de
corte transversal, de abordagem quantitativa, realizado em duas maternidades. A população estudada foi
composta por 24 profissionais de enfermagem (10 enfermeiros, cinco técnicas em enfermagem e nove
auxiliares de enfermagem). A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista e observação
sistemática, não participante, das ações desenvolvidas pela equipe de enfermagem durante a assistência
obstétrica. Foram observadas 38 admissões de parturientes, 38 mulheres em trabalho de parto, 25 partos,
25 mulheres em pós-parto imediato e 25 recepções de recém-nascidos. A estatística descritiva e o teste
exato de Fisher foram utilizados para análise das variáveis. Resultados: Os profissionais de enfermagem
que prestam assistência às parturientes nas maternidades estudadas são em sua maioria (58,3%) de nível
médio, predominantemente do sexo feminino (91,7%) com idade média de 38,25 anos; 54,2% são
casadas e 70,8% têm um ou mais filhos; a carga horária média semanal de trabalho é de 49,17 horas
sendo que 25% trabalham em dois empregos; 87,5% dos profissionais não participaram de nenhum
evento científico na área nos últimos cinco anos; 58,3% dos profissionais estão formados há mais de cinco
anos, sendo que, destes, 71,4% são profissionais de enfermagem de nível médio os quais possuem maior
tempo de trabalho em maternidade. Profissionais de nível médio que prestam assistência às mulheres
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durante o trabalho de parto desenvolvendo atividades consideradas de maior complexidade e realizam o
parto na ausência do médico, receberam treinamento informal na própria maternidade durante a jornada
de trabalho e não são considerados qualificados para esse tipo de atendimento. Os enfermeiros atuam na
supervisão e gerenciamento da assistência de enfermagem. Muitas das competências essenciais em
obstetrícia, preconizadas pela ICM, são desenvolvidas de forma incompleta, com baixa freqüência ou não
são desenvolvidas. Práticas obstétricas baseadas em evidências científicas, recomendadas pela OMS,
são adotadas nas maternidades; outras, não recomendadas, ainda são utilizadas. Conclusão: De acordo
com critérios e requisitos estabelecidos internacionalmente sobre atenção obstétrica qualificada, a
realidade apresenta carência de profissionais de enfermagem qualificados para o atendimento às
parturientes. O modelo de atenção materna não prioriza a qualificação da equipe de enfermagem e
apresenta formas diferentes com relação à divisão do trabalho. Muitas das competências essenciais em
obstetrícia não estão sendo desempenhadas. O estudo revela a necessidade de qualificação dos
profissionais para executar um atendimento condizente com as metas estabelecidas pela Iniciativa Global
por uma Maternidade Sem Risco.
Acesso remoto ao texto integral:
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RODRIGUES, Inês Gimenes. Significados do trabalho em equipe de cuidados paliativos
oncológicos domiciliar: um estudo etnográfico (Os). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 203 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGO, Márcia Maria Fontão
RESUMO: Este estudo teve como objetivo interpretar os significados do trabalho em equipe de
cuidados paliativos oncológicos domiciliar atribuídos pelos profissionais, por meio do estudo de caso
e da análise etnográfica. O referencial teórico que embasou tal interpretação foi a antropologia
interpretativa. Participaram da pesquisa oito informantes, profissionais de uma Equipe de Cuidados
Paliativos Oncológicos Domiciliar, lotados em um serviço de Internação Domiciliar, em uma cidade do
sul do Brasil. A coleta de dados ocorreu no período de junho a dezembro de 2008 nos espaços de
atuação do serviço de Internação Domiciliar. Os dados foram coletados por meio de observação
participante, diário de campo e entrevistas semi-estruturadas. A análise dos dados baseou-se nos
pressupostos analíticos da análise hermenêutica dialética e temática. Foram identificados os códigos
que mostraram o sentido do trabalho em cuidados paliativos para os participantes e que depois
serviram de guia para as unidades de sentidos e a construção dos significados. Da análise emergiram
três núcleos de significados: "Desafios iniciais do trabalho em cuidados paliativos oncológico"; "O
maior dos desafios: lidar com a morte" e; "O trabalho em equipe de cuidados paliativos oncológicos
domiciliar: uma trajetória em construção". O primeiro núcleo aborda os cuidados paliativos
oncológicos domiciliar como uma nova prática em saúde, tendo como desafio sua criação no serviço
de Internação Domiciliar, os profissionais "despreparados para atuar na "nova" prática, e as emoções
permeando a prática dos cuidados paliativos oncológicos. O segundo núcleo trata das concepções e
reflexões dos profissionais da equipe sobre a morte; como elaboram as abordagens desse processo
com o paciente e família, e a morte como situação de aprendizado para a vida pessoal e profissional.
O terceiro núcleo versa sobre o processo de trabalho da Equipe de Cuidados Paliativos Oncológicos
Domiciliar; suas relações interpessoais com o paciente, o familiar; e entre si e o contínuo
enfrentamento dessa equipe diante do sofrimento e morte do outro. Finalizando, o estudo possibilitou
apreender que o trabalho em equipe de cuidados paliativos oncológicos singulariza a atenção
domiciliar no sistema público, revelando uma nova modalidade de cuidado, que abrange a
multidimensionalidade do ser doente e sua família, por meio de profissionais de diferentes categorias
e que em equipe interdisciplinar incorporam uma identidade, a de paliativista.
Acesso remoto ao texto integral:
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MOURA, Josely Pinto de. Colonização dos profissionais da enfermagem por Staphylococcus
aureus: problemática e desafios (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades, 2009. 113 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): GIR, Elucir
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PIMENTA, Fabiana Cristina
RESUMO: Introdução: A problemática referente à conduta com profissionais na área de saúde
colonizados por Staphylococcus aureus sensíveis e resistentes à metilcilina está em grande
evidência, por ser este um importante patógeno causador de doenças comalta morbimortalidade.(LOWY, 1998). Atualmente as infecções por Staphylococcus aureus não respondem mais
ao tratamento com os antimicrobianos anteriormente utilizados (CDC, 2006). O Staphylococcus
aureus, resistente à meticilina (MRSA), vem se disseminando nos serviços de saúde e tem sido uma
das causas de infecções com maior dificuldade de tratamento (CDC,1999). A maioria das infecções
ocorre em pessoas colonizadas com o micro-organismo, sendo o carreador de longo tempo um fator
de risco mais fortemente associado com infecção subseqüente (WERTHEIM et al, 2005a). Objetivos:
Avaliar a colonização e o perfil de susceptibilidade dos Staphylococcus aureus isolados na saliva da
equipe de enfermagem atuante nas unidades de terapia intensiva, clínica médica, clínica cirúrgica e
gineco-obstétrica de uma instituição de saúde de grande porte do interior paulista. Determinar a
prevalência de portadores de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina e à mupirocina, levando
em consideração o tempo de atuação profissional, jornada no hospital e tempo de contato com os
pacientes desse hospital. Métodos: Foram coletadas três amostras da saliva de 351 indivíduos,
correspondendo a 94,1% dos profissionais da equipe de enfermagem com intervalo de dois meses
entre as coletas. As amostras foram semeadas em agar manitol salgado e colônias típicas de
Staphylococcus aureus foram identificadas pela coloração de Gram, produção de catalase,
coagulase, Dnase, fermentação do manitol e o perfil de susceptibilidade determinado pelo teste de
difusão de disco. Resultados: A prevalência entre os trabalhadores foi de 144 (41,0%) sendo 25
(7,1%) caracterizados como resistentes e 104 (29,6%) como sensíveis à meticilina (MSSA) 15 (4,3%)
não foram recuperados para o antibiograma. Os carreadores transitórios representaram 81,2% e os
persistentes 18,8%. A resistência à mupirocina foi de 73,1% entre os MRSA e 9,3% nos MSSA. Os
resultados evidenciaram que os enfermeiros e técnicos de enfermagem constituem a categoria
profissional mais susceptível à colonização por MRSA. O tempo na instituição não teve uma forte
correlação com a colonização do profissional, pois trabalhadores com menor tempo na instituição
também tiveram alta incidência de colonização. Discussão: Ao considerarmos outros fatores
envolvidos como o setor de trabalho, fica evidenciado um panorama de risco para a segurança do
paciente. Conclusão: Constatamos, na cavidade bucal, um potencial reservatório e fonte de
disseminação de Staphylococcus aureus nos serviços de saúde, bem como um fator de risco de
infecção para o trabalhador e, portanto, a necessidade de estudos específicos e intervenções para a
prevenção e controle de MRSA, considerando principalmente a condição de setores especiais.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-08012010-132725/publico/JoselyPintodeMoura.pdf

Nº de Classificação: 6120
REIS, Roberta Alvarenga. Módulo específico para avaliação da qualidade de vida relacionada à
Saúde para crianças e adolescentes que vivem com deficiência auditiva-vida. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. [153] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Claudia Benedita dos
RESUMO: A mensuração da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) de crianças e adolescentes
que vivem com deficiência auditiva (DA) possibilita a avaliação do impacto dessa condição crônica em suas
vidas, assim como dos benefícios decorrentes de intervenções terapêuticas e de resultados em serviços, que
podem influenciar o processo de tomada de decisão para a definição de políticas, procedimentos clínicos e
condutas terapêuticas e organizacionais das equipes de saúde. O processo de construção de um
instrumento de mensuração de construtos subjetivos é longo e complexo. Torna-se ainda mais difícil se
considerarmos as dificuldades de acesso à população envolvida e as limitações da comunicação por eles
vivenciadas em decorrência da DA. Este trabalho, de abordagem mista (desenvolvimento simultâneo e
seqüencial), descreve percurso metodológico para a definição das etapas iniciais para a construção de um
instrumento para essa população, a partir de adaptação da metodologia descrita pelos projetos europeus
DISABKIDS e KIDSCREEN. Assim, numa parceira entre Brasil e Alemanha, foram identificados aspectos
relevantes da QVRS de crianças e adolescentes brasileiros e alemães com DA de grau leve a severo e
usuários de prótese auditiva, segundo sua própria percepção bem como a percepção de seus pais ou
cuidadores, tendo como estratégia central a técnica de realização de grupos focais. A partir dos aspectos
relevantes foi possível a elaboração de itens para construção de um instrumento, por ora denominado “Viver
com Deficiência Auditiva” - ViDA, que foram submetidos a um processo de validação de aparência, conteúdo
e semântica, visando as etapas de redução dos itens, no total de 57 no momento. Este processo envolveu
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especialistas da área da saúde e educação com experiência no trabalho com crianças e adolescentes com
deficiência auditiva ou com a metodologia de construção de instrumentos, bem como as próprias crianças,
adolescentes e seus pais. Uma primeira sugestão de redução de itens foi realizada seguindo Análise
Clinimétrica. Os resultados apontam que os itens do ViDA foram considerados importantes pelos
especialistas, refletem o construto em questão, e, em geral, são bem compreendidos, pelas crianças e
adolescentes com bom desenvolvimento de linguagem. Requerem, entretanto, ainda ajustes para a autoaplicação e maior refinamento dos itens para se adequar à realidade brasileira. Após, deverá ser resubmetido aos especialistas, submetido a processo piloto, estudo de campo e verificação das propriedades
psicométricas, quando poderá ser disponibilizado para uso. Os conceitos e domínios utilizados na
elaboração do ViDA poderão auxiliar na elaboração e planejamento de ações, a fim de que contemplem, de
fato, as necessidades evidenciadas por essa população. Desta forma, o ViDA pode se configurar em uma
medida quantitativa válida e confiável da QVRS de crianças e adolescentes com DA.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-19022009-140912/publico/RobertaAlvarengaReis.pdf

Nº de Classificação: 6121
MATOS, Selme Silqueira de. Diagnósticos de enfermagem em pacientes no pós-operatório mediato
de transplante cardíaco e validação do diagnóstico considerado mais característico: angústia
espiritual. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2009. 125 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Daclé Vilma
CHIANCA, Tânia Couto Machado
RESUMO: O transplante cardíaco entre humanos realizado pioneiramente por Barnard, em 1967,
representou o início de importantes avanços no tratamento de pacientes acometidos por doença
cardíaca terminal. Esse procedimento passou a ser considerado opção curativa para doenças antes
consideradas fora de possibilidade terapêutica. Os enfermeiros buscaram aprimoramento para
desenvolver com habilidade e competência técnica-científica as demandas dessa especialidade nas
suas áreas privativas. Na prática assistencial e docente junto a pacientes do Programa de
Transplante da instituição campo de estudo, principalmente na fase pós-operatória, deparamo-nos
com uma dificuldade não sanada até o ano de 2003 pela literatura específica, que foi a ausência de
um perfil diagnóstico de enfermagem e de diagnósticos validados de pacientes submetidos a
transplante cardíaco em todas as fases desse procedimento. Diante desta lacuna a ser explorada,
este estudo visou analisar o perfil diagnóstico de enfermagem de pacientes em pós-operatório
mediato de transplante cardíaco, segundo a Taxonomia II da NANDA e validar o diagnóstico mais
característico dessa clientela. O estudo foi desenvolvido em duas etapas: a primeira refere-se a um
estudo descritivo, exploratório e retrospectivo desenvolvido por meio de avaliação dos registros de
enfermagem constantes em 49 prontuários de pacientes submetidos a transplante cardíaco no
período de 2003 a 2006 e que estavam em pós-operatório mediato (de 24 h até 10 dias) para traçar o
perfil desses pacientes e de seus diagnósticos de enfermagem. A segunda etapa foi realizada junto a
54 enfermeiros especialistas em Terapia Intensiva, para validar o diagnóstico considerado como o
mais característico para essa clientela, utilizando o modelo de Fehring. Identificou-se no perfil
demográfico e epidemiológico desses pacientes, que houve predomínio de adultos do sexo
masculino, casados, com Ensino Fundamental incompleto, aposentados, católicos e de procedência
de Belo Horizonte e do interior de Minas Gerais. A doença de base prevalente foi miocardiopatia
chagásica. Foram elaborados 60 diagnósticos de enfermagem e posteriormente classificados em 10
domínios e 25 classes, de acordo com a Taxonomia II da NANDA. O diagnóstico de enfermagem
“angústia espiritual” foi o mais característico, segundo os especialistas em enfermagem, e suas
respectivas características definidoras foram validadas. Pela validação, a maioria (58,1%) das
características definidoras obteve altos escores e foram classificados como “Muito Pertinente”
(32,5%), “Muitíssimo Pertinente” (25,6%), “De Algum Modo Pertinente” (41,9%). Não houve nenhuma
característica nas categorias “Pouco Pertinente” e “Nada Pertinente”. Os resultados deste estudo
podem subsidiar o planejamento de intervenções de enfermagem a serem planejadas nesta
população específica.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/GCPA-7PMPMU/1/selme_silqueira_de_matos_tese.pdf
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Nº de Classificação: 6122
ROCHA, Renata Lacerda Prata. Percepções dos profissionais da atenção básica sobre o serviço
de atendimento móvel de urgência de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2009. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVES, Marília
RESUMO: A assistência à saúde no Brasil vem passando por mudanças e adequações para atender às
necessidades de saúde da população, tendo em vista o aumento da demanda, principalmente na área de
urgência e emergência. Considerando-se que o fato de cuidar da saúde de pessoas e de grupos sociais
precocemente e em situações de urgência reduz a vulnerabilidade ao adoecimento, as incapacidades, o
sofrimento crônico e a incidência de morte prematura, entre outros, evidenciou-se a necessidade da
organização do atendimento às urgências e emergências, no país, em todos os níveis de atenção. Essa
organização foi facilitada com a instituição, em 2003, da Política Nacional de Atenção às Urgências,
incluindo seu componente pré-hospitalar móvel, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O
SAMU é parte da rede regionalizada e hierarquizada de atendimento às urgências e emergências que
recebe solicitações de usuários e profissionais de saúde, caracterizadas como situações de
urgência/emergência em diferentes pontos da cidade. Ainda é pouco estudado, se comparado a grandes
hospitais de urgência, que existem há muito mais tempo. Este estudo tem como objetivo analisar as
percepções dos profissionais da atenção básica sobre o trabalho realizado pelo SAMU, considerando-se a
influência de suas ações sobre a dinâmica de trabalho das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Foi
realizado um Estudo de Caso qualitativo em uma UBS de Belo Horizonte. Os dados foram coletados por
meio de entrevistas semiestruturadas com 22 trabalhadores de saúde e submetidos à análise de
conteúdo. A análise dos dados permitiu a identificação de três categorias: 1) A Integração entre as
Unidades Básicas de Saúde e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que se subdividiu nas
subcategorias 1.1) O trabalho na atenção básica e as situações de urgência e 1.2) A percepção dos
profissionais da atenção básica sobre o SAMU; 2) Relações entre os profissionais da Atenção Básica e do
SAMU e 3) Perspectivas futuras entre a Atenção Básica e o SAMU sob a ótica dos profissionais. Os
resultados mostram que os profissionais da atenção básica têm uma visão positiva do trabalho
desenvolvido pelo SAMU, do ponto de vista da capacitação profissional para o atendimento de
urgência/emergência, disponibilidade de recursos e agilidade no atendimento. Os dados apontam, por
outro lado, pouca articulação entre os dois Serviços, o que fragiliza a relação da atenção básica com o
SAMU. E apontam, ainda, a existência de conflitos, a transferência de responsabilidades no que diz
respeito à aceitação dos julgamentos das situações de urgência por ambas as partes e certo
ressentimento pelo julgamento positivo da população em relação ao SAMU e menos positivo em relação
ao trabalho da Atenção Básica. Essa situação relaciona-se aos critérios de encaminhamento,
principalmente dos pacientes portadores de casos agudos, à definição de papéis e de responsabilidades,
à infra-estrutura e ao preparo profissional para o atendimento às urgências. Em síntese, os relatos dos
profissionais da atenção básica mostram uma situação de reconhecimento e de negação do SAMU, como
acontece em outros Serviços de Saúde e em outras instâncias onde nem sempre há unanimidade. Os
Serviços são complementares, há reconhecimento da competência e da importância do SAMU para a
população de Belo Horizonte. Mas ainda se trabalha de forma pouco articulada, fragmentando a
assistência e com grande desgaste para os profissionais da Atenção Básica e do SAMU.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/GCPA-7Q9FJ4/1/renata_lacerda.pdf

Nº de Classificação: 6123
REIS, Dener Carlos dos. Acesso da população ao diagnóstico e tratamento da esquistossomose
em área endêmica do Município de Jequitinhonha, Minas Gerais. Belo Horizonte. Universidade
Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2009. 170 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GAZZINELLI, Andréa
RESUMO: Este estudo avaliou os fatores demográficos, sociais, econômicos, geográficos e dos
serviços de saúde relacionados ao acesso e à utilização, pela população, para o diagnóstico e o
tratamento da esquistossomose em São Pedro do Jequitinhonha-MG. Participaram do estudo 1.228
pessoas, sendo 935 residentes da vila central e 293 da área rural. A coleta de dados envolveu
questionário com informações demográficas, econômicas, sociais e de utilização dos serviços de
saúde para o diagnóstico e tratamento da esquistossomose no ano de 2002 (busca ativa) e no
período entre 2002 e 2006 (demanda espontânea). Três amostras de fezes foram obtidas de cada

136
pessoa e analisadas utilizando o método Kato-Katz e todos os positivos para S. Mansoni tratados
com praziquantel. Foram feitos grupos focais com 30 moradores e entrevistas com profissionais de
saúde para obter informações sobre acesso em saúde e controle da esquistossomose. A análise dos
dados quantitativos envolveu: análise descritiva de acordo com o local de moradia, regressão
logística univariada e multivariada com Estimação de Equação Generalizada. As entrevistas e os
grupos focais foram analisados de acordo com a análise de conteúdo de Bardin. Os resultados
mostraram que existe iniqüidade no acesso e na utilização dos serviços de saúde, pela população,
para o diagnóstico e o tratamento da esquistossomose. As principais barreiras associadas à baixa
taxa de utilização espontânea para o diagnóstico e o tratamento da esquistossomose, no âmbito
individual, foram às precárias condições econômicas, o baixo nível de conhecimento dos indivíduos
sobre a doença e o uso freqüente de medicação caseira. Em relação aos serviços de saúde as
barreiras foram a falta de uma rotina de coleta de amostras de EPF no serviço local, a centralização
do praziquantel na sede municipal e a ausência de um programa de educação em saúde. A busca
ativa de casos da doença realizada pelo serviço de saúde não atingiu de forma igualitária os
residentes da vila central e da área rural e não acontece como preconizado pelo Ministério da Saúde.
As grandes distâncias entre as residências rurais, a barreira geográfica do rio Jequitinhonha e a falta
de um transporte público para a sede municipal podem ter contribuído para a baixa taxa de utilização
do serviço de saúde para o diagnóstico e tratamento da esquistossomose. Essas barreiras
associadas à ausência de saneamento básico, além de terem contribuído para a alta prevalência da
esquistossomose em 2007 favorecem a permanência dessa endemia na localidade. Esses resultados
indicam a necessidade de melhorar a integração das ações do controle da doença no serviço local de
Atenção Primária à Saúde e desenvolver um programa educativo com a participação ativa da
comunidade.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/GCPA-7QWJCU?mode=full

Nº de Classificação: 6124
SANTOS, Regiane Veloso. Integralidade do cuidado à gestante, puérpera e recém-nascido: o
olhar de usuárias. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem,
2009. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PENNA, Claúdia Maria de Mattos
RESUMO: Trata-se de um estudo de caso qualitativo fundamentado nos pressupostos da Sociologia
Compreensiva de Michel Maffesoli, com o objetivo de compreender a percepção das usuárias sobre a
Linha do Cuidado à Gestante, Puérpera e ao Recém-Nascido. O cenário da pesquisa foi o Centro de
Saúde São Gabriel, pertencente ao Distrito Sanitário Nordeste do município de Belo horizonte, Brasil.
Os sujeitos da pesquisa foram 12 usuárias que vivenciaram o cuidado ofertado nessa linha do
cuidado. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas. Para tratamento e
análise dos dados foi utilizada a técnica de análise de conteúdo segundo Bardin (1977) e Minayo
(2006). Desse processo, emergiram quatro categorias temáticas: 1) A resolutividade da linha do
cuidado; 2) A educação em saúde como cuidado; 3) A integralidade no microespaço de produção do
cuidado e 4) A (des) credibilidade no SUS. A primeira trata da reorganização do processo de trabalho
enquanto dispositivo que possibilitou o alcance da resolutividade na linha do cuidado ressaltando as
condições de acesso aos serviços e ações da linha do cuidado, os elementos propiciadores de uma
assistência resolutiva à mulher - no pré-natal e no parto - e ao recém-nascido além das
peculiaridades do puerpério bem como da assistência a ser prestada às mulheres nessa fase da vida.
A segunda refere-se à educação em saúde enquanto forma de cuidar, contribuindo para a
emancipação dos sujeitos. A terceira dá ênfase às práticas de integralidade, presentes na linha do
cuidado, como o acolhimento, o estabelecimento de vínculo, a responsabililização para com o
cuidado e a vida do usuário. As relações cuidadoras entre profissionais de saúde e usuários
compõem esse conjunto de elementos que conformam os pilares para a materialização da
integralidade na medida em que inserem o usuário no espaço assistencial, considerando suas
subjetividades e apreendendo suas necessidades de forma mais abrangente. Além disso, o trabalho
em equipe emerge enquanto possibilidade para o cuidado integral. A quarta e última categoria mostra
que, quando a assistência é pensada e implementada visando o cuidado integral e resolutivo, é
possível prestar-se uma assistência de qualidade ao usuário e fazer com que o serviço de saúde
tenha sua credibilidade. Espera-se que este estudo proporcione reflexões que viabilizem a construção
de um sistema de saúde universal, equânime, integral e que o usuário seja concebido enquanto
partícipe desse processo.
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Acesso remoto ao texto integral:
http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/Regiane%20Veloso.pdf

Nº de Classificação: 6125
ALMEIDA, Carolina Hespanha. Investigação científica em seres humanos: a experiência de
voluntários nos ensaios clínicos de uma nova vacina. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas
Gerais. Escola de Enfermagem, 2009. 136 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GAZZINELLI, Maria Flávia C.
RESUMO: Este estudo tem como objetivo de analisar as experiências vivenciadas pelos voluntários
nos ensaios clínicos de um nova vacina contra Ancilostomídeos, realizados em Americaninhas, zona
rural do nordeste de Minas Gerais. Este estudo se reporta a investigação científica em seres
humanos. Os ensaios clínicos são pesquisas onde tecnologias biomédicas podem ser testadas,
proporcionando novas descobertas e garantindo avanços na medicina e na qualidade de vida das
pessoas. Esses estudos despertam debates sobre a ética em pesquisa, em especial quando
desenvolvidas em áreas de vulnerabilidade social. No Brasil, a legislação regulamentada em 1996
evidencia a atualidade e a relevância do tema, visto que pouco se sabe sobre a participação de
pessoas em ensaios clínicos e quais os aspectos que envolvem a experiência de ser um voluntário: a
decisão e motivação de participar, percepções, sentimentos e atitudes. O Instituo SABIN (EUA) e a
Fundação Oswaldo Cruz estão desenvolvendo uma nova vacina contra Ancilostomídeos na zona
rural no nordeste de Minas Gerais. Trata-se de uma região de população vulnerável onde a exclusão
sócio econômica pode fazer com que os sujeitos, mesmo após as informações sobre a pesquisa por
meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, decidam participar do estudo sem conhecer os
verdadeiros riscos e benefícios.Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa descritiva
fundamentada nas Teorias Compreensivas. Os sujeitos pesquisados fazem parte do Coorte I - Fase I
dos testes da nova vacina. Foram entrevistadas nove pessoas. Utilizamos, para a coleta de dados, a
entrevista semi-estruturada com utilização de imagens fotográficas como recurso de livre associação.
Para a análise dos dados, optamos pela Análise de Conteúdo com o referencial teórico da
Antropologia da Saúde. Os resultados evidenciam os diversos aspectos da experiência de ser um
voluntário em ensaios clínicos: a certeza na decisão de participar, uma decisão livre de
manipulações, com pouca influência da família, comunidade e pesquisadores; o vínculo com os
pesquisadores que se fortalece pelo diálogo mútuo e pela confiança; as expectativas positivas com a
vacina, confrontando a perspectiva de benefícios para si mesmo e para os outros, evidenciando o
altruísmo; e a subjetividade de ser um voluntário, despertando sentimentos de curiosidade, coragem,
orgulho, felicidade, esperança, mas, também o medo das reações adversas. Em síntese, a
experiência de ser um voluntário (re) construiu um caminho que nos mostra uma predisposição das
pessoas em participar da pesquisa. Tal predisposição culmina com uma decisão consciente não
imposta pela família, nem pela comunidade nem pelos pesquisadores. Ainda que o sujeito acredite
receber algum benefício para a saúde, tem o altruísmo de colaborar na pesquisa de uma vacina para
melhoria da saúde de outras pessoas. O estudo contribuiu para discutirmos a ética e a complexidade
da experiência de voluntários em ensaios clínicos e o papel relevante das ações de educação e
preparo da comunidade para que tal experiência seja positiva e ainda, que não somente a
vulnerabilidade incide sobre essa experiência mas, são as representações sociais dos sujeitos que
influenciam a vivência de ser um voluntário.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/Carolina%20Hespanha.pdf

Nº de Classificação: 6126
CASTRO, Fabiana Faleiros Santana. Constipação intestinal em pacientes com paralisia cerebral:
avaliação dos resultados das intervenções de enfermagem. Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2009. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LIMA, Elenice Dias Ribeiro de Paula
RESUMO: A constipação intestinal afeta cerca de 74% dos pacientes com paralisia cerebral. Este
estudo avaliou as intervenções de enfermagem no tratamento da constipação intestinal em pacientes
com paralisia cerebral tetraplégica, realizadas em um ambulatório de reeducação intestinal de uma
Rede de Hospitais de Reabilitação. Trata-se de um estudo quantitativo, longitudinal e prospectivo. A
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amostra foi composta por 50 pacientes portadores de paralisia cerebral tetraplégica associada a
constipação intestinal. A reeducação intestinal utilizando medidas conservadoras foi avaliada
mediante coleta de dados em entrevista, com formulário estruturado, aplicado em dois momentos de
orientação e treinamento familiar, em um intervalo de dois a três meses. Os dados referentes a
freqüência intestinal e consistência das fezes foram coletados a partir de um recordatorio preenchido
no domicilio pelos responsáveis. As orientações conservadoras utilizadas foram: consumo diário de
alimentos laxantes como frutas e verduras folhosas, acréscimo de óleos vegetais as principais
refeições e aumento da ingestão hídrica. Foi realizado também um treinamento dos cuidadores para
a execução de manobras intestinais (massagem intestinal e prensa abdominal) de forma sistemática.
Houve melhora total da constipação intestinal em 70% dos pacientes, melhora parcial em 20% e 10%
permaneceram constipados. Concomitantemente esses pacientes apresentaram melhora de alguns
aspectos da qualidade de vida como sono, apetite, irritabilidade e diminuição significativa das
intercorrencias relacionadas a constipação intestinal, como sangramento retal, fissura anal, manobra
para reter fezes, choro e fácies de dor ao evacuar. A reeducação intestinal, com medidas
conservadoras de tratamento da constipação intestinal, foi efetiva para o grupo de pacientes com
paralisia cerebral tetraplégica deste estudo. Recomenda-se que essas medidas não farmacológicas
sejam utilizadas preferencialmente para tratamento da constipação intestinal em pacientes com
paralisia cerebral tetraplégica e que a terapia medicamentosa seja apenas um adjuvante.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/FabianaFSCastro.pdf

Nº de Classificação: 6127
TOLEDO, Alexandre Duarte. Acurácia de enfermeiros na classificação de risco em unidade de
pronto socorro de um hospital municipal de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Universidade
Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2009. 138 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHIANCA, Tânia Couto Machado
RESUMO: A demanda de atendimento nos serviços de urgência tem aumentado consideravelmente
nos últimos anos. Como estratégia de organização e humanização da assistência tem-se implantado
o Acolhimento com Classificação de risco. Estratégias de acolhimento com protocolos para a
classificação de risco têm sido implantadas nos serviços de urgência e no Brasil. Estas têm incluído
protocolos para garantir que critérios padronizados de avaliação dos usuários sejam implementados.
Este estudo teve como finalidade investigar a acurácia dos enfermeiros na avaliação e classificação
de risco estabelecidas no protocolo institucional de um hospital municipal de Belo Horizonte, Minas
Gerais, pela avaliação dos registros dos Boletins de Entrada (BE); das divergências contidas na
avaliação realizada pelos enfermeiros no que se refere à coleta das informações e estabelecimento
das prioridades de atendimento; na avaliação da classificação de risco frente à presença, ausência
e/ou alteração nos dados vitais e pela determinação da acurácia dos enfermeiros no estabelecimento
dos níveis de classificação de risco, pela concordância entre eles e o protocolo institucional. Tratase
de estudo de coorte retrospectivo, com análise de registros de 382 fichas de atendimento dos
usuários atendidos no setor de avaliação e classificação de risco, desde a implantação da estratégia
de acolhimento em 22 de setembro de 2005 até 22 de setembro de 2007. Realizouse uma análise
descritiva com estabelecimento de freqüência simples e percentual, assim como índices de
concordância para a determinação da acurácia dos enfermeiros classificadores com relação à
classificação atribuída. Para isso, foram calculadas a sensibilidade, a especificidade, o Valor Preditivo
Positivo (VPP), o Valor Preditivo Negativo (VPN) e o coeficiente Kappa para cada nível de
classificação. Considerando que os registros são fundamentais para a atribuição do grau de risco ao
usuário os resultados apontam uma baixa qualidade dos registros realizados no momento da
avaliação do usuário e atribuição do risco. A ausência dos dados registrados pelos enfermeiros, no
momento da consulta inicial não demonstrou influência na classificação de risco realizada mediante o
protocolo institucional. Os únicos dados escassos que mostraram uma associação com a
discordância na classificação de risco realizada pelos enfermeiros e o protocolo institucional foram os
dados vitais. Observou-se uma concordância sofrível a razoável entre os níveis de classificação,
representados pelo coeficiente Kappa geral obtido (0,36). Os resultados apontam ainda uma
tendência dos enfermeiros em classificar os usuários com graus de risco menos graves do que o
estabelecido no protocolo institucional e, em contrapartida, em alguns casos foi observada uma
tendência de superestimação do risco, o que pode determinar uma sobrecarga do Pronto Socorro
pelo aumento na demanda de atendimento de pacientes que se encontram em situações clínicas
caracterizadas por pouca ou nenhuma urgência. O estudo aponta para a necessidade de treinamento
periódico dos profissionais enfermeiros daquele setor no que se refere às avaliações clínicas
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pautadas no protocolo institucional estabelecido com vistas à melhoria dos registros e,
conseqüentemente da acurácia dos mesmos. Estas estratégias podem representar mais segurança
para a equipe multiprofissional e melhora da atenção à saúde dos usuários no que concerne o
atendimento de urgência.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/AlexandreDToledo.pdf

Nº de Classificação: 6128
LIMA, Alessandra Nunes. Fatores associados ao excesso de peso entre os usuários do serviço
de promoção à saúde: academia da cidade do Distrito Sanitário Leste de Belo Horizonte - Minas
Gerais. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2009. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Aline Cristine Souza
CÉSAR, Cibele Comini
RESUMO: O sobrepeso e a obesidade apresentam prevalências bastante elevadas tanto em países
desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Os hábitos alimentares não saudáveis são fatores
determinantes. Este estudo objetivou, portanto, verificar os fatores de risco associados ao excesso de
peso entre os usuários da Academia da Cidade do Distrito Sanitário Leste de Belo Horizonte, Minas
Gerais. A amostra foi constituída por indivíduos ? 20 anos que ingressaram na Academia da Cidade,
no período de Fevereiro a Setembro de 2007. A coleta de dados incluiu variáveis antropométricas
(peso, altura, circunferência da cintura, razão cintura/quadril-RCQ e índice de massa corporal-IMC),
morbidade referida, hábitos alimentares e consumo de nutrientes. O consumo foi mensurado pelo
Recordatório Alimentar 24 horas e o Questionário de Frequência Alimentar. A análise estatística
constou dos testes de qui-quadrado, exato de Fischer e análise de regressão linear múltipla (p?0,05).
Dos 300 entrevistados, 87,3% eram mulheres com idade média de 49,4±14,1 anos. Verificou-se que
77,7% dos entrevistados apresentavam excesso de peso, sendo semelhante entre os sexos.
Observou-se elevadas prevalências de hábitos alimentares não saudáveis, tais como, não mastigar
bem os alimentos (42,3%), “beliscar” entre as refeições (51,0%) e comer assistindo TV (56,7%). Além
do consumo elevado de lipídios (38,3%); e insuficiente de zinco (48,7%), vitamina C (61,6%), fibras
(64,8%) e cálcio (96,0%). A análise de regressão linear múltipla realizada para mulheres demonstrou
associação entre o aumento do IMC e o hábito de não mastigar bem os alimentos, consumo
insuficiente de vitamina C, risco para doenças cardiovasculares mensurada pela RCQ, dislipidemia e
ter realizado dieta nos últimos seis meses. Diante dos fatores associados detectados, ressalta-se a
importância do desenvolvimento de ações de saúde direcionadas para as inadequações encontradas
capazes de proporcionar aos usuários mudanças de hábitos de vida sustentáveis.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/GCPA-7RUFDE/1/alessandra_nunes_lima.pdf

Nº de Classificação: 6129
ARAÚJO, Denize Arouca. Fatores dificultadores da inclusão escolar de crianças com paralisia
cerebral na perspectiva do cuidador. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais.
Escola de Enfermagem, 2009. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LIMA, Elenice Dias Ribeiro de Paula
RESUMO: A inclusão de crianças com deficiência na rede regular de ensino é hoje uma realidade
assegurada por lei, com vários dispositivos que consagram esses direitos. No entanto, esta inclusão
tem se tornado um grande desafio, uma vez que um grande número de escolas não se sente
preparada para atuar com aquele aluno com necessidades educacionais especiais. Assim, a
possibilidade de entrada dessas crianças no ambiente escolar parece ser recebido pela mãe /
cuidador com muita apreensão e medo. Alguns cuidadores reconhecem a importância da escola,
porém demonstram insegurança quando percebem o despreparo das escolas de ensino regular para
receber a criança. Diante do atual contexto da inclusão e considerando que o cuidador é um dos
importantes pilares para viabilizar a entrada e permanência da criança na escola, este estudo teve
por objetivo identificar os fatores dificultadores percebidos pelo cuidador da criança com paralisia
cerebral (PC) em relação à sua inclusão na escola regular. É um estudo quantitativo de natureza
descritiva, realizado na Associação Mineira de Reabilitação - Belo Horizonte / Minas Gerais, onde os
dados foram coletados com questões fechadas e abertas, junto a 91 cuidadores de criança com PC
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em tratamento na referida instituição. Os resultados obtidos revelaram que apesar das dificuldades
enfrentadas pelos cuidadores com a inclusão de suas crianças, estes tendem a ter uma atitude
positiva com relação à escola regular. Segundo os cuidadores, os fatores que mais favorecem a
inclusão são a convivência com outras crianças, a possibilidade da criança se desenvolver e
aprender, e a acessibilidade atitudinal da escola. A falta de capacitação das escolas, seu despreparo
para lidar com a criança, a falta de um estagiário de apoio, a falta de materiais e equipamentos
adaptados e a dificuldade de acesso às escolas são percebidos pelos cuidadores como os principais
dificultadores da inclusão da criança em escola regular. Para os cuidadores de crianças freqüentando
escola especial, os fatores apontados como dificultadores para que incluam sua criança na escola
regular estão principalmente relacionados ao despreparo das escolas. Para os cuidadores das
crianças que não estão inseridas na rede escolar, os resultados indicam que o desconhecimento das
famílias sobre a escola regular torna-se o maior impedidor para que elas freqüentem esse tipo de
ensino. Os resultados deixam claro que não apenas os cuidadores de crianças fora da escola regular,
mas todos os cuidadores deste estudo percebem a importância de capacitarem os profissionais de
ensino, tanto no sentido do conhecimento das necessidades da criança, para que saibam lidar com
ela adequadamente e com segurança, quanto no sentido da escolha dos recursos necessários para
que essa criança possa se desenvolver socialmente e cognitivamente.
Acesso remoto ao texto integral: http://enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/DenizeArouca.pdf

Nº de Classificação: 6130
PESSOA, Milene Cristine. Eficácia do consumo de arroz fortificado com ferro no tratamento de
crianças com anemia carencial. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2009. 63 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VELÁSQUEZ MELÉNDEZ, Jorge Gustavo
BEINNER, Mark Anthony
RESUMO: A anemia constitui na atualidade o principal problema carencial em escala de saúde
pública do mundo. A fortificação universal de alimentos tem sido utilizada como uma estratégia eficaz
para reduzir deficiência de ferro em populações. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia de uma
intervenção experimental no controle da anemia ferropriva entre crianças, utilizando a fortificação de
arroz em doses terapêuticas. O estudo foi desenvolvido de outubro de 2007 a fevereiro de 2008 em
dois municípios da região metropolitana de Belo Horizonte - MG. Crianças com níveis de
hemoglobina entre 8,0 e 11,0 g/dl e idade entre seis e 24 meses foram alocadas aleatoriamente em
dois grupos. Aquelas pertencentes ao grupo Ultra Rice (UR), receberam arroz enriquecido com
pirofosfato de ferro e as pertencentes ao grupo suplemento medicamentoso (SM) receberam solução
de sulfato ferroso para ser oferecida a criança três vezes por semana (duas gotas/kg de peso). O
grupo UR recebeu ainda solução placebo e o grupo SM recebeu arroz convencional. Níveis de
hemoglobina (Hb), ferritina sérica (FS) e proteína C-reativa (PCR) das crianças foram aferidos no
início do estudo e cinco meses após a intervenção. Das 195 crianças elegíveis, 174 completaram o
estudo. Após cinco meses de intervenção os valores médios de Hb foram 10,6 ± 1,0 g/dl (UR) e 10,7
± 0,8 g/dl (SM) (p<0,05) e FS foram 13,9 ± 5,4 ?g/l (UR) (p<0,05) e 12,1 ± 7,0 ?g/l (SM) (p<0,05). O
incremento médio de Hb e FS foi maior no grupo UR (p<0,01). A redução da prevalência de anemia
no grupo UR ao final do estudo foi de 39,4% e no grupo SM foi de 14,3% (p<0,01). Pela análise
multivariada observou-se menor risco de permanecer anêmico no grupo UR (RR=0,73; IC 95% 0,61 0,88), em crianças com estatura normal para a idade (RR=0,79; IC95% 0,67 - 0,93), com o aumento
dos níveis de FS (RR=0,98; IC95% 0,96 - 0,99) e da idade (RR=0,97; IC95% 0,96 - 0,99). Verifica-se
que a fortificação de alimentos com ferro pode ser uma estratégia eficaz para prevenir e controlar a
anemia ferropriva e que há potencial para incorporação em programas que estimulem o consumo por
populações de risco com características semelhantes à população estudada.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/MileneCPessoa.pdf

Nº de Classificação: 6131
BEDRAN, Tatiana. Definição e validação dos termos atribuídos aos fenômenos de enfermagem
em terapia intensiva. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2009. 125 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHIANCA, Tânia Couto Machado
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RESUMO: Diante do novo cenário decorrente da globalização e dos avanços tecnológicos, existe
uma necessidade de constituir um corpo próprio de conhecimento que defina e descreva a prática de
enfermagem. Assim, torna-se necessária a reorganização da assistência de enfermagem e a
constituição de um vocabulário próprio da profissão. Um dos instrumentos essenciais para a
reestruturação é a definição de termos específicos de Enfermagem. Assim, têm sido desenvolvidos
sistemas de classificação de Enfermagem, dentre eles a Classificação Internacional para a Prática de
Enfermagem- CIPE. Este estudo faz parte de um projeto maior de construção de um software que
auxilie na Sistematização da Assistência de Enfermagem em Unidades de Tratamento Intensivo.
Esses termos foram classificados nos eixos “foco” e “julgamento” da classificação. Estudo do tipo
descritivo exploratório, que teve por objetivo validar as definições elaboradas para os termos
utilizados pelos enfermeiros, não constantes na CIPE®- Versão 1.0 e identificados nos prontuários de
pacientes internados em uma Unidade de Tratamento Intensivo de Belo Horizonte. Desenvolveu-se o
estudo em quatro fases distintas: elaboração das definições dos termos, elaboração do instrumento
para coleta de dados, validação da definição elaborada para os termos, validação das definições reelaboradas. Foi utilizada a técnica Delphi para a validação das definições elaboradas para os termos
em uma escala tipo Likert na qual o participante assinalava o grau de pertinência da definição. Foram
validadas 47 definições de termos classificados no eixo “foco” e 19 definições de termos classificados
no eixo “julgamento” da CIPE®- Versão 1.0. Os dados foram coletados usando-se um questionário,
encaminhado via web, a 175 enfermeiros que preenchiam os critérios de inclusão estabelecidos. Foi
considerada válida a definição que alcançou um Índice de Concordância (IC) maior ou igual a 0,8. Na
primeira etapa de validação das definições dos termos, 44 termos classificados no eixo “foco” e todos
os termos classificados no eixo ”julgamento” alcançaram o IC desejado. Na segunda etapa, após a
re-elaboração das definições dos termos com IC inferior a 0,8, o IC esperado foi alcançado para
todas as definições. Estudos para validação de definições de termos são essenciais para a pesquisa,
ensino e prática profissional, pois contribuem para a construção de uma linguagem própria da
Enfermagem, a CIPE®. Acredita-se que a utilização desta, na prática clínica, facilite a comunicação
entre os enfermeiros e entre estes e outros profissionais de saúde. Esses profissionais devem ser
incentivados a registrarem os cuidados prestados aos pacientes utilizando uma linguagem própria da
profissão, o que possibilita maior visibilidade da profissão.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/Tatiana%20Bedran.pdf

Nº de Classificação: 6132
LANZA, Fernanda Moura. Tecnologia do processo de trabalho em hanseníase: análise das ações
de controle na microrregião de Almenara, Minas Gerais. Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2009. 209 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LANA, Francisco Carlos Félix
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo analisar a organização tecnológica do processo de
trabalho em hanseníase empreendido pelos profissionais de saúde que atuam nos serviços da
microrregião de Almenara. Esta pesquisa possui abordagem qualitativa e foi fundamentada no
conceito de “Organização Tecnológica do Trabalho” desenvolvido, na área da saúde, por MendesGonçalves (1994). A pesquisa foi realizada em nove municípios da microrregião de Almenara, situada
no Vale do Jequitinhonha, Estado de Minas Gerais. Os sujeitos do estudo foram constituídos de um
Coordenador da Área Técnica de Hanseníase da Regional de Saúde de Pedra Azul; sete Secretários
Municipais de Saúde; quatro Coordenadores da Atenção Básica; um Coordenador Municipal da Área
Técnica de Hanseníase; dez Médicos; doze Enfermeiros e dez Agentes Comunitários de Saúde.
Como técnicas para a coleta de dados foram utilizadas a entrevista semi-estruturada e a pesquisa
documental em registros institucionais. Para tratamento e análise dos dados, foi utilizado a Análise de
Conteúdo, na modalidade Temática, proposta por Bardin (1977). Os resultados apontam que, para o
município ter um programa de controle da hanseníase estruturado, não é necessário ter a totalidade
da população coberta pelo Programa de Saúde da Família. O acesso é determinado pela priorização
deste agravo na política municipal de saúde, pelo modelo em que é organizada essa assistência, se é
descentralizado, centralizado ou um “modelo misto”, pela presença de profissionais de saúde
capacitados e comprometidos na realização das ações de controle da doença, pela disponibilização
de instrumentos para a realização do exame dermato-neurológico, pelo oferecimento do exame
baciloscópico e pela disponibilização de recursos para a divulgação dos sinais e sintomas da
hanseníase para a população. Podemos afirmar que os municípios de Salto da Divisa e
Jequitinhonha possuem uma concepção fragmentada da finalidade do processo de trabalho em
hanseníase, pois realizam basicamente as atividades de diagnóstico e tratamento e deixam em
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segundo plano, as ações de prevenção. Almenara, Jacinto, Santa Maria do Salto, Rubim, Palmópolis
e Jordânia possuem uma concepção mais ampla, tendo o controle da doença como finalidade do
trabalho e, para alcançar este fim, realizam as atividades preconizadas pelo Ministério da Saúde para
a prevenção e controle da hanseníase. Monte Formoso, município que está em silêncio
epidemiológico, não realiza sequer a busca de sintomáticos dermatológicos uma vez que não possui
profissionais de saúde sensibilizados para a doença. Concluímos que as atividades de controle da
hanseníase que são ofertadas pelos serviços de saúde dos municípios da microrregião de Almenara
são influenciadas pelo nível de organização tecnológica desses serviços e que as práticas de saúde
em hanseníase são tecnologias desenvolvidas dentro do próprio processo de trabalho e são
historicamente e socialmente determinadas, pois ocorrem de formas distintas de acordo com o local e
com as transformações que ocorrem na sociedade. O principal desafio dos municípios desse estudo
é a reestruturação do programa de controle da doença fundamentada em políticas públicas efetivas
que garantam a sustentabilidade econômica, política e social do plano de controle da hanseníase.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.enfermagem.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/FernandaLanza.pdf

Nº de Classificação: 6133
QUITES, Humberto Ferreira de Oliveira. Fatores associados à infecção com Toxoplasma Gondii
em comunidade rural do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Belo Horizonte. Universidade
Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2009. 70 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GAZZINELLI, Andréa
HADDAD, João Paulo Amaral
RESUMO: Este estudo tem como objetivo analisar a distribuição espacial e os fatores relacionados à
infecção pelo T. gondii em 651 indivíduos residentes em distrito rural do município de Jequitinhonha,
Minas Gerais. Os dados demográficos, socioeconômicos e de fatores associados à infecção da
Toxoplasmose foram coletados utilizando questionários. Foi realizado georeferenciamento de todas
as casas e coletado soro dos participantes para avaliação dos níveis de IgG para Toxoplasma gondii
utilizando a técnica de ELISA. A prevalência de infecção pelo T. gondii na comunidade foi de 32,57%
(IC95%=28,95-36,17) e aumentou com a idade dos indivíduos, sendo os analfabetos e
aposentados/pensionistas os que apresentaram o maior percentual de soropositividade (p<0,001). Foi
encontrada uma associação estatisticamente significativa entre os indivíduos que tiveram algum
contato na infância com gatos (p=0,006) e galinhas (p<0,001) no interior de seus domicílios e com
galinhas, cavalos, gado, porcos e gatos fora do domicílio (p?0,001) e a infecção. Indivíduos que
residem em domicílios com menor número de pessoas, que consomem carne de gado crua ou mal
cozida (p<0,05) e que realizam atividades com a areia (p<0,001) tiveram associação com a infecção
na análise bivariada. A análise multivariada mostrou que os indivíduos que ingerem ovo cru ou mal
cozido com muita freqüência, que tiveram contato com galinhas no domicilio e com gatos fora do
domicílio durante a infância tem uma maior chance de adquirirem a infecção pelo T. gondii. Por outro
lado, os indivíduos que exercem alguma atividade com areia na comunidade e residem em casas
com mais de um morador tem menor chance de se infectarem. A análise espacial apresentou clusters
de alta e baixa prevalência de Toxoplasmose nas regiões da comunidade próximas ao rio
Jequitinhonha. Esses resultados mostraram que o contato com animais na infância, hábitos
alimentares e de higiene inadequados foram de grande importância para a aquisição da infecção pelo
T. gondii na comunidade, dentre os vários fatores investigados.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/HumbertoFQuites.pdf

Nº de Classificação: 6134
MANZO, Bruna Figueiredo. Processo de acreditação hospitalar na perspectiva de profissionais de
saúde (O). Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2009. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRITO, Maria José Menezes
RESUMO: Com o intuito de alcançar os mais elevados padrões assistenciais, são adotadas iniciativas
voltadas para o processo de Acreditação Hospitalar, as quais impõem novas exigências no que se
refere às mudanças comportamentais, mobilização constante dos profissionais em busca de metas e
objetivos propostos, além da melhoria permanente e contínua do atendimento prestado. Trata-se de
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um estudo de caso qualitativo que teve como objetivo geral analisar o processo de Acreditação
Hospitalar na perspectiva dos profissionais de saúde de um hospital privado em Belo Horizonte. A
pesquisa foi desenvolvida com profissionais de saúde alocados em três setores do hospital (Bloco
Cirúrgico, Unidade de Cuidados Progressivos e Unidade de Internação), por meio de entrevistas
semi-estruturadas no período de setembro a novembro de 2008. A organização e análise de dados
tiveram como base a apreciação temática de conteúdo. Da análise de dados emergiram quatro
categorias empíricas: 1. A Acreditação na visão dos profissionais de saúde; 2. As implicações do
processo de Acreditação para o hospital, pacientes e profissionais de saúde; 3. Aspectos facilitadores
e dificultadores da Acreditação Hospitalar; 4. Estratégias apontadas pelos profissionais de saúde em
busca da manutenção do processo de qualidade. A partir dos resultados encontrados, nota-se que
não há um consenso da visão dos profissionais de saúde a respeito do processo de Acreditação,
influenciando na adesão e manutenção do processo de gestão da qualidade. A maioria dos
entrevistados consegue visualizar o processo da Acreditação na sua esfera técnica, processual e
operacional, ainda que não seja de forma integral, em contrapartida, apenas alguns dos profissionais
puderam perceber que o sistema de qualidade abrange também aspectos subjetivos importantes,
como valores individuais e sociais dos atores e das instituições envolvidos nesse contexto,
notadamente a humanização do cuidado. Outro achado importante diz respeito às influências do
sistema de gestão para o hospital, os pacientes e os funcionários. Para os entrevistados, o hospital
adquire vários benefícios com o processo de Acreditação, tais como status, referência e lucro. No que
refere aos pacientes, traz a segurança de um atendimento de excelência, apesar de reconhecerem
que em alguns momentos o sistema propicia o distanciamento entre cuidador e paciente. Para os
próprios funcionários a questão ainda gera bastante divergência, sem que haja um senso comum.
Ademais, no que diz respeito aos aspectos dificultadores do processo, ficou evidente a falta de
manutenção do sistema de qualidade ao longo do ano, além do pouco envolvimento de alguns
profissionais. No que tange os aspectos facilitadores, o trabalho de equipe apresentou-se como o
pilar fundamental para processo de qualidade. Os profissionais reconheceram que o grande desafio
enfrentado por eles e pelos dirigentes é a manutenção do processo de Acreditação. Nesse contexto,
a capacitação continuada de todos os profissionais foi apontada como a principal estratégia para a
busca constante de melhorias.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/BrunaManzo.pdf

Nº de Classificação: 6135
SILVA, Kênia Lara. Promoção da saúde em espaços sociais da vida cotidiana. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2009. [182] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SENA, Roseni Rosângela de
RESUMO: A realização deste estudo partiu da premissa de que a vida cotidiana é permeada por
normatizações e racionalidades que limitam a promoção da saúde como possibilidade dos sujeitos e
de suas escolhas nos modos de viver. O objetivo do estudo foi analisar o modo de vida em espaços
sociais da vida cotidiana, apreendendo os sentidos e significados das práticas de promoção da
saúde. Adotou-se, como arcabouço teórico metodológico, o referencial da Sociologia da vida
cotidiana. O estudo foi realizado no território de abrangência do Centro de Saúde São José, no
Distrito Sanitário Noroeste do município de Belo Horizonte. Elegeram-se sete espaços para análise
das práticas cotidianas de promoção da saúde: escola, serviço de saúde, associação de moradores,
grupo de convivência da Terceira Idade, grupo de ginástica, clube recreativo e pista de caminhada.
Nesses espaços, os discursos e práticas desenvolvidos foram reveladores dos sentidos e significados
da promoção da saúde em vetores que se articulam nos planos macrossociais do modo de vida e
microssocial do cotidiano e colocam a promoção da saúde como uma razão política. Os resultados
indicam que o modo de vida no cenário do estudo é marcado por privações. Neste contexto, a
dependência em relação às políticas públicas e às redes sociais conferem sentido ao cotidiano. Nos
discursos dos participantes, saúde e qualidade de vida são vistas de forma focalizada com
centralidade na capacidade de viver (ou sobreviver) não atingindo seu sentido mais ampliado de
relação com os macrodeterminantes estruturais. As práticas de promoção da saúde, nos diferentes
espaços sociais, revelam mecanismos de controle social e manejo da população vulnerável.
Prevalecem práticas focalistas, de caráter pontual sobre o adoecer, os riscos ou os desvios da
normalidade e que pouco contribuem para romper com a medicalização social. Assim, há a retroalimentação do paradigma biomédico agora materializado em diferentes práticas e em diferentes
espaços (para além dos tradicionais serviços de saúde) que aliado ao fato de se ocuparem com
sentidos e significados gerados pelas pessoas quanto a saúde configuram uma nova racionalidade. A
análise das práticas permitiu evidenciar as lógicas de organização de discursos normativos de
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promoção da saúde que reproduzem padrões, regras e regulamentos nos espaços do cotidiano. Aí,
as forças de circulação de poder, com centro de evocação do saber-poder no Estado e nos
movimentos organizados da sociedade civil, dão, às práticas, seu caráter de dispositivos de
manutenção da medicalização social ao se configurarem como mecanismos de regulação e controle
social. Com isso, as possibilidades autonomizadoras das práticas identificadas no território mostramse menos expressivas que seu potencial medicalizante e regulador. Conclui-se que a promoção da
saúde nos espaços sociais da vida cotidiana apresenta o desafio de ampliar o potencial autonomista
de ação dos indivíduos sem contudo desresponsabilizar o Estado e a sociedade civil organizada em
prover condições estruturais que favoreçam a criação de novos hábitos. Há portanto que ampliar a
relação sinérgica de cada individuo consigo mesmo, com os outros de seu contexto e com o Estado,
num movimento que garanta a promoção da saúde como direito de cidadania. Assim, promover
saúde implica em firmar pactos sociais e criar estratégias de promoção da cidadania; superar práticas
pontuais e fragmentadas; implementar ações intersetoriais; desenvolver a co-responsabilização entre
governo e comunidades, garantindo a sustentabilidade política, a efetividade e a resolutividade das
propostas de desenvolvimento local.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.enf.ufmg.br/site_novo/modules/mastop_publish/files/files_4c162ce4bc5b6.pdf

Nº de Classificação: 6136
GOMES, Maria do Carmo de Souza Mota Avelar. Organização e gestão do centro cirúrgico de um
hospital universitário de Belo Horizonte - Minas Gerais. Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2009. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVES, Marília
SPAGNOL, Carla Aparecida
RESUMO: As instituições hospitalares se destacam como um centro de convergência dos diversos
saberes e práticas na prestação de serviços de saúde. Consideradas instituições de alta
complexidade, atravessadas por múltiplos interesses, vivenciam permanente e contínuo debate sobre
as expectativas dos gestores, trabalhadores e usuários quanto ao seu papel na produção do cuidado,
na busca pela qualidade, eficiência, controle de custos e integralidade. Neste contexto, o Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG), instituição pública e universitária,
implantou em 1999, uma proposta gerencial de descentralização das ações administrativas, as
Unidades Funcionais (UF´s). O novo modelo propõe reorganizar a lógica gerencial do Hospital,
visando melhores resultados dos serviços. No entanto, o Centro Cirúrgico do HC/UFMG (CCI do HCUFMG) somente se organizou como UF em 2005, passando a ser responsável pela gestão dos
recursos humanos, financeiros e materiais, processos e resultados, avaliação da assistência prestada
e ensino e pesquisa no setor. A UF Centro Cirúrgico e Anestesiologia do HC-UFMG é grande
geradora de receitas para o hospital e necessita do desenvolvimento de programas que garantam a
qualidade e eficiência como obrigação ética e moral. Em 2007, os resultados de uma avaliação de
desempenho nesta UF apontaram algumas deficiências e baixa produtividade, que necessitam ser
corrigidas. Este estudo tem como objetivo analisar a organização e o funcionamento do CCI do HCUFMG, a fim de compreender seu processo de gestão, os fatores que facilitam e dificultam o
processo de trabalho e as relações entre os diferentes profissionais que atuam na unidade. Para
tanto, foi realizado um estudo de caso de natureza qualitativa, no qual os dados foram coletados por
meio de entrevistas semiestruturadas, realizadas com 19 (dezenove) profissionais de diferentes
categorias profissionais que atuam no CCI do HC-UFMG. Os resultados foram submetidos à análise
de conteúdo, utilizando a identificação de unidades temáticas, agrupadas por afinidade em categorias
empíricas. Eles mostram que o CCI do HC-UFMG é um setor no qual o trabalho é tenso, há tempo
ótimo para a realização do ato cirúrgico, as relações interpessoais e interprofissionais são
conflituosas e há predominância do poder médico sobre os demais profissionais. A gerente do setor
não possui autonomia suficiente para colocar em prática as mudanças necessárias, em decorrência
da força das corporações profissionais, principalmente dos médicos. A unidade ainda não incorporou,
de fato, o modelo de gestão descentralizada do HC-UFMG, mantendo um modelo tradicional paralelo
às diretrizes do hospital, permeado pelos muitos poderes existentes no interior do serviço. A relação
entre os diferentes profissionais que atuam na unidade é precária e moldada pela lógica corporativa
das profissões. Os dados revelam, ainda, que o planejamento como instrumento gerencial não foi
implementado. As iniciativas de organização e otimização dos recursos sofre a interferência do poder
médico que exige na administração o mesmo poder de decisão que tem nos procedimentos
cirúrgicos, desconhecendo as normas organizacionais. As dificuldades para a organização e
funcionamento do CCI do HC-UFMG estão relacionadas à escassez de estratégias gerenciais
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capazes de equacionar os diversos poderes, visando um trabalho de equipe no qual predomine o
respeito aos diversos trabalhadores e às normas do hospital. Há que se buscar, também, a
integração com os outros setores do hospital como forma de organizar o trabalho cotidiano,
minimizando as interferências externas.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/MariaCarmo%20Gomes.pdf

Nº de Classificação: 6137
SILVEIRA, Marília Rezende da. Saúde mental na atenção básica: um diálogo necessário (A). Belo
Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2009. 145 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SENA, Roseni Rosângela de
RESUMO: Este trabalho se propõe a estudar as estratégias de cuidado para os usuários da saúde mental
na rede de serviços de saúde do Distrito Sanitário da Pampulha, no município de Belo Horizonte, MG.
Discute a inserção do usuário nessa rede de serviços de saúde e analisa as formas de
articulação/integração das ações de saúde mental na atenção básica, a partir dos princípios propostos
pela Reforma Psiquiátrica, identificando as estratégias para a implantação de ações terapêuticas na
atenção básica que potencializem a ressocialização do usuário no seu território. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa, fundamentada no referencial teóricometodológico do materialismo histórico e dialético, uma vez
que seus pressupostos permitem olhar a realidade presente nas relações sócio-históricas e culturais, no
atual desenvolvimento e transformação do modelo assistencial psiquiátrico, e compreendê-la nessa
perspectiva. Na esfera dessa realidade, a política de saúde mental é resultante de formulações e
reformulações, com sucessivas aproximações que revelam contradições e subsequentes mudanças na
prática assistencial e nos saberes no trato com a loucura. A prática dos profissionais que assistem os
usuários da saúde mental e a sua reinserção social são as duas categorias analíticas que balizaram a
realização da pesquisa em todas as suas fases. O cenário utilizado para o estudo foi o Distrito Sanitário da
Pampulha, que se posiciona favoravelmente às propostas preconizadas pela Reforma Psiquiátrica. Na
coleta de dados, foram realizadas 25 entrevistas com os profissionais da rede e dois grupos focais com 18
usuários. Para a construção das categorias empíricas foi utilizada a técnica de análise de discursos, a
partir da depreensão dos temas contidos nos discursos dos entrevistados. Nesse percurso, revelaram-se
temas que possibilitaram o reconhecimento de três categorias empíricas: a) o modelo assistencial em
saúde mental: “um projeto e seus nós”; b) a saúde mental e a atenção básica: “a necessária articulação
das equipes na rede de cuidados” em que se evidenciaram duas subcategorias, “a rede de cuidados impasses e estratégias de superação” e “apoio matricial - corresponsabilizações e co-participações”; e c)
“a reinserção psicossocial”, processo complexo, que implica negociações constantes envolvendo a família
e as instituições para a realização de trocas afetivas e materiais capazes de inserir o usuário em seu meio
social, levando em conta o sintoma como expressão da tentativa do sujeito de dar significação ao seu
sofrimento. Dadas às características, dimensões e complexidades do fenômeno deste estudo, a busca de
estratégias nas instâncias governamentais e na sociedade civil e a criação de formas de organização
social são prementes para o sucesso da Reforma Psiquiátrica.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/doutorado/teses/MariliaRSilveira.pdf

Nº de Classificação: 6138
REZENDE, Tércia Maria Ribeiro Lima. Asma e rinite alérgica em área rural endêmica para
esquistossomose. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem,
2009. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GAZZINELLI, Andréa
RESUMO: A asma e as doenças alérgicas são patologias crônicas que vêm apresentando um
crescimento expressivo em suas prevalências nas últimas décadas. Estudos têm demonstrado, no
entanto, que em áreas rurais elas são menos freqüentes. Os fatores associados com essa menor
prevalência ainda não estão totalmente compreendidos, mas acredita-se que as infecções
helmínticas, a presença de famílias numerosas e a pobreza desses locais exerçam um efeito protetor
no desenvolvimento dessas doenças. Este estudo teve como objetivo analisar os fatores associados
à asma e rinite alérgica em 346 crianças e adolescentes de uma área rural endêmica para
esquistossomose, no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. A presença de infecção pelo Schistosoma
mansoni foi avaliada pelo método Kato-Katz. O questionário padrão do International Study of Asthma

146
and Allergies in Childhood (ISAAC) foi aplicado para determinação da prevalência de sintomas de
asma e rinite alérgica. Dados demográficos, socioeconômicos e de exposição ambiental a agentes
infecciosos e alergênicos foram obtidos de questionários complementares. O peso e altura foram
avaliados em 294 crianças e adolescentes para determinação do estado nutricional. A prevalência da
asma, avaliada pelo relato de sibilos no último ano, foi de 12,7%, sendo que 8,7% dos participantes
referiram diagnóstico médico de asma. Os sintomas de rinite alérgica nos últimos 12 meses foram
reportados por 12,4% e apenas 3,2% relatou diagnóstico médico de rinite. Houve associação entre
rinite alérgica e asma em 4,9% das crianças e adolescentes. A esquistossomose mostrou-se
altamente prevalente na região com 57,2% das crianças e adolescentes acometidos por esta
infecção. Os fatores de risco para a asma foram: mãe alérgica (OR = 2,82; IC 95%: 1,27 - 6,30), sexo
masculino (OR = 2,34; IC 95%: 1,01 - 5,43), rinite alérgica nos últimos 12 meses (OR = 7,18; IC 95%:
2,88 - 17,92), sobrepeso e obesidade (OR = 4,37; IC 95%: 1,40 - 13,63). A asma também foi mais
freqüente nas crianças e adolescentes que residiam em casas que possuíam banheiro (OR = 3,71; IC
95%: 1,21 - 11,38). A utilização de água do córrego esteve relacionada com o menor risco para a
asma (OR = 0,43; IC 95%: 0,19 - 0,96). Em relação à rinite alérgica, a presença de sintomas do
eczema (OR = 6,74; IC 95%: 1,77 - 25,58) e da asma (OR = 8,61; IC 95%: 3,49 - 21,22) nos últimos
12 meses, o sobrepeso e obesidade (OR = 3,11; IC 95%: 1,13 - 8,57) e o contato com galinhas fora
da casa (OR = 2,51; IC 95%: 1,11 - 5,69) estiveram associados com o risco para essa doença. Já a
renda familiar entre 1,1 e 2,0 salários mínimos (OR = 0,30; IC 95%: 0,09 - 0,92), e até 1,0 salário
mínimo (OR = 0,28; IC 95%: 0,10 - 0,84) esteve associada com um menor risco. Apesar de nenhuma
relação ter sido observada entre infecção pelo S. mansoni e presença de sintomas da asma e rinite
alérgica, menores prevalências dessas doenças foram observadas entre os indivíduos infectados e
com alta intensidade de infecção. Propõe-se que no futuro sejam desenvolvidos novos estudos que
comparem os gradientes de prevalência da asma e rinite alérgica em áreas urbanas e rurais e que
combinem avaliações clínicas, epidemiológicas e imunológicas para uma melhor compreensão dos
fatores determinantes dessas doenças.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/T%E9rciaMRLRezend.pdf

Nº de Classificação: 6139
FELISBERTO, Juliana Mara. Interações sociais de casais vivendo com HIV dez anos após
introdução dos anti-retrovirais no Brasil. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais.
Escola de Enfermagem, 2009. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FREITAS, Maria Imaculada de Fátima
RESUMO: Este estudo tem o objetivo de compreender as interações sociais de casais infectados
pelo HIV dez anos após a instituição da terapia anti-retroviral (TARV) no Brasil, comparando seus
resultados com estudo realizado por Freitas, em 1998, sobre o mesmo objeto e com a mesma
metodologia. A proposta teórico-metodológica, de cunho qualitativo, fundamenta-se nas teorias
interacionistas e foi realizada com entrevistas abertas, em profundidade, analisadas com base na
análise estrutural de narração. Foram abordados seis casais heterossexuais com, pelo menos, um
ano de vida de vida em comum e em tratamento para o HIV/aids em um serviço público de referência
em Belo Horizonte, Minas Gerais. A interpretação dos dados apontou três categorias temáticas: a
descoberta da soropositividade pelos cônjuges; as interações no interior do casal; as interações do
casal com o exterior. No momento da descoberta, ainda estão presentes sustos, medos do
inesperado, choque, tristeza, angústia e fuga, apesar de os participantes saberem dos avanços
científicos no campo do HIV. As falas atuais acusam menor medo da morte, presente de forma
intensa há dez anos, mas esse medo está implícito quando as pessoas afirmam a necessidade de
mudança de visão da vida para se realizarem planos em curto prazo. O relacionamento conjugal foi
abordado pelos participantes antes do diagnóstico, durante a revelação e como está hoje. As
dificuldades são as mesmas e as diversas formas de segredo transitam nos pólos da confiança e da
desconfiança no cotidiano dos casais. Com relação à família há escolhas de revelar ou esconder a
verdade sobre o diagnóstico, havendo necessidade de dissimulações, pequenas mentiras e
omissões, geralmente, para se proteger do risco de maledicências e de preconceito, ou para proteger
os familiares próximos de sofrimentos. Nas interações com o círculo social, os casais continuam
mantendo segredo quanto à soropositividade, principalmente pelo medo do preconceito. Apenas os
mais próximos compartilham do diagnóstico, não havendo mudança com relação aos resultados
encontrados no estudo de 1998. Há dificuldades para a socialização e a adaptação à nova trajetória
de vida e os profissionais de saúde devem criar estratégias de acompanhamento que incluam o
atendimento aos casais e suas famílias.
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Acesso remoto ao texto integral:
http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/JulianaMFelisberto.pdf

Nº de Classificação: 6140
DESTRO, Délcia Regina. Terapêutica medicamentosa e suas implicações para os portadores de
transtornos mentais: uma via de mão dupla. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais.
Escola de Enfermagem, 2009. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PENNA, Cláudia Maria de Mattos
RESUMO: Trata-se de um estudo de caso, qualitativo, fundamentado nos pressupostos da Sociologia
Compreensiva. O objetivo do estudo é o de compreender a adesão à terapia medicamentosa na perspectiva
do portador de transtorno mental e do familiar/cuidador. Os cenários da pesquisa foram um Centro de
Referência em Saúde Mental (CERSAM) e três Unidades Básicas de Saúde do município de Belo Horizonte,
Minas Gerais. Os sujeitos da pesquisa foram treze pacientes com diagnóstico de esquizofrenia e dois
familiares que convivem com esquizofrênicos. Os dados foram coletados por meio de entrevistas
semiestruturadas, submetidos à análise de conteúdo e organizados em três categorias temáticas envolvendo
os seguintes aspectos que influenciam na adesão ao tratamento: 1) Implicações da doença, da família e do
trabalho; 2) Experiência do portador de transtorno mental quanto ao uso da medicação; 3) Trajetória de
atendimento do portador de transtorno mental. A primeira apontou para certo conhecimento do paciente em
relação à esquizofrenia, com restrições na aceitação, atribuindo outros sentidos à doença, como a
concepção do “nervoso”. Percebeu-se o familiar/cuidador também vulnerável ao adoecimento, às vezes pela
situação de estresse gerada pelo convívio diário com o paciente. O trabalho é visto como auxiliar no
tratamento do esquizofrênico. A segunda abordou a não-adesão ao tratamento, considerando-se a
percepção dos efeitos adversos dos medicamentos; a crença de que estão fazendo mal; a melhora dos
sintomas; a automedicação; o uso de drogas psicoativas e a busca de terapias alternativas. Todos
reconhecem a necessidade do tratamento medicamentoso, que surge como coadjuvante, para o portador
de transtorno mental, que revela seu autodomínio como determinante do sucesso ou não de seu tratamento.
A terapia medicamentosa configura-se como uma “via de mão dupla”, pois é percebida pelo paciente como
uma possibilidade para sentir-se “normal” ou entrar em crise. A terceira evidenciou relatos da trajetória de
internações nos hospitais psiquiátricos e, posteriormente, experiências positivas nos atendimentos dos
serviços substitutivos. O acesso aos medicamentos na rede pública de saúde, no SUS-BH, também foi
apontado como um fator de melhora no atendimento, tanto pelo abastecimento regular como pela atenção
dispensada pelos profissionais das farmácias das Unidades de Saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/DelciaRDestro.pdf

Nº de Classificação: 6141
SILVA, George Sobrinho. Processo de trabalho do coordenador municipal da estratégia de
saúde da família (O). Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2009. 92 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PENNA, Cláudia Maria de Mattos
BRITO, Maria José Menezes
RESUMO: O aumento da responsabilização municipal na atenção à saúde da população e a
expansão da estratégia de saúde da família (ESF) no Brasil implicaram a necessidade dos municípios
desenvolverem sua capacidade de gerenciamento dos serviços de saúde. Neste contexto, surge o
coordenador municipal com a proposta de assumir essas demandas gerenciais, principalmente em
relação ao planejamento do processo de trabalho das equipes de Saúde da Família (SF). Entretanto,
não há, até o momento, diretrizes gerais de como deve ser estabelecido o trabalho desse
coordenador, suas funções, atividades, características que são geralmente definidas por cada um que
ocupa o cargo. O presente trabalho, fundamentado na estratégia do estudo de caso qualitativo, teve
por objetivo compreender o trabalho cotidiano do coordenador municipal sob a perspectiva deste, dos
Secretários de Saúde, de médicos e enfermeiros da equipe de saúde. Os cenários de estudo foram
seis cidades, onde estão as sedes das Microrregiões Sanitárias que compõem a Macrorregião de
Divinópolis do Estado de Minas Gerais. Os sujeitos da pesquisa foram seis coordenadores, cinco
secretários de saúde, seis enfermeiras e quatro médicos de equipes de SF, em um total de vinte e um
informantes. A coleta de dados deu-se por meio de entrevistas, gravadas, a partir de roteiros semiestruturados, analisados pelo método de análise de conteúdo e foram organizadas nas seguintes
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categorias empíricas: a trajetória profissional dos coordenadores e sua inserção no âmbito municipal;
as características do trabalho de coordenação municipal; a postura do coordenador frente às
situações de dificuldade no trabalho; o trabalho do coordenador na perspectiva dos gestores, médicos
e enfermeiros das equipes de SF. A análise mostrou que os coordenadores possuem formação em
saúde, sendo a maioria composta de enfermeiros, que já trabalharam em equipes de SF ou já
conheciam o serviço de saúde do município, e assumiram esta função gerencial em virtude da
expansão do número de equipes de SF. Construíram suas estratégias de trabalho no
desenvolvimento das atividades diárias, frente às exigências das demandas de acordo como elas
apareciam, sem terem nenhuma atribuição legal ou planejamento prévio. Entre elas, descrevem
reuniões periódicas com as equipes e gestores, ações de supervisão do trabalho das equipes, nem
sempre programadas, mas em respostas às livres demandas. Apresentam-se como “elo de ligação”
entre os profissionais das equipes de SF e os gestores, responsáveis em viabilizar a política de saúde
municipal e também dos outros níveis de governo, pois são eles quem a implementam e capacitam
as equipes. Se de um lado, relatam inúmeras dificuldades, tais como a sobrecarga de trabalho, as
interferências políticas, ausência de autonomia, a postura vertical de implementação das políticas, de
outro, essas mesmas dificuldades são meios para a valorização e crescimento profissional. Para os
Secretários de Saúde, são considerados parceiros de trabalho, o “braço direito”, que não só
contribuem para a gestão do município como também são vistos como capazes de dar sustentação
política para o trabalho dos gestores. Enquanto para os médicos e enfermeiros são profissionais com
bom conhecimento sobre saúde pública e a estratégia saúde da família municipal, com quem têm um
bom relacionamento e cujo trabalho é importante por dar suporte para as ações desenvolvidas pelas
equipes. Percebe-se que coordenadores desenvolvem funções gerenciais de relevante importância
no contexto municipal tanto para as equipes, quanto para a gestão, porém necessita-se de uma
delimitação e planejamento de suas atribuições e responsabilidades frente ao trabalho cotidiano que
exercem, para garantir uma otimização do seu trabalho e, possivelmente, melhoria do atendimento à
saúde com vistas à qualidade de vida da população assistida.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/GeorgeSSilva.pdf

Nº de Classificação: 6142
SOARES, Elisângela Guimarães. Singularidades do trabalho gerencial da enfermeira no
contexto do serviço de atendimento móvel de urgência em Minas Gerais. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2009. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRITO, Maria José Menezes
RESUMO: O SAMU 192 é uma estratégia de atenção à saúde das populações com enfoque voltado para
a redução dos impactos de morbimortalidade e agravos à saúde, atendendo a situações de urgência e
emergência, clínicas ou traumáticas. As primeiras unidades foram implantadas no Brasil no ano de 2004,
com cobertura inicial de 27 municípios. Trata-se de um cenário novo de produção de saúde, para o qual a
estruturação dos serviços e funções tem-se dado de modo empírico. O SAMU-192 conta com três esferas
de coordenação para garantir seu processo de exeqüibilidade sendo uma geral, uma médica e outra de
enfermagem, de modo que as duas últimas estão hierarquicamente submetidas à primeira. A equipe de
enfermagem corresponde ao seu maior contingente e o modo de trabalho se dá à distância da gerência de
enfermagem, ao contrário da realidade experimentada no contexto hospitalar. A participação direta da
enfermeira à frente da gerência deste grupo precisa ser articulada e eficaz, na medida em que sua equipe
trabalha majoritariamente longe de seus olhos, fazendo-se pertinente conhecer as particularidades do
modo como vem se desenvolvendo o trabalho gerencial desta profissional. Partindo-se deste pressuposto,
o presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de conhecer as singularidades do trabalho gerencial da
enfermeira coordenadora de equipe de enfermagem no SAMU, partindo-se da premissa de que este se
caracteriza como um espaço novo de atuação na área da saúde, ainda em fase de construção. Foi
desenvolvido um estudo com abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso. O universo de estudo
constituiu-se de três unidades de SAMU-192, em Minas Gerais, nos municípios de Governador Valadares,
Ipatinga e Itabira, os quais contam com a enfermeira como gerente da equipe de enfermagem. O estudo
foi constituído por nove indivíduos. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo e discutidos com a
literatura pesquisada. Foram identificadas características referentes ao processo de trabalho da
enfermeira gerente, sua autonomia, atribuições e relações interpessoais. Entre os resultados, observou-se
tratar de um grupo organizado principalmente pela construção e manutenção de laços afetivos,
psicológicos e ideológicos. O grande motivador para assumir o cargo de gerência é a possibilidade de
superação do desafio posto e sua permanência se dá pelo reconhecimento do papel da Enfermeiragerente, intra e extrainstitucionais. Não obstante sejam relatadas diversas facilidades e dificuldades no
exercício desta função, a confiança, o vínculo e o respeito entre gerente e equipe se firmam como

149
aspectos positivos, assim como a gerência da falta de recursos, conflitos e a falta de formação profissional
voltada para a urgência e emergência são relacionados como aspectos negativos, sendo estes reforçados
por entraves políticos inerentes aos serviços públicos. Por fim, observa-se que as enfermeiras-gerente têm
caminhado a passos largos rumo à sua construção identitária, se alocando entre as fases de crise de
identidade e de elaboração, porém bem mais próximas da segunda, até mesmo pelas reformulações nos
cenários de gestão vigentes e pela fase ainda embrionária em que se encontra o SAMU.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/ElisangelaGSoares.pdf

Nº de Classificação: 6143
PEREIRA, Juliana Tomé. Evidências no uso da fototerapia convencional em neonatos com
icterícia. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2009. 70 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Daclé Vilma
BORGES, Eline Lima
RESUMO: A icterícia neonatal é caracterizada pelo surgimento de uma tonalidade amarelada na pele e
esclera dos recém- nascidos (RN) a termo bem como os pré e pós-termo e está frequentemente
presente no período neonatal comprometendo de metade a dois terços dos recém nascidos.
Caracteriza-se por níveis elevados de bilirrubina indireta (BI) ou bilirrubina não conjugada na
concentração sérica superior a 1,5 mg/dl. Este estudo constitui-se em revisão sistemática sobre o uso
eficiente da fototerapia convencional na redução da bilirrubina indireta em recém- nascidos com icterícia
patológica. Teve como objetivo geral evidenciar as condutas no uso da fototerapia convencional no
tratamento da icterícia patológica de neonatos em publicações científicas do tipo ensaio clínico
controlado aleatório. A amostra foi composta por nove artigos publicados em oito periódicos
internacionais, todos em língua inglesa, no período de 2008 a fevereiro de 2009. Recomenda-se o uso
de lâmpadas fluorescentes e azuis associadas, dando preferência ao uso de quatro lâmpadas
fluorescentes e quatro lâmpadas azuis ou três lâmpadas fluorescentes e duas lâmpadas azuis. Embora
os resultados permitam fazer recomendações, é importante a realização de novas pesquisas, com
amostra maior e calculada a priori, para aprofundar o conhecimento sobre as condutas, além de
identificar conseqüências indesejáveis da fototerapia e os cuidados para prevení-las.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/JulianaTPereira.pdf

Nº de Classificação: 6144
GOMES, Flávia Sampaio Latini. Efeito da fração proteolítica de Carica candamarsensis na
cicatrização cutânea: avaliação pré-clínica e clínica fase I. Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2009. 266 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BRAVO, Carlos Edmundo Salas
CARVALHO, Daclé Vilma
RESUMO: Os objetivos do presente estudo foram avaliar a capacidade cicatrizante da fração
proteolítica P1G10 de látex de Carica candamarcensis aplicada em queimaduras induzidas em
camundongos; a segurança e inocuidade dessa fração aplicada em pele íntegra de pessoas hígidas;
a segurança e a taxa de cicatrização da fração em úlceras por pressão e venosas de pessoas
voluntárias; criar e validar software para análise de imagens digitais de feridas. A fração foi
caracterizada quanto à sua constância, sua atividade amidásica e concentração protéica. As frações
de P1G10 utilizadas nestes experimentos tinham atividade amidásica de 13,5 ± 0,5 nM.min-1.mg-1 e
concentração de proteína de 8,39 ± 0,39 mg/ml, assegurando constância da proteína por vários
experimentos. Os resultados de queimaduras de terceiro grau induzidas em camundongos mostraram
que a fração P1G10 - 0,1% abrevia o tempo de epitelização, enquanto que o efeito de P1G10 - 0,01%
ou 1,0% não é significativamente diferente de sulfadiazina de prata 1,0%, papaína 2,0% ou veículo
hidrossolúvel, utilizados como controles. No experimento randomizado duplo-mascarado,
comparando o tempo de epitelização entre P1G10 - 0,01%, 0,1% e apenas veículo, confirmou-se a
propriedade cicatrizante de P1G10. As análises histológicas das seções de queimaduras tratadas
com P1G10 reforçaram essas observações. O ensaio clínico em humanos (fase I), utilizando
protocolo duplomascarado, mostrou que não houve evidências clínicas e laboratoriais de toxicidade
da fração P1G10 - 0,1% aplicada em pele íntegra. O ensaio clínico em humanos (fase II), utilizando
protocolo duplo-mascarado, mostrou que não houve diferenças entre o grupo tratado com a fração
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P1G10 - 0,1% e o tratado com sulfadiazina de prata 1,0%. A ausência de efeito cicatrizante de P1G10
foi atribuída ao pequeno tamanho amostral (n = 10). No entanto, foi observada nas feridas tratadas
com P1G10 60,0% de diminuição do perímetro, enquanto nenhum efeito foi observado nas tratadas
com sulfadiazina de prata. O software de análise de imagens se mostrou adequado em termos de
variabilidade intra e inter observador. Os resultados estendem as propriedades terapêuticas desses
grupos de enzimas para um tipo diferente de trauma (queimaduras) e incentivam futuras aplicações.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/doutorado/teses/FlaviaSLGomes.pdf

Nº de Classificação: 6145
BARONI, Fabíola Carvalho de Almeida Lima. Condições ambientais envolvidas na saúde e na
doença da população de Muzambinho - Minas Gerais sob a ótica de atores sociais. Belo
Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2009. 180 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LANA, Francisco Carlos Félix
RESUMO: Embora no momento, a expressão meio ambiente seja amplamente conhecida e
compreenda a interação entre todos os componentes da natureza, incluindo o ser humano, a
complexidade dessa interação costuma trazer dificuldades para que as pessoas se percebam como
parte integrante dela e, que, são elas responsáveis e capazes de influenciar e contribuir para a
diminuição dos problemas ambientais que nos cercam. Além de se perceber como parte do meio
ambiente é preciso entender que a saúde está intimamente ligada ao ambiente e que a compreensão
de muitos de seus eventos e ações sobre esses, só poderá ocorrer numa perspectiva sistêmica. Para
tanto, deve-se considerar as alterações no ambiente físico, as relações socioeconômicas, a população e
suas condições de vida, bem como as modificações introduzidas pelo processo de desenvolvimento,
entre outros aspectos. A presente pesquisa teve como objetivo analisar as condições ambientais
envolvidas na saúde e na doença da população de Muzambinho - Minas Gerais, sob a ótica de atores
sociais. Trata-se de um Estudo de Caso, com abordagem qualitativa. Participaram do estudo
representantes da gestão municipal, das associações de bairros rurais e urbanas e das instituições das
áreas ambiental e de saúde. A coleta de dados se deu por meio de grupos focais e análise documental.
Foram realizados ao todo 6 grupos de pesquisa e participaram do estudo 43 representantes das 54
instituições convidadas. Os documentos relativos ao tema, citados nos discursos dos pesquisados
foram objeto de análise documental e as falas submetidas à Análise de Conteúdo Temática. Os
resultados constaram de duas categorias empíricas. “O significado de meio ambiente” mostrou que a
maioria dos pesquisados o vê de forma fragmentada, enfatizando a problemática dos recursos naturais
em detrimento ao social. Ficou claro também que esses recursos servem para auxiliar a humanidade e
que a relação homem-natureza é de interação, porém há certo domínio humano. Nessa categoria,
também se detectou que, apesar da problemática ambiental ser compreendida como uma
responsabilidade de todos, ela é tida como sendo, sobretudo, uma responsabilidade dos agricultores e
do poder público local. A categoria “Impactos do trabalho agrícola e de outras intervenções humanas no
ambiente e na saúde” evidenciou que, de todas as condições ambientais existentes no município, a
utilização de agrotóxicos é considerada a mais prejudicial. Destaca-se a água como a principal fonte de
veiculação dos resíduos deste produto químico. No que tange às doenças ou agravos relacionados com
o meio ambiente, o câncer foi o mais prevalente. Entretanto, as intoxicações, as alergias, o alcoolismo e
a depressão também se mostraram importantes, sendo, nesse caso apontados como relacionados ao
tipo de trabalho. Situações como o desmatamento, a disposição inadequada de resíduos também foram
destacadas no estudo e são apontadas como responsáveis por problemas de saúde. Os discursos
revelam uma reprodução não só dos pensamentos e discursos, mas também do comportamento da
sociedade global. É urgente a realização de outras pesquisas que ajudem a aprofundar os achados do
estudo, sobretudo os que indicam a relação entre câncer e uso de agrotóxicos, além do alcoolismo e
depressão e trabalho. Acreditamos ser preciso criar estratégias que tornem a participação popular mais
efetiva, a fim de tentar mitigar ou eliminar danos encontrados, explorando as potencialidades locais.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.enf.ufmg.br/site_novo/modules/mastop_publish/files/files_4c1626695603a.pdf

Nº de Classificação: 6146
GODOY, Solange Cervinho Bicalho. Prazer e sofrimento do enfermeiro na relação com o
trabalho: estudo em um hospital de urgência e emergência de Belo Horizonte. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2009. 188 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
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Orientador(es): ALVES, Marília
RESUMO: Este estudo tem por objetivo analisar as manifestações de prazer e de sofrimento do
enfermeiro em relação à organização do trabalho em uma Unidade de Urgência e Emergência de um
hospital referência na área, da rede pública de Belo Horizonte - MG. Abordar as relações de prazer e
de sofrimento do enfermeiro no atendimento de Urgência e Emergência e sua relação com a
organização do trabalho em uma Unidade de Urgência e Emergência de um hospital terciário implica
explicitar fatos e ações do cotidiano que exigem reflexão e criação, sobretudo pela diversidade de
ações desenvolvidas. Trata-se de um estudo qualitativo, fundamentado no referencial teórico e
metodológico do materialismo histórico dialético. Essa abordagem permitiu maior aprofundamento do
objeto de estudo, focalizando os trabalhadores no contexto, a visão do fenômeno em sua totalidade e,
ainda, a contradição existente. O cenário foi a Unidade de Urgência e Emergência de um hospital de
grande porte da rede pública de Belo Horizonte. A amostra compreendeu 21 enfermeiros que atuam
na Unidade de Urgência e Emergência, cuja escolha obedeceu aos critérios de aleatoriedade e
acessibilidade. Os dados coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas e observação foram
submetidos à análise de discurso. A sistematização das informações obtidas possibilitou identificar e
analisar a forma como o trabalho da enfermagem está organizado e como essa organização gera
prazer e/ou sofrimento no enfermeiro. Os resultados foram organizados nas seguintes categorias
empíricas: organização do trabalho na Unidade de Urgência e Emergência; relações de prazer e
sofrimento do enfermeiro com o trabalho na Urgência; relações de poder no contexto do hospital e
estratégias coletivas de defesa do enfermeiro. Dos resultados emergiram importantes questões
relativas às características do trabalho na Unidade de Urgência que se revelam como uma condição
adversa para o trabalhador, pois os cuidados àqueles que estão em estado crítico os expõem a
condições inadequadas de trabalho que podem contribuir para um desgaste. A organização do
trabalho atual permite a exploração dos trabalhadores na Unidade de Urgência e Emergência
mediante a intensificação do trabalho, sobrecarregando cada trabalhador, o que reduz os tempos
mortos e aumenta a agregação das tarefas; falta de equivalência salarial entre as categorias
profissionais, considerando as atividades de trabalho e as capacitações; e diminuição da capacidade
de organização dos trabalhadores em decorrência dos diferentes contratos de trabalho. O enfermeiro
da Unidade de Urgência e Emergência está exposto a fatores que podem contribuir para o
surgimento de prazer e/ou sofrimento no trabalho. O prazer apresenta-se relacionado com o fato de
se sentir útil, ser reconhecido socialmente e ter a percepção do significado daquele trabalho que é
realizado do principio ao fim, o que traz um sentido positivo ao seu trabalho. O sofrimento envolve
questões organizacionais no que diz respeito ao desgaste no ambiente hospitalar para o profissional
da enfermagem, mediante a sobrecarga de trabalho, quantitativa e qualitativa; falta de comunicação
entre colegas e convivência constante com o sofrimento, a morte e os conflitos gerenciais,
envolvendo questões relacionadas à autoridade e à falta de autonomia. Na dinâmica da Unidade de
Urgência e Emergência a relação do enfermeiro com o trabalho é permeada por questões
organizacionais, principalmente aquelas específicas do serviço público de saúde, cuja morosidade
nas decisões não combina com a agilidade da urgência. Assim, a relação de sofrimento do
enfermeiro está relacionada principalmente às condições de trabalho e a de prazer com a finalidade
de suas ações no contexto da urgência. Neste cenário contraditório, o sentido do trabalho atua como
elemento fundamental para a capacidade de manter o equilíbrio e de não adoecer diante das
exigências do trabalho.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/GCPA-7XRNR7/1/solange_cervinho_bicalho_godoy.pdf

Nº de Classificação: 6147
DUTRA, Izabela Rocha. Acesso e utilização aos serviços de atenção primária à saúde pela
população urbana no Município de Jequitinhonha, Minas Gerais. Belo Horizonte. Universidade
Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2009. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GAZZINELLI, Andréa
RESUMO: Acredita-se que a avaliação do acesso e utilização dos serviços de Atenção Primária à Saúde
possa gerar informações visando o fortalecimento e a eficiência operacional dos serviços de atenção à
saúde, e a consolidação das diretrizes de universalização, equidade e integralidade propostas pelo
Sistema Único de Saúde. Este estudo teve como objetivo avaliar os fatores relacionados ao acesso e
utilização dos serviços de saúde por 1235 indivíduos da área urbana, no município Jequitinhonha, Minas
Gerais. A coleta de dados foi feita através de questionários sobre dados demográficos, socioeconômicos e
sobre o acesso e a utilização dos serviços de Atenção Primária à Saúde. Foram também realizadas
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entrevistas com os profissionais de saúde e gestores locais. Nossos resultados mostraram que, frente a
problemas de saúde, habitualmente, os indivíduos, em sua maioria, acessam as Unidades Básicas de
Saúde. Em outros casos, preferem acessar o hospital, se automedicar ou utilizar chás caseiros. Nos
últimos 12 meses anteriores à pesquisa, grande parte dos indivíduos que acessaram os serviços de saúde
o fez para consultas com o profissional de saúde. Dentre os que aguardavam a realização de exames e
consultas especializadas, a espera variou entre 1 a 3 meses ou mais. A presença de sintomas nos últimos
30 dias que antecederam a pesquisa ocorreu em metade dos participantes e parte teve suas atividades
habituais restritas. A utilização dos serviços de saúde neste mesmo período foi realizada por um pouco
menos da metade dos entrevistados sendo a maioria mulheres, além de indivíduos com idade maior ou
igual a 60 anos, com menor escolaridade e aposentados ou não trabalhadores. Os motivos que
determinaram essa utilização foram a presença de sintomas ou doença, além do controle de doenças
crônicas. A escolha do serviço foi motivada por cadastro na unidade e proximidade desta do domicílio.
Com a procura, em geral, os indivíduos receberam atendimento e medicação gratuitamente, gastaram
cerca de 30 minutos no deslocamento e para serem atendidos. Apenas uma pequena parcela dos
entrevistados não foi atendida no primeiro momento que buscou atendimento, sendo os motivos a
ausência de vagas para o atendimento, a falta do profissional de saúde e de medicação. Apesar disso, os
participantes avaliaram como muito bom e bom o serviço recebido ainda que sugerissem melhorias para
os serviços de saúde da localidade. Para os indivíduos que não utilizaram os serviços de saúde nos
últimos 30 dias antecedentes ao estudo, os motivos compreendem a não necessidade, a prática de
automedicação e o uso de chás caseiros. Os resultados deste estudo demonstraram que o serviço de
Atenção Primária à Saúde no município de Jequitinhonha não se constitui um problema para a maioria
dos entrevistados. Porém é necessário aprofundar o conhecimento sobre alguns aspectos que envolvem
o sistema de saúde neste município visto que os achados apontam para a existência de obstáculos
organizacionais que podem dificultar o acesso e utilização dos serviços pelas pessoas. Além disso, ficou
evidenciada a necessidade de criar mecanismos para modificar o perfil de utilização das unidades de
referência para a Atenção Primária à Saúde, consolidando-as como porta de entrada do sistema.
Ademais, a insatisfação do usuário quanto à espera por consultas e exames especializados, prejudicou a
continuidade da atenção à saúde e indicou a necessidade de estudos mais detalhados que integrem e
aprofundem questões relacionadas ao acesso e utilização, assim como a resolutividade, satisfação e
qualidade dos serviços de média e alta complexidade.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/GCPA-82CHV3/1/izabela_rocha_dutra.pdf

Nº de Classificação: 6148
MENDES, Mariana Santos Felisbino. Cintura hipertrigliceridêmica e sua associação com fatores
de risco metabólicos. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2009. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VELÁSQUEZ MELÉNDEZ, Jorge Gustavo
RESUMO: Evidências crescentes sugerem outros fatores que não o perfil lipídico alterado como
preditores de aterosclerose. A tríade metabólica, por exemplo, é caracterizada pelo aumento do nível
sérico de apolipoproteína B, hiperinsulinemia e altos níveis séricos de partículas pequenas e densas
de colesterol LDL, que são altamente aterogênicas. Muitos estudos propõem que a
hiperapolipoproteína B como preditor significativo de doença coronariana. A hiperinsulinemia em
indivíduos não diabéticos revela resistência à insulina e aumenta o risco de aterosclerose
principalmente em homens. Assim, estudos propõem que a tríade metabólica poderia ser utilizada
para prever o risco para doenças cardiovasculares e está fortemente correlacionada com o fenótipo
cintura hipertrigliceridêmica (HW), uma medida simples e prática de avaliação de risco cardiovascular.
Este estudo foi conduzido para estimar a prevalência de cintura hipertrigliceridêmica em população de
duas comunidades rurais do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, e sua associação a outros fatores
de risco cardiovasculares. Estudou-se 506 indivíduos adultos com idade entre 18 e 75 anos, ambos
os sexos. Cintura hipertrigliceridêmica foi caracterizada pelo posicionamento no quarto quartil de
níveis da circunferência da cintura (CC) e dos triglicérides (TG). Regressão logística multivariada e
Árvores de Classificação constituíram-se nos métodos de análise dos dados para este estudo. A força
de associação foi medida pela Razão de Chance ou Odds Ratio (OR) e seus respectivos intervalos
de confiança de 95% (IC 95%). O nível de significância estatística estabelecido foi de 5% (p<0,05).
No caso das árvores, utilizou-se as probabilidades dos nós finais para interpretação dos modelos,
além da porcentagem de classificações corretas, sensibilidade e especificidade. A prevalência de
cintura hipertrigliceridêmica na população estudada foi 11,1%. Indivíduos com o fenótipo cintura
hipertrigliceridêmica também eram hipertensos (78,6%), hipecolesterolêmicos (64,3%), tabagistas
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(48,2%) e apresentavam índice de massa corporal (IMC) aumentado (71,4%), diferenciado em
indivíduos com sobrepeso (50,0%) e obesos (21,4%). Eles também apresentaram baixos níveis de
colesterol HDL (55,4%), altos níveis de colesterol LDL (25,0%), glicemia de jejum aumentada (26,8%),
insulinemia de jejum aumentada (53,1%) e índice HOMA-IR no quarto quartil (53,1%). Na análise de
regressão logística multivariada, homens (OR=2,190; IC95% 1,082-4,436), idade (anos) (OR=1,028;
IC95% 1,006 - 1,052); IMC _ 30 Kg/m2 (OR = 4.348; IC 95% 1,587 - 11,911), colesterol total _ 200
mg/dl (OR = 3,607; IC 95% 1,776 - 7,326) e índice HOMA-IR _ 4º quartil (OR = 4,528; IC 95% 2,202 9,309) permaneceram independentemente associado ao fenótipo no modelo final. As árvores de
classificação e regressão mostraram que a idade, o índice HOMA-IR, o colesterol total e o colesterol
HDL são variáveis fundamentais para discriminar os grupos com e sem o fenótipo. Finalmente, o
fenótipo cintura hipertrigliceridêmica foi independentemente associado a importantes marcadores de
distúrbios metabólicos. Assim, a sua fácil aplicação para determinar estados de alto risco poderia
permitir a detecção de grupos em maiores risco, um rastreamento inicial de indivíduos
metabolicamente afetados.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/MarianaSFMendes.pdf

Nº de Classificação: 6149
OLIVEIRA, Suelen Rosa de. Alta do recém-nascido da unidade de terapia intensiva neonatal:
implicações para a continuidade do cuidado (A). Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas
Gerais. Escola de Enfermagem, 2009. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SENA, Roseni Rosângela de
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo analisar os mecanismos utilizados na alta do recémnascido da UTIN, visando a continuidade e a integralidade do cuidado. Para alcançar os objetivos
propostos, utilizou-se a metodologia qualitativa, com a orientação teórico-metodológica da dialética. O
cenário da pesquisa foi a UTIN de um hospital público municipal de grande porte, em Belo Horizonte,
Minas Gerais. Participaram do estudo sete profissionais de saúde que assistem diretamente ao
recém-nascido na UTIN e 11 pais de recém-nascidos internados na Unidade durante o período da
coleta de dados. Os dados foram coletados por meio de observação participante e entrevista
individual com roteiro semi-estruturado. Foram analisados com a técnica de Análise de Conteúdo. Da
análise, emergiram as categorias empíricas: “Construindo a alta do recém-nascido da UTIN”,
“Orientando os pais para a alta do recém-nascido da UTIN” e “Implicações da alta do recém-nascido
para a continuidade do cuidado”. A análise dos dados permitiu evidenciar desafios e potencialidades
que se apresentam no cotidiano do trabalho dos profissionais na UTIN e na inserção dos pais nesse
ambiente, especialmente no que se refere à construção da alta dos neonatos com vistas a responder
às necessidades do recém-nascido e de sua família. A análise dos dados indicou que, no cenário do
estudo, as atividades desenvolvidas pela equipe para a construção da alta dos neonatos da UTIN têm
centralidade nos aspectos biológicos, apresentando fragilidades quanto à abordagem dos aspectos
psicossociais do recém-nascido e de sua família. Evidenciou-se a necessidade de potencializar a
participação dos pais nas situações de cuidados aos recém-nascidos. O estudo possibilitou, ainda,
reconhecer situações que representam avanços no sentido da construção da alta do recém-nascido
da UTIN com vistas à continuidade do cuidado e à integralidade da assistência, destacando-se o
trabalho em equipe, a articulação entre os setores e serviços envolvidos no cuidado ao recémnascido e a comunicação dialógica. O estudo permitiu reconhecer que a alta do recém-nascido da
UTIN, seja para outros setores do hospital, para outros serviços ou para o domicílio, configura-se
como uma etapa crítica da assistência, quando se objetiva garantir a continuidade e a integralidade
do cuidado ao recém-nascido. Ressalta-se a importância do planejamento da alta, do envolvimento
dos pais no cuidado e nas tomadas de decisão e da orientação aos pais para a continuidade do
cuidado ao recém-nascido após a alta da UTIN. Por fim, evidenciou-se que a garantia da
continuidade da assistência e da integralidade do cuidado, no processo de construção da alta dos
neonatos da UTIN, requer a articulação entre os profissionais e os serviços, destacando-se a
assistência em rede como uma estratégia promissora para o favorecimento da integralidade e da
continuidade do cuidado ao recém-nascido.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/SuelenROliveira.pdf
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Nº de Classificação: 6150
HORTA, Tatiane Géa. Variações de indicadores de adiposidade e sua relação com distúrbios
cardiometabólicos em população rural. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais.
Escola de Enfermagem, 2009. 107 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VELÁSQUEZ MELÉNDEZ, Jorge Gustavo
RESUMO: A obesidade é reconhecida como um importante problema de saúde pública em todo o
mundo e está fortemente associada a distúrbios metabólicos e hemodinâmicos. Alguns autores
consideram que a medida da cintura é o melhor preditor de dislipidemia e risco cardiovascular, outros
já consideram o IMC como fator principal para o desenvolvimento desses distúrbios. O objetivo do
estudo foi avaliar a associação entre variações de indicadores antropométricos com dislipidemia e
níveis pressóricos na comunidade de Caju, área rural do município de Jequitinhonha, região Norte de
Minas Gerais. Estudo epidemiológico, observacional, de base populacional, descritivo e analítico. Em
quatro anos de acompanhamento foram estudados 207 voluntários (101 mulheres e 106 homens)
com idades entre 18 e 75 anos, dos quais foram coletadas informações sobre as características
demográficas, estilo de vida, antropométricas, bioquímicas e hemodinâmicas. Os dados foram
processados e analisados através do programa Statistical Software for Professionals (STATA) versão
9.0 e Statistical Package for Social Science versão 15.0. O nível de significância estatística foi de 5%
(p<0,05). O teste de MannWhitney, o teste de Wilcoxon e a ANOVA foram utilizados para comparar
as medianas. Para medir a associação entre as variáveis respostas foi calculado o coeficiente de
correlação de Pearson. A regressão linear múltipla foi utilizada para avaliar o efeito das variações
antropométricas sobre as variáveis hemodinâmicas e metabólicas. A média de idade da população de
Caju foi de 44 anos, a maioria 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 22,2% e em 6,8% dos participantes, respectivamente, e 38,8% das pessoas foram
classificadas como hipertensas. Os valores médios de índice de massa corporal (IMC), circunferência
da cintura (CC) elevada, sobrepeso e obesidade foram significativamente maiores entre as mulheres
do que entre os homens. A média de ganho de peso em quatro anos de estudo foi de 1,7 kg; o IMC
aumentou, em média, 0,72 kg/m2 e a CC em 2,15cm. A idade, o aumento do IMC e da CC foram
positivamente associados a aumento dos níveis das pressões arteriais sistólicas e diastólicas. Idade e
aumento do IMC foram associados a aumento dos níveis do colesterol, LDL-c e LDL/HDL. Não foram
encontradas associações significativas para o HDL-c. Concluiu-se que na população rural estudada o
sobrepeso e a obesidade são importantes problemas de saúde pública. O aumento do IMC foi um
importante preditor de distúrbios metabólicos e alterações nos níveis pressóricos diastólicos.
Elevações na CC correlacionou-se com aumento da pressão arterial sistólica.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/TatianeGHorta.pdf

Nº de Classificação: 6151
JARDIM, Danúbia Mariane Barbosa. Pai-acompanhante e sua compreensão sobre o processo de
nascimento do filho. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2009. 124 f.
Dissertaçao (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PENNA, Cláudia Maria de Mattos
RESUMO: Trata-se de um estudo de caso, de natureza qualitativa fundamentado nos pressupostos
da Sociologia Compreensiva de Michel Maffesoli, com o objetivo de compreender a vivência paterna
do momento do parto e nascimento. O cenário da pesquisa foi o Centro de Parto Normal Dr David
Capistrano (CPN) Unidade intra-hospitalar ao Hospital Sofia Feldman (HSF) pertencente à Fundação
de Assistencial Integral à Saúde/Hospital Sofia Feldman (FAIS/HSF), instituição não-governamental,
filantrópica, voltada à saúde da mulher e do recém-nascido. Os sujeitos da pesquisa são quatorze
pais que acompanharam o trabalho de parto e parto de suas mulheres no CPN, sendo o primeiro filho
do casal e ambos sem filhos de relacionamentos anteriores. A coleta de dados foi realizada por meio
de um roteiro semi-estruturado. Para o tratamento e a análise dos dados, foi utilizada a técnica de
análise de conteúdo segundo Bardin (2004) e Minayo (2008). Da análise, surgiram três categorias
empíricas: 1. Nasce um filho, nasce um pai, 2. O apoio paterno durante o nascimento, 3. A
naturalidade do nascer. A primeira categoria trata de dois aspectos vividos pelo pai durante o trabalho
de parto: o primeiro é sua percepção do processo da dor do parto com significados como o sofrimento
enquanto algo necessário para o nascimento e que ele pôde viver com a companheira, valorizando-a
em sua capacidade de superação; o segundo marca os sentimentos contraditórios vivenciados pelo
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pai, no momento do nascimento do filho, frente ao medo do desconhecido, do inesperado; das
responsabilidades inerentes a seu novo papel e as emoções que esse momento desencadeia. A
segunda categoria revela o apoio emocional, físico e psicológico do homem a sua companheira,
ressaltando suas ações, atitudes e comportamentos. A terceira categoria dá ênfase aos significados
atribuídos pelo pai ao parto natural, descrevendo o fenômeno fisiológico do nascimento com seu olhar
de homem, participante ativo e experimentador desse processo e, por fim, mostra seus encontros e
desencontros com os profissionais de saúde revelando sua vivência enquanto usuário do Sistema de
Saúde e destacando o comportamento, as atitudes, as formas de fazer de cada membro da equipe, o
que houve de positivo e negativo, sua satisfação e sua insatisfação com o atendimento prestado. O
estudo permitiu conhecer a compreensão do homem sobre o momento do parto, apontando para
novas discussões sobre o fenômeno da paternidade no contexto atual e sobre a importância do
acompanhante no momento do parto, no instante eterno do nascimento.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.enf.ufmg.br/mestrado/dissertacoes/Dan%FAbiaMBJardim.pdf

Nº de Classificação: 6152
SOUZA, Cristiane Chaves de. Grau de concordância da classificação de risco de usuários
atendidos em um pronto-socorro utilizando dois diferentes protocolos. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2009. 119 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHIANCA, Tânia Couto Machado
RESUMO: Os pronto-socorros brasileiros convivem diariamente com uma superlotação que é
agravada por problemas organizacionais como o atendimento por ordem de chegada, sem
estabelecimento de critérios clínicos. A implantação da classificação de risco tem sido uma medida
adotada pelo Ministério da Saúde para organização da demanda e humanização do atendimento, no
intuito de minimizar o risco para os pacientes que esperam por atendimento médico. O enfermeiro
tem sido apontado como o profissional mais capacitado para realizar a classificação de risco, sendo
legalmente amparado por um protocolo para subsidiar a tomada de decisão. O objetivo deste estudo
foi verificar o grau de concordância entre um protocolo institucional e o protocolo de Manchester para
a classificação de risco de pacientes atendidos no pronto-socorro de um hospital público de Belo
Horizonte - MG. Trata-se de estudo descritivo comparativo, onde 382 prontuários foram avaliados e
foi realizada a classificação de risco utilizando dois protocolos: o protocolo estabelecido na instituição
e o protocolo de Manchester, a partir do registro realizado pelos enfermeiros. Para determinação do
grau de concordância entre os protocolos foram calculados os índices kappa ponderado e não
ponderado. Testes estatísticos foram utilizados para identificar os fatores que influenciaram as
concordâncias e discordâncias entre os protocolos. Os resultados mostraram que a concordância
entre os protocolos é média, quando considerados os erros de classificação ocorridos entre cores
vizinhas (kappa = 0,48), e boa quando considerados os erros de classificação ocorridos entre cores
extremas (kappa = 0,61). O protocolo de Manchester aumentou o nível de prioridade dos pacientes
quando comparado ao protocolo institucional, demonstrando ser um protocolo mais inclusivo. Os
achados de respiração ineficaz, dor intensa, febre, dor e problema não recente foram as queixas
determinantes para a classificação dos pacientes em ambos os protocolos nas cores vermelha,
laranja, amarela, verde e azul. A idade e o registro completo da queixa principal são fatores que
influenciam no resultado da classificação de risco para o protocolo institucional.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/GCPA-83FKCZ/1/cristiane_chaves_de_souza.pdf

Nº de Classificação: 6153
ALMEIDA, Vitória de Cássia Félix de. Ocupação e fatores de risco para diabetes mellitus tipo 2:
contribuição ao estudo do processo saúde-doença de trabalhadores de enfermagem. Fortaleza.
Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento
de Enfermagem, 2007. [126] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): DAMASCENO, Marta Maria Coelho
RESUMO: Objetivou-se analisar as inter-relações entre ocupação e prevalência de fatores de risco
para Diabetes Mellitus tipo 2 existentes entre trabalhadores da equipe de enfermagem e demais
profissionais e ocupacionais de saúde, tendo partido da hipótese de que, os trabalhadores da equipe
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de enfermagem, quando comparados a outros que desenvolvem atividades em hospitais, mas no
desempenho de outras ocupações, apresentariam uma maior prevalência de fatores de risco para o
desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2. Realizou-se um estudo de corte transversal com 299
sujeitos, baseado em formulário, avaliação antropométrica e análise de parâmetros bioquímicos,
contemplando variáveis sócio-demográficas e relativas aos fatores de risco para Diabetes Mellitus
tipo 2. Verificou-se que 40,5% da amostra foram de trabalhadores de enfermagem, 63,9% eram
mulheres, 68,6% tinham menos de 35 anos, 49,5% tinham escolaridade equivalente ao ensino médio
e 51,9% A partir da análise da Razão de Prevalência, aplicada a todos os fatores de risco para DM2
investigados, mostraram-se estatisticamente significantes os seguintes fatores: obesidade abdominal,
Relação Cintura-Quadril (RCQ) alterada, sedentarismo, tabagismo, macrossomia, história familiar de
AVC, história familiar de infarto, história familiar de trombose venosa e HDL- colesterol. Dentre os
fatores de risco com significância estatística, foram mais prevalentes entre os trabalhadores de
enfermagem: obesidade abdominal, RCQ alterada, sedentarismo, história familiar de AVC e história
familiar de infarto. Desse modo, conclui-se que a hipótese do estudo, dentro do contexto institucional
analisado, foi comprovada. Espera-se, com a realização do estudo, poder contribuir para o debate
acerca dos fatores de risco para diabetes mellitus tipo 2 em trabalhadores de enfermagem e, em nível
mais abrangente, sobre a manutenção da saúde do trabalhador.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp118452.pdf

Nº de Classificação: 6154
ALBUQUERQUE, Jaqueline Galdino. Conhecimento deficiente acerca do HIV/Aids em
adolescentes do sexo masculino. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2008. 75 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PINHEIRO, Patricia Neyva da Costa
LOPES, Marcos Venícios de Oliveira
RESUMO: A prevalência das infecções sexualmente transmissíveis nos adolescentes vem
apresentando números elevados no que se diz respeito aos casos de contaminação pelo HIV. Dentre
os fatores que contribuem para o aumento da vulnerabilidade, destaca-se o conhecimento, por vezes
inadequado e inconsistente, que se traduz em um aspecto importante na adoção de medidas
preventivas contra o HIV, sendo a escola um importante espaço para se investigar que informações
esses adolescentes possuem sobre essa epidemia. Diante disso, objetivou-se identificar o
diagnóstico de enfermagem Conhecimento Deficiente acerca do HIV/AIDS em adolescentes do sexo
masculino. Tratou-se de um estudo descritivo, do tipo transversal, com abordagem quantitativa. A
população consistiu de adolescentes, do sexo masculino, de 12 a 18 anos, pertencentes a uma
escola pública e uma particular. A amostra foi de 326 estudantes. Os dados foram coletados nos
meses de junho e julho de 2008, através de um questionário contendo os dados relativos à
identificação do diagnóstico de enfermagem em estudo. As médias de idade dos alunos foram de
15,25 e 14,52 anos, para aqueles pertencentes às instituições pública e privada, respectivamente. A
maioria era solteira. O diagnóstico foi identificado em 97,2% dos pesquisados, sendo o desempenho
inadequado em um teste a característica definidora mais presente. O desempenho inferior à 80,0%
nos indicadores utilizados para a avaliação desta foi de 68,4% quanto ao conhecimento sobre os
aspectos gerais do HIV/AIDS; 72,1% para as formas de contaminação; e as porcentagens referentes
ao uso correto do preservativo masculino e às formas de prevenção foram, respectivamente, de
52,5% e 61,3%. Acerca dos fatores relacionados, encontrou-se, freqüentemente, a falta de
familiaridade com os recursos da informação. Dentre os meios citados para a aquisição de
conhecimento sobre o HIV/ADS, têm-se os profissionais de saúde, as palestras, os hospitais e os
professores. Quanto aos recursos procurados, viu-se que as palestras, a internet, os professores e os
pais estão entre os mais citados. Os amigos foram a opção de poucos adolescentes. Quanto ao fator
relacionado - falta de interesse em aprender - os estudantes que relataram nunca terem buscado
informação, justificaram tal conduta, principalmente, em virtude da falta de oportunidade, do
desinteresse e de não darem importância ao tema. Concluiu-se que as deficiências de conhecimento
encontradas relacionaram-se com o uso do termo portador como referência às pessoas soropositivas,
a existência de diferenças entre estar contaminado e desenvolver ou não a AIDS, a transmissão do
vírus através do ato sexual com parceiro fixo sem o uso do preservativo, assim como da mãe
contaminada para a criança, da relação sexual com penetração vaginal e anal sem camisinha, e por
meio da doação de sangue. Quanto ao uso do condon, as alternativas que apresentaram menor
percentual de acertos foram referentes ao uso de lubrificantes, ao acondicionamento e à inserção.
Portanto, as intervenções de enfermagem, de natureza educativa, devem reforçar os conhecimentos
existentes e priorizar os déficits encontrados, de modo a focalizar as ações de enfermagem para a
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obtenção de resultados favoráveis ao aumento do nível de conhecimento desses adolescentes
quanto ao HIV/AIDS.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp089493.pdf

Nº de Classificação: 6155
BARBOSA, Régia Christina Moura. Validação de um vídeo educativo para a promoção do apego
seguro entre mãe soropositiva para o HIV e seu filho. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2008. [156] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PINHEIRO, Ana Karina Bezerra
RESUMO: A maternidade exige da mulher adaptações físicas, psicológicas e sociais. Para a
puérpera soropositiva para o HIV além de todas estas adaptações, a nova mãe vivencia experiências
delicadas e difíceis como o não amamentar, o isolamento, a discriminação e o estigma que sofre por
si mesma, pelos familiares e pela equipe de saúde que presta cuidados. O medo de morrer e de ter
contaminado seus filhos, somado ao não amamentar são fatores que levam a comportamentos de
distanciamento, prejudicando a atitude de apego entre o binômio mãe e bebê. O apego é essencial
para a formação do vínculo afetivo e da personalidade, podendo prejudicar o desenvolvimento da
criança, caso esta seja privada da figura de apego. Nosso trabalho teve como objetivo construir um
vídeo educativo para a promoção do apego entre mãe soropositiva para o HIV e seu filho. O estudo
foi do tipo metodológico, ensaio clínico, randomizado. Para a construção e validação do vídeo
educativo, a pesquisa passou por cinco etapas: Desenvolvimento do roteiro; Avaliação do roteiro por
dois especialistas de conteúdo e dois da área técnica; Gravação e Edição do vídeo; Exibição do vídeo
e Avaliação da Interação Mãe e Bebê. A coleta de dados ocorreu entre maio e outubro de 2008, em
uma maternidade do município de Fortaleza. As participantes foram divididas aleatoriamete em
Grupo Controle e Grupo de Intervenção, totalizando uma amostra de 24 participantes. A população
era composta por 27 gestantes soropositivas, sendo que três não obedeceram aos critérios de
inclusão do estudo. Utilizamos como instrumentos para coletar os dados: questionário para avaliação
do roteiro; formulário do perfil sócioeconômico; diário de campo e o Protocolo da Avaliação da
Interação Mãe e Bebê de 0 a 6 meses. Para análise dos dados usamos o Teste Estatístico
Kolmogorov-Smirnov com (p<0,05). Os especialistas concordaram com o desenvolvimento do vídeo
como estratégia educativa, solicitando modificações: redução do número de cenas; Substituição de
termos técnicos por linguagem coloquial; Efeitos computadorizados de figuras e maior interação
entre os personagens. Após a criação do vídeo, o mesmo foi transmitido para as participantes do
Grupo de Intervenção. Foram observados sentimentos como alegria, esperança e ansiedade. Após a
entrevista com as participantes dos dois grupos, agendamos de acordo com a data provável do parto,
a avaliação da interação entre mãe e bebê. Nessa etapa participaram três juízas que filmaram a
díade e avaliaram a interação entre os mesmos. Os resultados foram mais satisfatório para o Grupo
de Intervenção, ou seja, as mulheres que haviam assistido o vídeo e recebido orientações da
pesquisadora. Para avaliação da interação entre o binômio, o protocolo usado preconiza os seguintes
critérios para avaliação: verbalização; contato visual; atenção geral da mãe; afeto positivo; eficiência
para consolar; reação da mãe ao choro do bebê; resposta ao comportamento social Intensidade da
resposta; sensitividade; contato corporal; afeto negativo e intrusividade. Dos comportamentos
avaliados os únicos que não tiveram diferenças estatísticas para os dois grupos foram a
verabalização; o afeto negativo e intrusividade. Assim, consideramos importante a criação de
estratégias educativas que visem a promoção do apego, ressaltamos ser este vídeo um apoio para os
profissionais que trabalham com esta clientela específica.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp088664.pdf

Nº de Classificação: 6156
BRITO, Maria Eliane Maciel de. Influência da cultura familiar no cuidado à criança vítima de
queimadura (A). Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2009. [99] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PINHEIRO, Patrícia Neyva da Costa
RESUMO: O conhecimento sobre a ótica cultural e familiar dos acidentes com queimaduras em
crianças permite contribuir para a criação de estratégias que valorizem não apenas a cura da doença,
mas condições de prevenção de novos acidentes com crianças, bem como promover o diálogo entre
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família e profissionais de saúde essenciais para a humanização em Centros Especializados de
Queimaduras. O presente estudo objetivou compreender como as crenças, valores e estilo de vida
das famílias influenciam no cuidado de crianças vítimas de queimaduras internadas em um Centro de
Tratamento de Queimados e caracterizar famílias de crianças queimadas internadas no período de
abril a maio de 2008. É uma pesquisa etnográfica realizada em uma Instituição Hospitalar de
Urgência e Emergência, na qual dispõem de um Centro de Tratamento de Queimados em Fortaleza,
Ceará, no período de abril a agosto de 2008, que teve como informantes-chaves as famílias de
crianças queimadas. Todo o processo de coleta e análise foi embasado na Etnoenfermagem proposto
por Leininger (1991), para a coleta de dados foi utilizado o modelo de Observação-participaçãoreflexão (O.P.R.). Na ordenação e análise dos dados a Etnoenfermagem serviu como norteadora nas
seguintes etapas: coleta de descritos e documentos; agrupar os dados armazenados no diário de
campo; análise contextual ou padrão e identificação de temas principais; descobertas de pesquisa;
formulações teóricas e recomendações. Das análises etnográficas surgiram três domínios culturais: 1)
A criança é muito danada as famílias colocam a curiosidade das crianças como a causa do acidente
com queimaduras, não conhecendo as fases de crescimento e desenvolvimento dos filhos, culpam o
infante pela queimadura; 2) Lavou com água e levou para o hospital as famílias consideram que lavar
a queimadura m água é uma forma de amenizar a dor da queimadura e encaminhar o filho a uma
instituição hospitalar constitui uma forma de oferecer um cuidado correto após o acidente; 3) Ter mais
cuidado a importância de prevenir outros acidentes com queimaduras e afastar as crianças dos
fatores de risco, como: tirá-las da cozinha. Foi percebido que durante o estudo as mães, apesar de
terem seus conhecimentos culturais, aprenderam muito, pois tinham muitas dúvidas que
gradativamente eram esclarecidas e faziam com que refletissem sobre seu comportamento com seus
filhos. Portanto, considera-se imprescindível a abordagem cultural do profissional para cuidar de
crianças vítimas de queimaduras e que a Educação em Saúde deve ser utilizada como estratégia que
permita que tanto a família, quanto a criança possam se sentir segura.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp083117.pdf

Nº de Classificação: 6157
COSTA, Kátia Nêyla de Freitas Macêdo. Modelo de comunicação verbal com o cego:
desenvolvimento e validação em consulta de enfermagem. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2009. [131] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PAGLIUCA, Lorita Marlena Freitag
RESUMO: Embora o cego tenha limitações, isso não pode impedir sua comunicação e seu
relacionamento com outras pessoas. Porém na formação acadêmica os profissionais da saúde, a
exemplo dos enfermeiros, não são preparados para cuidar de cegos. Assim, objetivou-se validar um
Modelo de Comunicação Verbal com o Cego e o Enfermeiro à luz da Teoria de Roman Jakobson.
Estudo quantitativo, com abordagem metodológica realizado por meio de filmagens no
LabCom_Saúde no Departamento de Enfermagem da UFC, de dezembro/2007 a dezembro/2008. O
ambiente foi organizado com vistas a se aproximar das condições ideais de uma sala de consulta de
enfermagem para triagem de pessoas cegas e com diabetes. Participaram 30 enfermeiros recémformados e concludentes do curso de graduação em Enfermagem e 30 cegos de ambos os olhos e
seus acompanhantes. Além desses, colaboraram na pesquisa os especialistas que avaliaram o
modelo e os juízes que analisaram as filmagens, observada a titulação, produção científica e atuação
na temática. Após a construção, o modelo foi avaliado por três especialistas para validação aparente
e de conteúdo. Feito o julgamento, incorporaram-se as modificações. Para o teste do modelo
realizaram-se 30 consultas de enfermagem registradas e filmadas. Destas, 15 foram de
responsabilidade de enfermeiros não-treinados e 15 de treinados. As filmagens foram analisadas por
três juízes, enfermeiras treinadas no Modelo de Comunicação. Atentou-se para todos os princípios da
Resolução 196/96. Os dados foram processados no programa Statistical Package for Social Sciences
(SPSS) versão 14.0 e analisados por meio de tabelas univariadas com freqüência relativa e
porcentagens. Dos enfermeiros, 17 (56,7%) tinham idade entre 22 e 25 anos, a maioria, 26 (86,7%),
era do sexo feminino. Dos cegos, 8 (26,7%) estavam na faixa etária entre 39 e 49 anos e a maioria,
16 (53,4%), era do sexo feminino; 20 (66,7%) ficaram cegos entre 21 e 35 anos. A construção do
modelo desenvolveu-se em quatro momentos: diretrizes gerais; acolhimento; processo de
enfermagem; encerramento. Nas diretrizes gerais, o grupo treinado apresentou excelência em todos
os itens, variável de 60% a 91,1%. O grupo não-treinado mostrou comunicação péssima/ruim, em
maior freqüência, em quatro itens ao empregar palavras que indicam a direção (97,8%); tocar
ligeiramente braço ou ombro (95,6%); evitar gesticular (68,9%); falar olhando para o cego (22,2%).
Na etapa de acolhimento, todos os enfermeiros treinados a desempenharam com êxito,
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diferentemente do ocorrido com os não-treinados, cujo resultado foi péssimo ou ruim em 100% de
algumas ações. Na etapa da coleta de dados, o grupo treinado teve excelente atuação em cinco das
ações e nas etapas de diagnósticos e planejamentos de enfermagem, apresentou ações boas e
excelentes nos seguintes itens: seguir protocolo (95,6%); fazer anotações informando o motivo do
silêncio (93,4%); e evitar silêncio prolongado (100%). O desempenho do grupo não- treinado foi
considerado péssimo nos itens: anotações por não informar o motivo do silêncio (100%); evitar o
silêncio prolongado (91%). Na etapa de intervenções de enfermagem o grupo treinado denotou
excelência em todos os itens, enquanto na etapa de avaliação não ocorreram ações consideradas
péssimas/ruins em nenhum dos itens do mencionado grupo. Já na etapa de encerramento da
consulta, identificou-se excelência dos treinados nos seguintes itens: comunica-se acompanhando o
cego até a porta (82,2%); despede-se falando e apertando a mão (62,2%); e reforça as informações
(42,2%). Na análise da comunicação verbal entre o enfermeiro e o cego, na função vocativa, este
grupo apresentou 65,7% das ações e na função imperativa 19,5%. O silêncio manifestou-se em
quase metade (45%) das interações dos participantes não-treinados e em 12,4% das dos treinados.
No grupo treinado também estiveram presentes a empatia (69,2%), a tranqüilidade (49,6%), a
satisfação (44,2%) e, a solidariedade (29,4%). Dos canais, o mais evidenciado nos treinados foi a fala
(86,8%), enquanto a linguagem comum ocorreu nas interações dos treinados (85,6%) e nas dos nãotreinados (50,1%). Conforme se conclui, o modelo foi validado pela amostra e pode-se afirmar que o
Modelo de Comunicação Verbal com Cegos é eficaz. Recomenda-se, pois, sua utilização na consulta
de enfermagem a pessoas cegas.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp103158.pdf

Nº de Classificação: 6158
HONÓRIO, Rita Paiva Pereira. Validação de procedimentos operacional padrão: proposta de
cuidados com o cateter totalmente implantado. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade
de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2009. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CAETANO, Joselany Áfio
RESUMO: Estudo de desenvolvimento que objetivou validar procedimentos operacionais padrão
(POP's) para o cuidado com o cateter totalmente implantado, através do nível de concordância dos
juízes quanto à adequação dos conteúdos dos POPs referentes à punção, heparinização e curativo
do cateter e obter a opinião dos enfermeiros quanto à objetividade e clareza dos instrumentos. A
abordagem metodológica de validação adotada foi a de Hoskins (1989) em duas de suas três etapas,
a validação de conceito e a de conteúdo. O primeiro passo da teoria foi concluído em experiência
acadêmica anterior, latu senso. A validação de conteúdo aconteceu em duas fases. Previamente, os
POP?s foram submetidos à apreciação por nove expertos, mediante um instrumento organizado
como ferramenta de medição na forma de escala tipo Likert, com quatro níveis de suporte. A primeira
parte deste instrumento conteve informações sobre os avaliadores a fim de caracterizá-los quanto à
sua atuação cientifica, a segunda abrangeu os itens a serem avaliados do POP de acordo com suas
subdivisões (resultado esperado, recursos necessários, atividades, cuidados especiais e ações de
não-conformidade). No final de cada item avaliativo, os participantes puderam justificar suas
respostas e dar sugestões. A segunda fase da validação de conteúdo deu-se pela análise de sete
especialistas (validação aparente) quanto à clareza e objetividade dos instrumentos. Para este fim, foi
montada uma estação prática com boneco adaptado com cateter totalmente implantado para a
punção, heparinização e curativo. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital Universitário Walter Cantídio. Os dados foram tabulados e analisados de acordo com a
escala proposta por Fehring (1987), em que é realizada a média ponderal dos escores, considerandose o percentual de concordância de 80%. Os resultados evidenciaram, nos itens e na maioria dos
subitens, índice de concordância dos expertos superior ao percentual estipulado. Os subitens que
obtiveram escore abaixo de 80% (0,66 a 0,77) receberam sugestões quanto à abrangência, aspectoschave, seqüência dos itens e precisão. Cada sugestão do experto ou especialista foi analisada e
modificada de acordo com as evidências cientificas. A eleição da ferramenta "Procedimento
Operacional Padrão" possibilitou que fossem contempladas as diversas dimensões da prática do
enfermeiro no cuidado com o cateter totalmente implantado e a visualização da necessidade da
construção de novos POP's. Os instrumentos validados neste estudo oferecem subsídios para
direcionar os enfermeiros e estudantes de Enfermagem na assistência aos pacientes portadores de
cateter totalmente implantado, criando perspectivas de discussões e pesquisas futuras.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3500

160
Nº de Classificação: 6159
COSTA, Anny Giselly Milhome da. Imagem, reflexão e ação para a promoção da saúde dos
adolescentes no contexto rural. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2009. 146 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIEIRA, Neiva Francenely Cunha
RESUMO: INTRODUÇÃO: Crianças e adolescentes brasileiros são considerados a parcela mais
vulnerável da população devido à exposição a agravantes sociais decorrentes da pobreza e falta de
acesso a serviços básicos como educação, saúde, esporte, lazer e profissionalização. O contexto
social é um fator significante para a formação do adolescente como sujeito de valores e atitudes, e
viver em zona rural e/ou assentamentos rurais é fator determinante de sua vulnerabilidade social. É
necessário conhecer o contexto social para elaborar propostas e atuações que influenciarão a saúde
dos adolescentes. Frequentemente, a fotografia é utilizada em pesquisas na área da saúde como
meio de conhecimento/ interpretação da realidade de vida dos sujeitos. Consideramos que, através
da fotografia, poderemos conhecer a visão de saúde rural por parte dos adolescentes, promovendo
um processo de reflexão crítica em grupo sobre imagens e temas. OBJETIVOS: Analisar as visões da
saúde rural por parte dos adolescentes com base no processo de conscientização de Paulo Freire,
identificando os principais problemas de saúde da comunidade. METODOLOGIA: Estudo do tipo
Community-Based Participatory Research (CBPR), com abordagem qualitativa, baseado no
referencial teórico-metodológico da Educação Crítica de Freire e da Fotografia Documental. Vinte e
seis adolescentes participaram da pesquisa. A coleta dos dados seguiu o método photovoice, de
Wang e Buris, e através de quinze encontros grupais, os principais problemas de saúde que afetam
os adolescentes rurais foram debatidos. Cada participante ganhou uma câmera fotográfica, captou
imagens da sua comunidade e refletiu acerca de suas fotografias. Os resultados foram organizados
em temas e categorias através de análise participativa. RESULTADOS: Nesta pesquisa, prevaleceu
um número maior de meninas (21) do que de meninos (5), e de jovens na faixa etária de 12 e 13 anos
(16). O convívio familiar principal foi com pais (24) e avós (02) e, no geral, os participantes expuseram
a família como a base de tudo. A percepção de saúde foi caracterizada por dois opostos: ou o
adolescente estava muito saudável ou muito doente na Comunidade Carapió. Os temas escolhidos
para fotografar representaram as principais preocupações dos jovens com as questões sociais da
comunidade rural: natureza, educação, lazer, saúde, alimentação e uso de tabaco e álcool. Foram
selecionadas 131 imagens para reflexão crítica. Relatos escritos demarcaram a importância da
natureza na saúde do adolescente rural, bem como a pobreza da comunidade e falta de recursos na
Unidade de Saúde. Os adolescentes encerraram o projeto fotovoz com a exposição “Realidade em
Imagem”, na comunidade rural, onde população, mídia e gestores interagiram. Foram vivenciados os
três níveis de consciência classificados por Freire, de forma inacabada e em momentos diversos, e o
processo de conscientização foi realizado do olhar através das lentes para o olhar sobre a realidade.
CONCLUSÃO: Consideramos fotovoz uma estratégia de educação em saúde positiva, que envolveu
os adolescentes na saúde coletiva da comunidade e potencializou a voz do jovem como protagonista
de sua história. A visão de saúde do adolescente rural é específica, sua cultura influencia seus
pensamentos e ações. Logo, os Programas de Atenção à Saúde do Adolescente devem considerar
as diferenças entre o meio rural e urbano. Existem alguns desafios a serem superados,
principalmente os que influenciam a quebra do poder político de formação do senso comum nas
comunidades rurais. Recomendamos novas pesquisas acerca desta metodologia no Brasil.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.teses.ufc.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3467

Nº de Classificação: 6160
BESERRA, Eveline Pinheiro. Educação ambiental como espaço de atuação do enfermeiro.
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem.
Departamento de Enfermagem, 2009. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVES, Maria Dalva Santos
RESUMO: A educação é condição-chave para a consciência ambiental, ou seja, faz despertar nas
pessoas a responsabilidade com a natureza e preocupação com novas relações comprometidas com
o meio ambiente. Neste contexto, esta investigação se propôs realizar uma pesquisa-ação, na qual o
enfermeiro insere-se na escola efetuando ações relacionadas à educação ambiental num espaço de
debate e crescimento coletivo com adolescentes. Objetivou-se promover um espaço crítico-reflexivo
acerca da saúde ambiental junto ao adolescente. Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, com

161
abordagem qualitativa, realizado na Escola de Ensino Fundamental Manoel Pereira de Brito,
pertencente à rede municipal de ensino, com sede em Bolso, no Município de São Gonçalo do
Amarante - Ceará, a qual localiza-se nas proximidades da proposta de implantação de uma usina
termelétrica a carvão mineral. A população do estudo foi composta por um grupo com dezessete
adolescentes. O período da investigação aconteceu de janeiro a setembro de 2009. Os instrumentos
e procedimentos que foram utilizados foi observação, diário de campo, gravador e abordagem grupal.
No primeiro encontro, foi utilizado o desenho estória com tema, tomando o seguinte eixo norteador: O
que você entende como saúde ambiental? Logo depois, fora apresentado pelos participantes o relato
da estória do desenho. No segundo encontro, foi solicitado aos jovens que tirassem fotografias da
sua região adjacente para descobrirmos na percepção deles o que seria saúde ambiental para que,
posteriormente, essas imagens fossem desencadeadoras da discussão, caracterizando-se como
fichas de cultura. No terceiro encontro, foi elaborada letras de músicas, paródias ou poemas pelos
alunos, sendo um produto das discussões no que se relaciona à saúde ambiental. O quarto encontro
foi elaborado a partir da avaliação do terceiro, com a finalidade de formular no quinto encontro um
folheto educativo. Então, foi proposta uma ação grupal de reflexão de itens importantes que deveriam
estar presentes neste folheto educativo. E, por fim, o quinto encontro, que foi o seguimento do quarto,
sendo um processo avaliativo final, no qual os adolescentes fizeram um folheto sobre saúde
ambiental, contextualizado a comunidade local. A análise dos dados foi baseada nas práticas
discursivas das narrativas realizadas pelos participantes. O estudo foi submetido à apreciação do
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará e aprovado na reunião do dia 19 de
dezembro de 2008, número do protocolo 252/08. Nessa pesquisa-ação, constatou-se que o
enfermeiro pode ser um educador ambiental, inserir-se nesse espaço para proporcionar aos grupos
discussões contextualizadas à realidade deles, favorecendo reflexões sobre relações comprometidas
com o socio-ambiental. Na pesquisa em enfermagem, é necessário utilizar diferentes métodos de
coleta para explorar a técnica grupal, pois permite uma troca mútua pelo estabelecimento do diálogo.
O cuidado de enfermagem na saúde ambiental é escasso, contudo, é uma área que precisa de
intervenção, e o enfermeiro pode inserir-se por meio da promoção da saúde em prol do bem-estar
ecológico e, consequentemente, humano.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp117861.pdf
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CEZARIO, Kariane Gomes. Avaliação de tecnologia assistiva para cegos: enfoque na prevenção
ao uso de drogas psicoativas. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2009. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PAGLIUCA, Lorita Marlena Freitag
RESUMO: Entre as tecnologias utilizadas em enfermagem tem-se, na assistência à pessoa cega, a
tecnologia assistiva (TA). O desenvolvimento e uso deste tipo de tecnologia pode ser uma ferramenta na
promoção da saúde e no fornecimento de informações que visem uma melhoria no processo de
comunicação em saúde. Estudo anterior desenvolveu uma TA em saúde sobre a prevenção ao uso de
drogas psicoativas entre cegos, mediada pelo acesso a distância. Ante a aceitação da TA, decidiu-se por
um estudo de aprofundamento e avaliação desta TA por parte de especialistas. Dos diversos modelos, o
de Pasquali (1999) apresenta-se como um referencial teórico-metodológico possível para a avaliação de
tecnologias, optando-se, neste estudo, por seguir as fases do pólo teórico elaborado por este autor. Desta
forma, objetivou-se avaliar a referida TA em alguns pontos, como: aspectos de conteúdo sobre drogas
psicoativas; aspectos pedagógicos, relativos à acessibilidade às pessoas cegas; e aspectos técnicos,
concernentes às questões do acesso a distância. Trata-se de um estudo de avaliação de tecnologia,
descritivo, realizado entre março e setembro de 2009, contando com a infra-estrutura do Laboratório de
Comunicação em Saúde da Universidade Federal do Ceará (LabCom_Saúde-UFC). Participaram nove
juízes especialistas, no total de três para cada respectiva área de conteúdo sobre drogas, educação
especial com ênfase em educação de cegos e acesso a distância. Cada grupo de juízes trabalhou uma
etapa e estas foram sucessivas, pois estes profissionais faziam suas avaliações, a pesquisadora promovia
os ajustes, os quais, em seguida, eram submetidos novamente à avaliação dos profissionais. Construíramse três instrumentos de avaliação cujos itens versavam sobre especificidades de cada uma das referidas
áreas e seus itens, valorados de um a quatro, assim definidos: adequado, parcialmente adequado,
inadequado e não se aplica. Todos os juízes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Sobre as avaliações, as dos especialistas em conteúdo apontaram para a qualidade do conteúdo da TA e
eles solicitaram ajustes de correção ortográfica, aprimoramento de alguns conceitos e clarificação de
termos técnicos. Quanto aos juízes de aspectos pedagógicos, avaliaram todos os itens como adequados.
Apesar disso, sugeriram melhoria nos sintetizadores de voz, ferramentas necessárias à acessibilidade do
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cego ao computador, e também a inclusão de um áudio convidando os internautas a acessarem a
tecnologia. Finalmente, os juízes de aspectos técnicos apontaram a necessidade de inclusão de
ferramentas gráficas e de multimídia. Tais sugestões não foram prontamente acatadas por contradizerem
de certa forma a literatura referente a aspectos de acesso a distância por pessoas cegas. Diante de todas
estas considerações, acredita-se que a TA foi devidamente avaliada como um meio viável e seguro de
fornecimento de informações em saúde sobre drogas psicoativas para pessoas cegas. Deste modo, como
detalhado, a pessoa cega pode acessá-la individualmente, apreciá-la quando desejar e quantas vezes se
fizer necessário. Julgou-se a TA interessante, colaborativa no processo de aprendizagem e ferramenta útil
na promoção e comunicação em saúde mediada pelo acesso a distância. As sugestões colaboraram para
fortalecer a acessibilidade da referida tecnologia.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp118076.pdf

Nº de Classificação: 6162
MONTEIRO, Flávio Paula Magalhães. Estado nutricional de crianças portadoras de cardiopatias
congênitas: avaliação de medidas antropométricas. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2009. [96] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAUJO, Thelma Leite de
RESUMO: A assistência de enfermagem à criança portadora de cardiopatia congênita com ênfase na
investigação de dados antropométricos é recomendada precocemente, pois significantes atrasos no
peso e comprimento devido ao comprometimento hemodinâmico relacionam-se intimamente aos
problemas nutricionais. Buscou-se avaliar o estado nutricional de crianças menores de 2 anos de
idade, portadoras de cardiopatias congênitas, mediante estudo antropométrico, caracterizar os dados
sociodemográficos, história alimentar e antecedentes perinatais, analisar os percentis e escore Z de
peso/comprimento, peso/idade, comprimento/idade, circunferência braquial, índice de massa
corporal/idade e verificar os preditores de alteração dos parâmetros antropométricos, dos percentis e
escore Z nessas crianças. Estudo transversal e observacional desenvolvido em duas instituições de
saúde ambulatorial e hospitalar, referências em doenças cardíacas. A coleta de dados ocorreu de
janeiro a junho de 2009, utilizando formulário estruturado em dados: identificação da criança,
sociodemográficos, antecedentes perinatais, diagnóstico patológico, registro alimentar atual e
medidas antropométricas. Respeitaram-se todos os aspectos éticos e avaliaram-se 132 crianças
predominantemente de Fortaleza-CE, do sexo masculino, com mediana de idade até 8,5 meses e
portadoras de cardiopatias congênitas acianóticas, tipo comunicação interatrial, em acompanhamento
ambulatorial, no período pré-operatório. Conforme os achados, a maioria de crianças era desprovida
financeiramente; as mães haviam cursado até nove anos de estudo, restritas às atividades do lar, e
dividiam com os companheiros os cuidados do filho. A maior parte das crianças consumia fórmulas
lácteas infantis acrescentadas de complementos alimentares. Segundo os antecedentes perinatais,
evidenciaram-se mães com até dois filhos e aproximadamente 27 anos de idade no nascimento do
filho cardiopata, alimentação adequada durante o período gestacional, assinalado por intercorrências:
infecções do trato urinário, sangramentos transvaginais, dores, ameaça de aborto, hiperêmese
gravídica, hipertensão arterial, rubéola, anemia ferropriva, diabetes gestacional, anorexia e edema.
Metade das mães realizou até seis consultas de pré-natal. Grande parcela das crianças nasceu de
parto cesáreo e foi classificada como RN a termo, com elevados escores de Apgar. Com referência à
antropometria, tiveram valores de peso e comprimento adequados ao nascer e outras medidas
obtidas no momento do estudo consideradas dentro do padrão de normalidade. Os percentis e
escores Z predominantes no estudo concentraram-se dentro da faixa de normalidade nutricional. No
entanto, os valores de escores Z apresentaram variações negativas com desvio para a esquerda,
portanto, mesmo incluídas na faixa nutricional adequada, as crianças estão em risco iminente de
desenvolver alterações nutricionais e seus valores de escores Z ainda são discrepantes em relação
às crianças sadias. Na análise de fatores preditores, a ocorrência de desnutrição imediata e
desnutrição aguda está relacionada à diminuição do valor da prega cutânea subescapular e a
ocorrência de desnutrição imediata refere-se ao elevado escore de Apgar no primeiro minuto. Além
disso, a desnutrição crônica relacionou-se às crianças do sexo feminino com idades maiores. Por fim,
em face da magnitude do defeito cardíaco e sua profunda repercussão no estado nutricional da
criança, estudos podem aperfeiçoar o conhecimento do enfermeiro e subsidiar o acompanhamento do
crescimento que possibilite melhor prognóstico dessas crianças em diferentes contextos da saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp118000.pdf
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ARAÚJO, Márcio Flávio Moura de. Cumprimento da terapia com antidiabéticos orais em usuários
da rede básica de Fortaleza - Ceará. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2009. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DAMASCENO, Marta Maria Coelho
RESUMO: O não cumprimento do regime medicamentoso, por parte dos usuários com Diabetes
Mellitus tipo 2 (DM 2), é um dos principais problemas encontrados para a manuntenção do equilíbrio
glicêmico e, consenquentemente, prevenção das complicações micro e macrovasculares do DM 2. O
estágio desse problema e a melhor forma para detectá-lo ainda não estão definidos em Fortaleza-CE
e em outras partes do país. Dessa maneira, objetivou-se avaliar o cumprimento da terapia
farmacológica de usuários com DM 2 aos antidiabéticos oriais na rede básica de Fortaleza-CE e
validar dois métodos indiretos utilizados para medir o cumprimento do tratamento medicamentosos: o
teste de Batalla e o teste adaptado de Morisky, Green e Levine e Delgado e Lima (MGLDL). Trata-se
de um estudo tranversal e de uma validação de critério. Foram investigados 437 usuários com DM 2,
de ambos os sexo, na faixa etária de 18-92 anos de idade, de 12 Unidades Básicas de Saúde da
Família (UBASF), duas unidades de cada uma das seis regiões do município, durante os meses de
março a junho de 2009. Nas UBASF foi utilizado um formulário para coleta das informações
sociodemográficas, clínicas e medicamentosas. Além disso, foi entregue a cada pesquisado uma
embalagem plástica para armazenagem dos antidiabéticos orais prescritos. No domicílio dos sujeitos
foram aplicados o Teste de Batalla, o MLGDL e a contagem dos comprimidos armazenados na
embalagem plástica disponibilizada. Na determinação do cumprimento do tratamento farmacológico a
contagem de comprimidos foi considerado o método padrão ouro. Os dados sofreram tripla digitação
e foram armazenados no software SPSS. Na análise dos dados foram calculados estatística
descritiva, coficientes de validação, correlação de Spearman e o Alpha de Cronbach. Houve uma
maior participação feminina (70,3%), daqueles com idade entre 18-59 anos (41,1%) e dos casados
(55,8%). A classe econômica e escolaridade predominates foram a D (47,8%) e o primário incompleto
(38,9%). A prevalência de não cumprimento ao tratamento com antidiabéticos orais foi de 74,6; 86,3 e
71,2, segundo os métodos de Batalla, MGLDL e contagem de comprimidos, respectivamente. Em
relação ao padrão ouro, o teste MGLDL (66,3%) apresentou uma associação maior de casos de não
cumprimento ao regime medicamentoso do que Batalla (p=0,000). Todos os coeficientes de validade
do método de MGLDL foram maiores que o de Batalla. O teste MGLDL apresentou uma melhor
correlação com a contagem de comprimidos (p<0,001) e exatidão do que o de Batalla (0,646>0,561).
Portanto, o teste MGLDL demonstrou ser mais qualificado na detecção de usuários com DM 2 não
cumpridores da terapêutica medicamentosa a partir de antidiabéticos orais. É pertinente que o
enfermeiro da atenção básica possa conhecer esse método, a fim de identificar usuários com DM 2
não cumpridores e orientá-los na perspectiva de melhorar sua adesão à terapêutica medicamentosa.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp118114.pdf

Nº de Classificação: 6164
STUDART, Rita Mônica Borges. Escala de Waterlow na úlcera por pressão em pessoas com lesão
medular: uma tecnologia assistencial de enfermagem (A). Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2009. [123] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Zuila Maria de Figueiredo
RESUMO: A aplicação da tecnologia assistencial na prática profissional do enfermeiro para avaliar
úlcera por pressão em pacientes com lesão medular deve ter uma abordagem holística envolvendo a
equipe multiprofissional. Este estudo teve como objetivo avaliar os fatores de risco para úlceras por
pressão em pessoas hospitalizadas por lesão medular, utilizando a escala de Waterlow. Estudo
transversal, com 60 pacientes internados em um hospital público municipal de emergência de
Fortaleza, cuja coleta de dados ocorreu no período de maio de 2008 a outubro de 2008. A população
foi constituída pelos pacientes internados nas Unidades de Internações: Neurocirurgia, UTI,
Traumatologia e Cirurgia Geral, com o diagnóstico médico de lesão medular. Para a coleta de dados,
utilizou-se dois instrumento, contendo dados de identificação e fatores de risco, elaborado por meio
de levantamento bibliográfico utilizando a escala de Waterlow. Os dados foram coletados em duas
etapas: no primeiro momento no máximo com 96 horas de internação e no segundo momento foram
coletados com dez dias de internação. Os dados foram compilados no software Excel, em forma de
planilhas e a análise estatística foi feita no programa SPSS versão 13.0. Para a análise de
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associação dos dados foram utilizados: Teste de Kolmogorov-Smirnov, Coeficiente de correlação de
Pearson e Coeficiente de correlação de Spearman. Todas as recomendações éticas foram seguidas
durante as etapas da pesquisa. No estudo, os pacientes afetados pela úlcera por pressão, em sua
maioria, foram do sexo masculino, com faixa etária entre 18 a 33 anos com uma média de 37,12 anos
procedentes da capital, com média salarial e nível de escolaridade baixos. A aplicação da escala de
Waterlow, implementada neste estudo, revelou-se eficaz e sensível para avaliar os fatores de risco
para úlceras por pressão em pessoas hospitalizadas por lesão medular. Com base nos resultados
obtidos, acredita-se que no primeiro momento da avaliação pela escala de Waterlow pode ser
dispensada a mensuração do IMC, dada a dificuldade de aferir o mesmo. Ademais foi constatado
que o paciente com lesão medular tem altíssimo risco para desenvolver úlcera por pressão
independente do IMC. O fator de risco mais significante para o desenvolvimento de úlcera por
pressão no paciente com lesão medular foi à mobilidade física prejudicada associada ao longo tempo
de internação. A presença de acompanhante foi outro achado importante, pois dos 19 pacientes que
não desenvolveram úlcera por pressão todos tinham acompanhantes. Foi constatado também que
90% dos pacientes não receberam nenhum tipo de orientação antes do advento da úlcera por
pressão e que apenas 31% receberam orientações depois do aparecimento da úlcera. Este estudo
permitiu conhecer de forma aprofundada os riscos mais importantes para desenvolver úlcera por
pressão nos pacientes com lesão medular com a utilização da escala de Waterlow.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp081456.pdf

Nº de Classificação: 6165
GONDIM, Kamilla de Mendonça. Sentimentos de mães de crianças com paralisia cerebral: estudo
iluminado na teoria da incerteza na doença. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2009. [145] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Zuila Maria de Figueiredo
RESUMO: A paralisia cerebral é uma patologia crônica, irreversível, não progressiva, que ocorre
durante o desenvolvimento fetal do cérebro, ocasionando alterações sensório-motoras que limitam o
desempenho da criança na realização das atividades de vida diária. Essas alterações afetam a
criança, e refletem diretamente na qualidade de vida da família envolvida. O momento do diagnóstico
de paralisia cerebral é rodeada de muita dor, medo e incertezas. Ao considerar esse contexto, mais
atenção deve ser dada à mãe, pois, é ela a detentora dos cuidados domésticos e dos filhos. Assim
posto, esse estudo tem como objetivo analisar na percepção das mães, a incerteza na doença de
seus filhos com paralisia cerebral com base nos pressupostos da Teoria da Incerteza na Doença, de
Mishel. Esta teoria trata das incertezas, anseios e dúvidas, provocando estresse por parte de quem
sofre, por não saber o que pode lhe acontecer no futuro. Trata-se de um estudo descritivo na
perspectiva da investigação qualitativa, realizado no Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce NUTEP e no Hospital Infantil Albert Sabin durante os meses de julho e agosto de 2009. Participaram
do mesmo 12 mães de crianças com o diagnóstico de paralisia cerebral atendidas nos serviços
supracitados. Os instrumentos para a coleta dos dados foram um formulário com contemplando as
variáveis sociodemográficas das mães e um roteiro de entrevista semi-estruturado, composto de
dados relacionados à Teoria de Mishel na versão pais/ filhos. Os dados foram analisados por meio da
Análise de Conteúdo proposta por Bardin. Nos achados desvelou-se doze categorias temáticas, a
saber: o conhecimento da mãe sobre o diagnóstico do filho, bem como sobre a gravidade da doença,
momento do diagnóstico e suas implicações futuras, planos para o futuro, ajuda nos cuidados ao
filho, melhoria com o tratamento e medicações, recebimento de explicações sobre a doença,
conhecimento sobre o propósito dos profissionais, presença de dúvidas, previsões e alterações no
quadro de saúde do filho. Diante dos discursos, constatamos que as mães apresentam ainda muitos
sentimentos de incerteza quanto à patologia da criança, principalmente em relação ao futuro. Tais
incertezas podem vir a ser reduzidas mediante o apoio dos profissionais de saúde, oportunizando um
melhor manejo com as mães, tirando suas dúvidas, dando explicações sobre a patologia e todo o
processo de tratamento e, ainda, oferecendo oportunidade para um feedback quanto à evolução da
criança. Estes aspectos servirão como ferramenta para reduzir suas dúvidas e, conseqüentemente,
suas incertezas. O estudo é mais uma contribuição do saber no cenário da enfermagem neurológica,
visto que se ancora nas questões da promoção da saúde visando a melhoria da qualidade de vida
destas crianças e de seus familiares.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp118466.pdf

165
Nº de Classificação: 6166
OLIVEIRA, Simone Helena dos Santos. Avaliação da intenção de uso do preservativo entre
adolescentes participantes e não participantes de projetos educativos nas escolas. Fortaleza.
Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento
de Enfermagem, 2009. [127] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VIEIRA, Neiva Francenely Cunha
RESUMO: Ante a complexidade da problemática da AIDS entre adolescentes e percebendo o uso do
preservativo como um comportamento de essencial importância para a sua prevenção, foi realizada a
presente investigação, que teve como objetivo geral avaliar a intenção comportamental de uso do
preservativo durante as relações sexuais e os seus determinantes entre adolescentes participantes e
não participantes de ações educativas em saúde no ambiente escolar, que envolvam aspectos
preventivos à AIDS. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, que utilizou como embasamento teóricometodológico a Theory of Reasoned Action - TRA. Foi realizada em duas escolas públicas,
localizadas em João Pessoa-PB, junto a adolescentes de treze a dezenove anos, de ambos os sexos,
da 8ª série do nível fundamental ao 3º ano do nível médio. O seu desenvolvimento ocorreu em duas
etapas. Na primeira, foi aplicado um questionário para o levantamento das crenças modais salientes
(N=95). Na segunda, aplicou-se um questionário construído a partir das crenças identificadas,
constituído por escalas tipo Likert (N=566). Os dados foram analisados a partir da freqüência, média,
desvio padrão, coeficiente Alfa de Cronbach, Teste t-Student, coeficientes de correlações r de
Pearson e regressão múltipla por etapas. Na primeira etapa, prevenção das DSTs, da gravidez e da
AIDS foram as crenças comportamentais identificadas em ambas as escolas, não havendo diferença
significativa entre estas. Incômodo, diminuição do prazer e risco de romper foram as desvantagens
apontadas para o uso do preservativo, não se mostrando significativas as diferenças das emissões
entre as escolas. Mãe, pai e amigos foram as principais crenças normativas positivas citadas pelos
adolescentes de ambas as escolas, não havendo diferença significativa entre as freqüências das
emissões dos grupos pesquisados. As crenças normativas modais negativas foram menos freqüentes
em comparação às positivas, sendo amigos e primos citados pelos adolescentes das escolas A e B e
irmãos e tios somente pelos adolescentes da B, não havendo diferenças significativas entre os
grupos pesquisados. A intenção comportamental de uso do preservativo se mostrou positiva para os
dois grupos (escola A=1,45, escola B=1,39). Evidenciaram-se significativas correlações entre os
componentes atitudinais (r=0,168), normativos (r=0,166) e entre ambos com a medida da intenção
comportamental nas duas escolas pesquisadas (NS r=0,290; A r=0,210; CN r=0,163; CC r=0,258). As
quatro variáveis independentes contribuíram significativamente para a explicação da variância da
intenção de uso do preservativo entre os adolescentes da escola A (R2=0,134), sendo que a norma
subjetiva apresentou maior poder explicativo para o comportamento estudado (R2=0,069; p=0,000).
Entre os adolescentes da escola B, verificou-se que crença comportamental, norma subjetiva e
atitude explicaram a intenção de uso do preservativo (R2=0,242), sendo que a crença
comportamental apresentou maior poder explicativo (R2=0,138; p=0,004). Os resultados revelaram
maior intenção comportamental de uso do preservativo entre os adolescentes que participam de
ações de educação em saúde, bem como as atitudes e normas que sustentam a intenção de adotar
este comportamento e as crenças que originaram as atitudes e normas, podendo subsidiar o
planejamento de estratégias que visem à saúde sexual dos adolescentes, evidenciando assim a
adequação da TRA para tratar o tema proposto.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp091196.pdf

Nº de Classificação: 6167
SILVA, Maria Adelane Monteiro da. Abordagem grupal para promoção da saúde de famílias com
recém-nascidos hospitalizados. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Departamento de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2009. [179] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PINHEIRO, Ana Karina Bezerra
RESUMO: Partindo dos pressupostos de que a promoção da saúde deve ser desenvolvida em todo e
qualquer espaço e que a enfermagem deve empenhar-se em meios para prestar não somente o cuidado
clínico, mas intervenções que promovam a saúde de indivíduos e grupos; este estudo teve como referência
a seguinte tese: “a abordagem grupal constitui ferramenta eficaz que contribui para a promoção da saúde de
famílias com recém-nascidos hospitalizados”. Portanto, estabeleceu-se como objetivo analisar a eficácia da
abordagem grupal para a promoção da saúde de famílias com recém-nascidos hospitalizados. Descrevem-
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se as ações realizadas junto a familiares com recém-nascidos internados em um hospital de Portugal e ainda
compara as necessidades e mecanismos de enfrentamento das famílias desse país com as das famílias
brasileiras. Trata-se de um estudo qualitativo com fundamentação na abordagem metodológica de pesquisacuidado, realizado no período de julho de 2007 a setembro de 2008, em um hospital da cidade do PortoPortugal e em um anexo de um hospital de Sobral-CE-Brasil. Os sujeitos do estudo corresponderam a dez
mães e dois pais que acompanhavam seus filhos internados no hospital da cidade do Porto; dezesseis mães
que estavam alojadas na Casa da Mamãe, em Sobral-CE e atenderam aos critérios de inclusão; e ainda três
auxiliares de enfermagem que cuidavam dessas mães em período intermitente. Na primeira etapa do
estudo, realizada em Portugal, utilizaram-se as técnicas de observação livre e entrevista semi-estruturada,
seguindo roteiros previamente elaborados. Na segunda etapa, desenvolvida na Casa da Mamãe em SobralCE-Brasil, utilizou-se como referencial teórico-metodológico para o desenvolvimento da abordagem grupal, o
modelo proposto por Loomis (1979), o qual aborda o processo grupal, de acordo com os seguintes
descritores: objetivos, estrutura, processo e resultados do grupo. Estes foram organizados em fases
(planejamento, intervenção e avaliação). O grupo formado teve como objetivo primário o oferecimento de
apoio entre seus integrantes. Foram realizadas quatorze sessões, que compreendiam três momentos:
aquecimento, desenvolvimento e encerramento. As informações referentes ao grupo foram registradas em
diário de campo, os principais momentos fotografados e o conteúdo verbal das sessões gravado. Os
resultados do grupo foram avaliados segundo a percepção do coordenador, do grupo e de pessoas
externas, sendo que os resultados evidenciados puderam ainda ser validados por meio de visitas
domiciliárias às participantes. Percebeu-se que apesar de realidades socioeconômicas distintas, a
experiência da hospitalização do filho recém-nascido se assemelha em muitos aspectos quando vivenciada
pelos pais brasileiros e portugueses. A família desponta como uma das principais fontes de apoio. Vale
ressaltar, que a estrutura familiar no Brasil, muitas vezes, apresenta-se fragilizada, dificultando o
oferecimento de apoio. As ações realizadas no sentido da promoção da saúde dessas famílias precisam ser
pautadas nas suas necessidades particulares, estarem organizadas e sistematizadas, a fim de que se
revertam em uma política interna com o objetivo de reorientar o serviço na direção da promoção da saúde.
Avaliou-se a abordagem grupal como positiva quando esta conseguiu atingir os objetivos a que se propôs.
Embora se compreenda a abrangência das ações de promoção da saúde, tendo em vista o conceito
ampliado de saúde, considera-se que a abordagem grupal pode se constituir uma estratégia de intervenção
eficaz que pode garantir o mínimo que um indivíduo deveria receber para se ter condições de conduzir sua
própria saúde e de sua família.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp104492.pdf
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FREITAS, Giselle Lima de. Anticoncepção pela lactação com amenorréia: conhecimento e prática
de enfermeiros. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2009. 86 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOURA, Escolástica Rejane Ferreira
RESUMO: A Lactação Exclusiva com Amenorréia (LAM) constitui Método Anticoncepcional (MAC) natural;
com eficácia de 98% até o sexto mês de vida da criança. Atualmente; a promoção dos MAC disponíveis no
país é realizada pelas equipes do Programa Saúde da Família (PSF) e; particularmente; pelo enfermeiro;
que deve fazê-la com neutralidade; respeitando a livre escolha dos usuários. O objetivo geral deste estudo foi
analisar conhecimento e desempenho de enfermeiros do PSF sobre a LAM. Os objetivos específicos foram:
Identificar experiências pessoais de enfermeiros (pais ou mães) relacionadas com aleitamento e a LAM;
Verificar conhecimento e confiança de enfermeiros relacionados a LAM; Identificar promoção da LAM por
parte dos enfermeiros e percepção destes quanto a aceitação da LAM pela clientela; Conhecer estratégias e
oportunidades utilizadas por enfermeiros para promoção da LAM; Apresentar resultados da prática de
enfermeiros com relação ao acompanhamento de usuárias de LAM. Tratou-se de estudo de campo;
transversal; realizado de fevereiro a julho de 2008; nas Secretarias Executivas Regionais (SER) I; III; IV e V
de Fortaleza-CE; com 137 enfermeiros. A coleta de dados ocorreu nas Unidades Básicas de Saúde das
referidas SER utilizando a entrevista. Houve predomínio de enfermeiras; correspondendo a 121 (88;3%) dos
participantes; que apresentaram idade média de 35;1 anos. Pouco mais da metade; 70 (51;1%); referiram ter
filhos; e desses; 61(92;4%) informaram ter vivenciado o aleitamento materno exclusivo; o que gerou uma
média de 4;38 meses. No entanto; apenas 12 (19;6%) enfermeiros afirmaram ter adotado a LAM; mesmo
considerando sua praticidade e seus benefícios. Apenas 2 (1;5%) enfermeiros desconheciam a LAM como
opção contraceptiva. Quanto a auto-avaliação dos conhecimentos sobre o assunto; 34 (24;8%) enfermeiros
classificaram seus conhecimentos como excelente e ótimo; 80 (58;4%) bom; 20 (14;6%) como regular e 3
(2;2%) insuficiente. A maioria; 88 (64;2%); desconhecia a eficácia da LAM e somente 5 (3;7%) informaram a
eficácia correta. Mesmo com 65 (47;4%) dos enfermeiros desacreditando na eficácia da LAM e apenas 19
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(13;9%) sendo conhecedores dos três requisitos para o funcionamento ótimo do método; 112 (81;8%)
afirmaram orientar às mulheres sobre a utilização do mesmo. A aceitação das mulheres ocorre de forma
parcial; na medida em que solicitam método complementar para continuar em uso da LAM. A orientação é
fornecida pelos enfermeiros em diferentes momentos; relacionados ao período gravídico-puerperal (prénatal;
puerpério e puericultura) e fora deste; nas consultas de planejamento familiar; sendo; na maioria das vezes;
adotada a orientação individual. No momento da pesquisa; 59 (52;7%) enfermeiros acompanhavam usuárias
de LAM. O tempo médio de uso pelas clientes é de 3 a 4 meses; sendo a volta ao trabalho e a introdução de
outros alimentos à dieta infantil os principais motivos de interrupção da LAM. O anticoncepcional oral
combinado foi o MAC de sucessão da LAM. Infere-se; pois; que é necessário melhorar o conhecimento dos
enfermeiros do PSF sobre essa área do cuidado; uma vez que nessas circunstâncias a promoção da LAM
fica comprometida; afetando a adesão das mulheres ao método; bem como a eficácia do mesmo.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp095374.pdf

Nº de Classificação: 6169
ANDRADE, Fábia Barbosa de. Terapia comunitária como instrumento de inclusão da Saúde
Mental na Atenção Básica: avaliação da satisfação dos usuários (A). João Pessoa. Universidade
Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2008. [150] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA FILHA, Maria de Oliveira
RESUMO: A busca por um modelo democrático de saúde despertou a atenção do governo para o
estabelecimento de prioridades e estratégias, que impulsionaram a implantação do Programa de Saúde da
Família (PSF), atualmente denominada Estratégia Saúde da Família (ESF), a fim de aproximar a equipe de
saúde da comunidade e, assim, implementar ações de promoção da saúde e de prevenção do adoecimento.
Nessa perspectiva a Terapia Comunitária (TC) emerge como uma tecnologia de cuidado voltada à saúde
mental na Atenção Básica de Saúde. Desde 2007, a TC vem sendo desenvolvida no município de João
Pessoa/PB por profissionais da ESF: enfermeiras, agentes comunitários de saúde, médicos, odontólogos,
fisioterapeutas, nutricionistas, além de psicólogos, entre outros. O presente estudo teve como objetivos:
avaliar a satisfação dos usuários em relação à TC na Atenção Básica no município de João Pessoa/PB;
medir o nível de satisfação dos participantes da TC em relação a essa ferramenta do cuidado; identificar
elementos importantes para a satisfação em relação à TC por parte dos usuários; discutir de que modo a TC
fortalece o cuidado com a saúde mental na Atenção Básica de Saúde. Trata-se de um estudo avaliativo,
transversal e observacional, realizado no período de maio a agosto de 2009. Utilizou-se como instrumento de
coleta de dados a Escala de Avaliação da Satisfação dos Usuários com os Serviços de Saúde Mental Satis-BR, bem como um instrumento de perguntas complementares utilizado pelos terapeutas comunitários.
Os resultados revelaram que dos 198 (100%) entrevistados, 105 (53%) verbalizaram satisfação e 93 (47%)
muita satisfação nos encontros de TC, o que evidencia que a totalidade da amostra está satisfeita com a
terapia. Os elementos importantes que concorreram para a satisfação dos usuários da TC foram: respeito,
dignidade, escuta, compreensão, acolhimento, apoio nas necessidades e boas instalações dos locais onde
ocorre a terapia. A TC vem fortalecendo o cuidado à saúde mental, por se constituir como uma tecnologia de
prevenção, diminuindo o consumo de psicofármacos e fortalecendo a porta de entrada para a rede de saúde
mental e de apoio psicossocial. A implantação e o desenvolvimento da TC na Atenção Básica de Saúde
consolida os objetivos dessa terapia, uma vez que se propõe a ser um espaço de escuta, alívio do
sofrimento e uma tecnologia de prevenção do adoecimento mental. Conclui-se, portanto, que a TC vem se
destacando como instrumento de inclusão da saúde mental na Atenção Básica no atendimento aos usuários
do Sistema Único de Saúde.
Acesso remoto ao texto integral:
http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=451

Nº de Classificação: 6170
DANTAS, Meryeli Santos de Araújo. Participação da família no cuidado à criança com paralisia
cerebral. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2008. [96] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COLLET, Neusa
RESUMO: Introdução: Paralisia Cerebral (PC) é uma lesão que atinge o sistema nervoso central
quando ele é imaturo, de caráter não progressivo e interferindo no desenvolvimento motor global. A
classificação é realizada mediante análise da qualidade do tônus muscular, padrão de expressão
motora, região de comprometimento cerebral e gravidade. Para a família de criança com PC um dos
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fatores mais marcantes é a repercussão do diagnóstico no seio familiar. Eles enfrentam a crise da
perda de um filho perfeito, bem como a tarefa de se ajustar e aceitar a criança e sua deficiência.
Objetivo: compreender a percepção da família acerca do cuidado à criança com PC. Metodologia:
pesquisa qualitativa do tipo exploratório-descritiva. Os sujeitos foram familiares de crianças com PC
atendidas há mais de seis meses em uma Clínica Escola de Fisioterapia de uma Universidade
privada da cidade de João Pessoa-PB, que aceitaram participar da pesquisa. A coleta de dados foi
efetuada nos meses de março a abril de 2009, utilizando-se como instrumento a entrevista semiestruturada, cujo roteiro possui questões norteadoras sobre a temática em estudo. Para interpretação
do material produzido seguiu-se os fundamentos da análise temática com os seguintes passos:
ordenação, classificação e análise propriamente dita. Resultados e Discussão: os participantes do
estudo foram 7 famílias, sendo 6 mães e um 1 pai, com idade variando de 32 a 45 anos completos,
todos casados e com grau de escolaridade, na sua maioria, 2ºgrau completo. Os resultados
apontaram que ao engravidar a mulher tem em mente a figura de uma criança sem anormalidades, e
que o impacto do nascimento de uma criança fora desses padrões traz uma nova realidade para toda
a família. Os pais expressaram sentimentos de culpa por acharem que não foram suficientemente
competentes para gerar uma criança sem deficiência; por outro lado, comprovou-se que é muito
importante para a reação o momento e o modo como receberam a informação. O uso da linguagem
científica dificulta o entendimento e não favorece esse processo. Após o diagnóstico, a família
vivencia o medo frente ao desenvolvimento motor do seu filho, paralelamente ao processo de
mudança da dinâmica e rotina de vida diária. Para que a família se sinta fortalecida e em condições
de lidar com a deficiência é importante fortalecer seus laços e ter o apoio dos seus membros
extensivos no cuidado. A fé, esperança em Deus e o amor ao filho influenciaram no modo como as
mesmas enfrentaram, reagiram e buscaram se adaptar frente às adversidades do novo cuidado. As
mães relataram que quando as crianças começam a crescer as dificuldades no cuidado aumentam e
as formas de adaptações ergonômicas são mais inacessíveis. Considerações Finais: diante do
exposto reconhecemos a importância de uma assistência profissional ampliada que possa lidar não
apenas com a criança com PC, mas intervindo com a família para garantir o bem-estar e a qualidade
de vida dos mesmos.
Acesso remoto ao texto integral:
http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=544

Nº de Classificação: 6171
LEANDRO, Suderlan Sabino. Mulheres ciganas no sertão paraibano e a vivência no processo de
gestação, parto e nascimento. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências
da Saúde, 2008. [142] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DIAS, Maria Djair
RESUMO: O povo cigano apresenta uma trajetória marcada por sofrimento, perseguição e
preconceito. No entanto, força e determinação têm permitido a essa população, ao longo do tempo,
resistir e preservar sua cultura, atravessando terras, mares e guerras. Os diversos grupos de ciganos
espalhados pelo mundo podem ser identificados por características próprias, como língua, regras,
comportamento, costumes, hábitos, vestimentas, crenças e visão de mundo. Na Paraíba, assim como
em outros estados da região Nordeste, grupos de ciganos de etnia Calon podem ser encontrados
espalhados por algumas cidades do sertão paraibano, em regime de sedentarização ou
seminomadismo, sendo que o maior número de famílias ciganas sedentarizadas encontra-se na
cidade de Sousa, local desta pesquisa. Trata-se de um estudo com o objetivo de conhecer as
experiências de práticas de cuidado vivenciadas pelas mulheres ciganas durante o processo de
gestação, parto e nascimento. Para isso foi utilizado o método de história oral temática, fazendo uso,
para a produção do material empírico, da técnica de entrevista, realizada no município de Sousa,
Paraíba, no período de março a julho de 2008. As entrevistas foram realizadas com oito
colaboradoras que vivenciaram o processo de gestação, parto e nascimento antes da sedentarização
do grupo, no ano de 1982. A análise e discussão do material produzido se deu com base no Tom
Vital das narrativas e pelo eixo temático e seus sub-eixos, com base na literatura pertinente à
temática em estudo. A análise do material empírico revelou a possibilidade de resgatar essas práticas
de cuidado, e também demonstrou que para o desenvolvimento dessas práticas diferentes rituais se
mostram necessários. Essa cultura se mantém no tempo através da oralidade, passando o
conhecimento de geração em geração, numa perspectiva de conhecer o ritmo e a experiência de
cada mulher e sua ligação com Deus e a natureza. O saber empírico trazido por essas mulheres nos
mostra como esse processo era conduzido no tempo do nomadismo, quando não existia acesso aos
serviços de saúde, reconhecimento ou mesmo direito a cidadania. Essas práticas surgem,
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geralmente, envolvidas pelo manto do misticismo, pelo significativo poder da fé, da oração e da
crença nas divindades, a quem recorrem para a preparação do enfrentamento dos riscos durante o
processo de gestação, parto e nascimento.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp096096.pdf

Nº de Classificação: 6172
MONTEIRO, Zeleide Domiciano Cabral. Avaliação da situação de segurança e insegurança
alimentar na população indígena potiguara da Paraíba. João Pessoa. Universidade Federal da
Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2008. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIANNA, Rodrigo Pinheiro de Toledo
RESUMO: A pesquisa realizada foi quantitativa. Buscou-se avaliar a situação de segurança e
insegurança alimentar na população indígena Potiguara da Aldeia São Francisco, município de Baía
da Traição-PB, 2008. A população alvo constituiu-se de famílias, identificadas de acordo com o
cadastro do Sistema de Informação de Atenção a Saúde Indígena, selecionadas aleatoriamente para
a entrevista. Utilizou-se um questionário previamente elaborado contendo perguntas abertas e
fechadas, com adaptação da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, dados sócio-demográficos e
antropométricos da população. Foram entrevistadas 70 pessoas representantes do núcleo familiar.
Entre os respondentes, 61,4% eram do sexo feminino. As famílias tinham em média 4,3 ± 2,3
moradores (média ± desvio padrão), 55,7% contendo crianças até 12 anos em seu núcleo. A
distribuição da renda familiar em salário mínimo foi heterogênea, variando entre menos um salário
mínimo até mais de dois. A maioria das famílias entrevistadas foi beneficiada pelo Programa Bolsa
Família e pela Cesta Básica. A maioria dos chefes de família não faz uso de tabaco, e tiveram o teste
CAGE positivo. As casas das famílias entrevistadas são na maioria de taipa e parte é de tijolos, com
teto de telha, energia elétrica e água encanada, com piso de cimento e possuindo entre quatro a
cinco cômodos. Quanto ao destino final do lixo predominou a queima. A maioria das famílias possui
animais, que não produz nenhuma fonte de alimento. A prevalência das famílias com segurança
alimentar não apresenta diferença estatística significativa. A Segurança Alimentar e/ou Insegurança
Alimentar Leve foram representadas com 47,1%, e a Moderada e/ou Grave com 52,9 %. Entre o
grupo, foram encontrados 52 participantes (74,3%) que possuem roça para consumo, com o plantio
de tubérculos, leguminosas e cereais. Os alimentos mais consumidos pelas famílias entrevistadas
foram: feijão, arroz, peixe, farinha, macarrão, carne, fubá, galinha, caranguejo, açúcar, verdura e
macaxeira. Os que mais compram foram: feijão, arroz, peixe, carne, açúcar, macarrão, café, galinha,
fubá, frutas e farinha. Os participantes revelaram que o feijão, a farinha, o arroz, a mistura (peixe,
mariscos, carne e galinha) o café, o açúcar, o macarrão, o leite e a fubá são alimentos indispensáveis
para suas famílias. Quanto à opinião sobre alimentação saudável, a maioria relacionou ao alimento
consumido. A maioria acredita que a quantidade mensal de alimentos disponíveis em suas
residências é suficiente, e precisa de insumos (ferramentas, sementes, adubo, equipamentos para
irrigação), para a agricultura de subsistência. As variáveis que tiveram relação com insegurança
alimentar, utilizando-se o teste qui-quadrado com probabilidade igual ou maior que 0,005, foram
relativas sobre a quantidade de alimentos disponíveis, tipo de casa, de piso e número de cômodos.
Nesta perspectiva, vale atentar para a necessidade de melhorar as futuras ações públicas
relacionadas à Segurança Alimentar.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp096092.pdf

Nº de Classificação: 6173
NORAT, Ellen Martins. Construção de nomenclatura de diagnósticos/resultados e intervenções
de enfermagem para a clínica cirúrgica do HULW/UFPB. João Pessoa. Universidade Federal da
Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 182 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NÓBREGA, Maria Miriam Lima da
RESUMO: Introdução: As terminologias em enfermagem vêm buscando definir uma nova linguagem
e estabelecer novos valores sociais em razão de sua funcionalidade expressiva e conceitual por meio
dos termos técnico-científicos que contribuem para alcançar a univocidade da comunicação científica
mundialmente. Objetivo: construir uma Nomenclatura de Diagnósticos/Resultados e Intervenções de
Enfermagem para a Clínica Cirúrgica do HULW/UFPB, de acordo com o Modelo de Sete Eixos da
CIPE® Versão 1.0. Métodos: Pesquisa do tipo exploratório-descritiva desenvolvida em duas fases. Na
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primeira fase da pesquisa, utilizaram-se as etapas da metodologia do trabalho terminológico, tais
como: identificação e avaliação da documentação especializada, delimitação do campo temático da
análise terminológica, estabelecimento da árvore de domínio das bases de dados; elaboração de
definições para os termos constantes e não constantes na CIPE® Versão 1.0; validação dos termos
com suas respectivas definições. Para realização da segunda fase da pesquisa, a Construção de
Nomenclatura de Diagnósticos/Resultados e Intervenções de Enfermagem, utilizou-se o Banco de
Termos da Linguagem Especial de Enfermagem da Clínica Cirúrgica, o Modelo de Sete Eixos da
CIPE® Versão 1.0 e as orientações estabelecidas pelo Conselho Internacional de Enfermagem. Para
compor as afirmativas de diagnósticos é recomendado incluir um termo do eixo Foco, um termo do
eixo Julgamento, podendo incluir termos de outros eixos, e para a construção das afirmativas de
intervenções de enfermagem é recomendado incluir um termo do eixo Ação e um termo Alvo (pode
ser qualquer um dos eixos, exceto do eixo Julgamento). Resultados: O Banco de Termos da
Linguagem Especial de Enfermagem da Clínica Cirúrgica do HULW/UFPB foi construído por 313
termos, dos quais 194 constantes e 119 não constantes na CIPE® Versão 1.0. A partir desse Banco
foram construídas 63 afirmativas de diagnósticos/resultados levando em consideração as categorias
das necessidades humanas básicas de Horta que embasa o instrumento de coleta de dados existente
na Clínica Cirúrgica. Foram validadas 43 afirmativas que alcançam índice de concordância 0,8, para
as quais foram elaboradas 503 afirmativas de intervenções de enfermagem. No processo de
validação, 512 alcançaram IC 0,8, as quais foram estruturadas de acordo com os diagnósticos
elencados, organizadas em ordem alfabética de acordo com as necessidades psicobiológicas e
psicossociais, constituindo a Nomenclatura de Diagnósticos/Resultados e Intervenções de
Enfermagem da Clínica Cirúrgica do HULW/UFPB. Conclusão: Conclui-se que os objetivos do estudo
foram alcançados com a construção do Banco de Termos da Linguagem Especial de Enfermagem da
Clínica Cirúrgica e da Nomenclatura de Diagnósticos/Resultados e Intervenções de Enfermagem para
Clínica Cirúrgica. Espera-se que a utilização tanto do banco como da Nomenclatura contribuam para
que a equipe de enfermagem utilize seu próprio vocabulário na prática profissional, como também,
impulsione a implementação efetiva de todas as etapas da sistematização da assistência de
enfermagem na referida clínica.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp086190.pdf

Nº de Classificação: 6174
OLIVEIRA, Rita de Cassia Cordeiro de. Representações sociais sobre a situação de vida, saúde e
doença na concepção indígena potiguara. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro
de Ciências da Saúde, 2009. 133 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIANNA, Rodrigo Pinheiro de Toledo
SILVA, Antonia Oliveira
RESUMO: Compreender como os índios Potiguara representam suas práticas sobre saúde e doença
exige uma reflexão histórica sobre o ambiente político, social, cultural e econômico em que eles estão
inseridos, haja vista que suas práticas, idéias e crenças são distintas em virtude de sua diversidade
sociocultural existente. Esta pesquisa teve como objetivos: averiguar sobre a situação de vida, saúde
e doença na concepção dos índios Potiguara, salientando as representações sociais interfaceadas
aos aspectos epidemiológicos; identificar o perfil socioeconômico, cultural e epidemiológico dos índios
participantes deste estudo; apreender representações sociais sobre saúde e doença na concepção
dos índios Potiguara; verificar aspectos psico-socio-econômicos e culturais a partir das
representações sociais sobre saúde e doença e evidenciar as práticas adotadas pelos índios
Potiguara frente à doença. Trata-se de uma pesquisa exploratória, documental, com abordagem
quanti-qualitativa, tendo como aporte a Teoria das Representações Sociais. A unidade amostral foi
definida como sendo o núcleo familiar de acordo com o cadastro do SIASI, sendo identificado 01
membro por família. Foram realizadas 55 entrevistas com índios da aldeia São Francisco/Baia da
Traição/PB através de uma demanda por acessibilidade no local de trabalho, estudos e residências
dos índios. Foi utilizado gravador de voz para registro das informações após o devido esclarecimento
feito pela pesquisadora com leitura e entrega do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE). O corpus foi submetido à análise através dos softwares: SPSS e ALCESTE, dos quais
emergiram as seguintes dimensões centrais: aspectos socioeconômicos, culturais e epidemiológicos;
representações sociais sobre saúde e doença (descrições sobre a doença, contextos de saúde,
práticas de prevenção e cura frente à doença, saúde versus idade). Os resultados demonstram que
os índios Potiguara construíram representações sociais para a saúde e doença, vinculadas às
necessidades básicas como alimentação, acesso aos serviços de saúde, ocupação, trabalho, lazer,
moradia e transporte. Através das representações sociais identificaram ser a saúde e doença
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integrantes de um mesmo processo composto de fatores econômicos, culturais e sociais. A dimensão
das representações sociais se dá no momento em que eles atribuem conceitos do que é ser ou estar
doente ou o que é ser ou estar saudável. No campo da saúde pública, evidencia-se a relevância
deste estudo uma vez que as representações sociais podem proporcionar fundamentos teóricos
contextualizados socialmente para elaboração e avaliação de estratégias e ou programas adotados
pelas instituições responsáveis pela saúde dos índios no Brasil.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp086578.pdf

Nº de Classificação: 6175
SILVA, Maria Leônia Pessoa da. Qualidade de vida de idosos acamados em um município
paraibano. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): HENRIQUES, Maria Emília Romero de Miranda
RESUMO: A população brasileira está passando por um processo de envelhecimento rápido e
intenso, sendo esta parcela vulnerável a adoecer e ficar acamada, conseqüentemente afetando a
qualidade de vida da pessoa idosa. Neste estudo, objetivou-se avaliar a qualidade de vida de idosos
acamados, em um município Paraibano. Trata-se de um pesquisa exploratória descritiva com uma
abordagem quantitativa. Foi realizado na cidade de Solânea-PB. Participaram da investigação 100
idosos acamados a coleta de dados ocorreu no período de janeiro e fevereiro de 2008. Estes dados
foram coletados por meio da técnica de entrevista com a utilização de dois formulários: o primeiro foi
elaborado para se conhecer o perfil dos indivíduos estudados e o segundo, o formulário utilizamos o
instrumento de mensuração de qualidade de vida da OMS, denominado whoqol-old (1999). Este
apresenta-se com 24 itens distribuídos em 6 facetas: funcionamento sensório, autonomia, atividades
passadas, presentes e futuras; participação social; morte e morrer; intimidade. Os dados foram
analisados quantitativamente mediante a tratamento estatístico para análise descritiva (freqüência,
percentagem, média e desvio padrão). A maior parcela dos acamados é na faixa etária acima de 70
anos. A causa mais comum da restrição ao leito encontrada foi o AVC e Diabetes Mellitus. Com
relação à avaliação da qualidade de vida, observa-se que o escore médio total dos idosos acamados
do município de Solânea foi de 52,3, isso significa que o índice de qualidade de vida destes idosos
está um pouco acima da média da escala. Em se tratando das facetas, a que sobressaiu foi “Morte e
Morrer” com um escore médio 76,8 (DP=25,1), indicando que os indivíduos entrevistados possuem
poucas preocupações, inquietações e temores quanto à morte e morrer e, portanto, uma melhor
qualidade de vida nessa faceta. Já a faceta que apresentou o menor escore médio 31,4 (DP=14,2) foi
“Autonomia”, sugerindo uma pior qualidade de vida nessa faceta. Observa-se que o escore da faceta
“Autonomia” se encontra bem abaixo da média da escala. Portanto, ao estudar essas facetas,
podemos concluir que esses idosos entrevistados pelo fato de estarem acamados não são pessoas
infelizes e vislumbram o futuro que não se evidencia na maioria das pessoas que não aceitam a
velhice. Entretanto, com relação à assistência à saúde, evidencia-se a precariedade dos serviços de
saúde no município onde se realizou a investigação. Nesta perspectiva, o trabalho irá contribuir para
que as autoridades do município tenham conhecimento dos resultados para melhorarem o nível de
assistência a esses idosos e conseqüentemente melhorem sua qualidade de vida.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp086366.pdf

Nº de Classificação: 6176
QUEIROGA, Rodrigo Pinheiro Fernandes de. Distribuição espacial dos casos de tuberculose e
seus determinantes sócio-econômicos na área urbana do Município de Campina Grande (PB) 2004 a 2007. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 99 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SÁ, Lenilde Duarte de
RESUMO: A tuberculose (TB) representa um grave problema de saúde pública no mundo e é uma
doença com fortes componentes sociais e econômicos. No Brasil pouco se sabe sobre a distribuição
espacial das doenças endêmicas como a TB. Os métodos de análise espacial são úteis para a
delimitação de áreas homogêneas, e conseqüente definição de estratégias de intervenção,
estabelecimento de prioridades para planejamento e alocação de recursos. Nesse sentido, esta
pesquisa objetivou estudar a distribuição espacial da TB e a sua relação com determinantes sociais e
econômicos na área urbana do município de Campina Grande (PB) no período de 2004 a 2007. Para
a elaboração do estudo utilizou-se a malha dos bairros de Campina Grande obtida na Secretaria de
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Planejamento; dados demográficos, sociais e econômicos do ano 2000 da população residente nos
bairros da área urbana do município de Campina Grande obtida no Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE); e os casos de TB notificados no Sistema de Informação de Agravos e Notificação
(SINAN) no período de 2004 a 2007 obtidos no Ministério da Saúde. Foi realizado o
georeferenciamento dos casos de TB, em seguida foi calculada a taxa de incidência da TB por
100.000 habitantes por bairro, realizada a suavização das taxas e calculado o Índice de Moran
Global. Os dados sócio-econômicos foram agrupados em quartis segundo o Índice de Condições de
Vida (ICV). Por fim calculou-se a incidência em cada estrato do ICV com conseqüente geração e
análise dos mapas. O estudo mostrou que a distribuição espacial da TB na cidade não é uniforme,
apresentado para cada ano do estudo uma distribuição espacial distinta entre os bairros, sugerindo
uma associação com áreas tradicionalmente mais carentes da região. Além disso, para a maior parte
do período estudado, a TB apresentou uma autocorrelação espacial positiva, o que evidencia a
estrutura de dependência espacial entre os bairros de Campina Grande onde a ocorrência da TB de
um determinado bairro sofre influência da carga de TB dos bairros vizinhos. Com a suavização das
taxas de incidência percebeu-se melhor o padrão de distribuição espacial da TB na cidade e a
formação dos aglomerados entre os bairros com taxas semelhantes. A classificação dos bairros de
Campina Grande de acordo com as variáveis sócio-econômicas do ICV evidenciou as fortes
diferenças sociais em que vive a população campinense que podem justificar a ocorrência das
maiores taxas de incidência da TB nas regiões mais carentes segundo o ICV, com exceção do estrato
de melhores condições de vida que apresentou elevadas taxas de incidência da TB possivelmente
devido à subnotificação dos casos de TB causada principalmente pela centralização do serviço de
controle da TB do município. Os resultados desse estudo contribuem para o conhecimento da
distribuição espacial da TB na cidade de Campina Grande. Com isso, espera-se que este estudo
possa auxiliar os gestores na definição de áreas prioritárias para aplicação de recursos e no
planejamento de intervenções.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp086583.pdf

Nº de Classificação: 6177
ASSIS, Wesley Dantas de. Processo de trabalho da enfermagem nas ações de puericultura em
Unidades de Saúde da Família (USF) (O). João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro
de Ciências da Saúde, 2009. [91] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COLLET, Neusa
RESUMO: A Estratégia Saúde da Família constitui-se em um projeto para a reorientação do modelo
assistencial, a partir da organização da Atenção Básica. O presente estudo trata-se de uma pesquisa
de abordagem qualitativa do tipo exploratório-descritiva, cujo objetivo foi analisar o processo de
trabalho da equipe de enfermagem, que atua no desenvolvimento de ações de puericultura, em
Unidades de Saúde da Família. Os sujeitos da pesquisa foram profissionais de Enfermagem
(enfermeiros e auxiliares), que realizaram ações de puericultura, em um município do interior da
Paraíba. A coleta de dados foi efetuada nos meses de março a abril de 2008. Utilizaram-se a
observação participante, como técnica nuclear, e a entrevista semi-estruturada, como técnica
complementar, cujos roteiros possuem questões norteadoras sobre a temática em estudo. A análise
dos dados seguiu os fundamentos da análise temática, e o material produzido foi organizado,
obedecendo aos seguintes passos: ordenação, classificação e análise propriamente dita. Os
resultados revelam que a organização do processo de trabalho das equipes está centrada em
procedimentos, com uma oferta de assistência baseada na patologia do usuário, restringindo-se à
dimensão biológica do adoecer. Assim, a maioria das ações de saúde, promovidas pelos
profissionais, não viabiliza a participação dos usuários. As consultas de enfermagem em puericultura
demonstram entraves para uma abordagem clínica ampliada. Os sujeitos da pesquisa reconhecem a
importância da puericultura como ferramenta de assistência à saúde da criança na atenção básica, no
entanto salientam a existência de fragilidades e contradições em sua prática. O acompanhamento da
saúde da criança é muito importante na Estratégia Saúde da Família, notadamente quando funciona
como um mecanismo favorável à abertura de espaços, para a promoção de vínculo e
responsabilização entre usuários e equipe de enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp086590.pdf
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Nº de Classificação: 6178
ROCHA, Edlene de Freitas Lima. Terapia comunitária e as mudanças de práticas no SUS (A).
João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA FILHA, Maria de Oliveira
RESUMO: Desde o início deste milênio, a reforma psiquiátrica brasileira vem avançando na
perspectiva da construção de um modelo de cuidado de base comunitária. Entretanto, para a
consolidação desse modelo, continua sendo necessária a mudança de prática e de perfil dos
profissionais que atuam nesse campo. A Terapia Comunitária emerge como uma ferramenta de
cuidado para os profissionais da atenção básica em saúde, e a formação do terapeuta tem sido uma
experiência inovadora no campo da saúde comunitária. Este estudo objetivou conhecer as mudanças
ocorridas nos profissionais de saúde do município de Pedras de Fogo, a partir do processo de
formação em Terapia Comunitária, e os aspectos dessa formação que a identifiquem com o processo
da Educação Permanente em Saúde. A pesquisa foi realizada no município de Pedras de Fogo - PB,
com oito terapeutas comunitários que passaram pelo processo de formação. Trata-se de um estudo
de natureza qualitativa, em que se utiliza a História Oral Temática como referencial metodológico. O
material empírico foi produzido por meio de entrevista semi-estruturada e analisado a partir do tom
vital da fala dos colaboradores com base na literatura pertinente. A análise permitiu a construção de
três eixos temáticos que revelaram mudanças ocorridas nos profissionais, no campo pessoal e no
profissional. Nesses eixos, discutiram-se as mudanças na percepção dos profissionais em relação a
si e às outras pessoas com quem convivem, levando-os ao autoconhecimento; a prática desenvolvida
no cenário onde atuam, bem como a ampliação do conhecimento desses profissionais acerca do
processo de trabalho em saúde, da importância das ações de promoção da saúde e da prevenção do
adoecimento mental a partir do conhecimento da própria subjetividade. Conclui-se que a formação
em Terapia Comunitária é um processo que leva ao autoconhecimento e que influencia diretamente
no modo como a pessoa passa a encarar a vida e o próprio trabalho. Tais mudanças repercutiram na
relação desses profissionais com a comunidade e com a equipe de trabalho, que passou a oferecer
espaços de escuta e de cuidado humanizado, caminhando-se na perspectiva do modelo de saúde
comunitária idealizado pelo SUS através da estratégia Saúde da Família.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp088582.pdf

Nº de Classificação: 6179
ALENCAR, Nayanna Pereira Diniz Dália. Tuberculose no idoso: visão sobre a doença, a assistência
e suas implicações no contexto familiar. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de
Ciências da Saúde, 2009. [120] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NOGUEIRA, Jordana de Almeida
RESUMO: O aumento populacional de idosos vem ocasionando um incremento relativo da carga de
doenças crônicas nessa faixa etária, como é o caso da Tuberculose (TB). Estima-se que a população com
60 anos ou mais, representa o maior reservatório da doença. Dentre os fatores que explicam o aumento
da incidência da doença entre os idosos pode-se elencar: redução da eficácia do sistema imunológico,
reativação de focos endógenos, sobreposição de doenças crônicas debilitantes, situação sócio-econômica
precária, moradias insalubres, confinamento, dificuldade de acesso aos serviços de saúde, quadro clínico
atípico retardando diagnóstico, falta de atenção ou despreparo das equipes de saúde quanto à
possibilidade da doença acometer esta faixa etária. Este estudo objetivou avaliar a percepção dos idosos
com TB acerca da doença e a relação estabelecida com os serviços de saúde e a família. Pesquisa de
abordagem qualitativa, que utilizou a entrevista semi-estruturada como instrumento de coleta de dados.
No período de julho a setembro de 2008, foram entrevistados 8 usuários em tratamento de TB, com idade
acima de 60 anos, residentes no município de João Pessoa- PB. A análise do material empírico
fundamentou-se na técnica de Análise de Conteúdo, que resultou em três Unidades Temáticas: 1)
Percepção de idosos acometidos por TB: conceitos, transmissão e fatores determinantes; 2) A relação
entre a pessoa idosa com TB e familiares: peculiaridades do idoso; e 3) Atenção a pessoa com TB nos
serviços de saúde: o descompasso entre a dimensão política operacional do SUS e a prática das equipes
de saúde. O estudo demonstrou que a percepção dos idosos acerca de sua condição de saúde orienta
suas escolhas de cuidados e tratamentos, bem como a forma de conviver com a TB. Apresentam noções
distorcidas sobre contaminação e transmissão e falta de compreensão dos avanços científicos no que diz
respeito aos cuidados e tratamentos. Apesar de vivenciar atitudes preconceituosas nas relações
familiares, manifestam necessitar de apoio dos parentes para supervisão medicamentosa e deslocamento
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aos serviços de saúde. Ao avaliar a percepção do idoso quanto à atenção dispensada pelos serviços de
saúde, evidencia-se nos discursos que as limitações impostas pelas Unidades de Saúde da Família (dias
e horários para atendimento) ocasionam a procura e deslocamento da assistência para os serviços
especializados. As equipes de saúde da família, por sua vez, não se responsabilizam pelo
acompanhamento dos casos, tornando-se meros dispensadores de medicamentos. Ressalta-se que a
maior susceptibilidade de adoecer por TB agravadas pela deterioração social advinda da velhice, impõe
aos gestores locais, a necessidade de criar estratégias que promovam a inclusão deste grupo aos
serviços de atenção básica.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp086572.pdf

Nº de Classificação: 6180
LUNA, Karínthea Kerlla Gonçalves Pereira. Avaliação psicossociológica em idosos institucionalizados.
João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Antonia Oliveira
RESUMO: O processo de envelhecimento do ser humano a nível mundial configura-se um acontecimento
relevante e inquietante do ponto de vista econômico; biológico; psicológico e social que tem despertado
atenção de estudiosos do tema; refletindo-se na preocupação em subsidiar condições de promoção da
qualidade de vida desse grupo; em diferentes áreas de conhecimento. Este estudo tem os objetivos de
avaliar a depressão em idosos institucionalizados; medir a qualidade de vida em idosos; verificar a
associação entre depressão e qualidade de vida em idosos institucionalizados com ênfase nas
características sócio-demográficas e apreender as representações sociais sobre «ser idoso» e «ser idoso
institucionalizado»; enfatizando aspectos psicossociais. Trata-se de um estudo exploratório e
epidemiológico descritivo; realizado em contextos sócio-culturais semelhantes; em que se priorizou a fala
dos sujeitos e vivências; subsidiado no aporte teórico das representações sociais em uma abordagem
quanti-qualitativa capaz de responder aos objetivos propostos. O estudo foi realizado em quatro
instituições onde abrigam idosos; na grande João Pessoa; Paraíba; Brasil. Participaram do estudo setenta
idosos; com idade entre 60 e 98 anos; de ambos os sexos. Para coleta de dados utilizou-se a técnica
multi-método contemplando os instrumentos: Escala de Depressão Geriátrica Abreviada Geriatric
Depression Scale (GDS); WHOQOL Bref; WHOQOL-OLD e uma entrevista semi-estruturada. Os dados
apreendidos foram analisados estatisticamente e interpretados a luz da teoria das representações sociais.
Os resultados acerca da depressão apontam a seguinte avaliação: 3;7% foram avaliados normais; 77;2%
com depressão leve e um percentual de 17;1% com depressão severa. Com relação à qualidade de vida
declarada pelos idosos institucionalizados; observa-se; que 55;7% (39) considera a qualidade de vida
“Boa”; enquanto para 44;3% é “Ruim”. Observou-se com relação à situação de saúde dos idosos a
existência de uma pequena predominância com declaração satisfatória: 52;9%; enquanto se encontravam
insatisfeitos 47;1% dos idosos estudados. O teste de significância para o coeficiente de correlação linear r
de Pearson entre as medidas das questões gerais do WHOQOL-Bref forneceu resultados: N = 70; r =
0;401 com p-valor = 0;001 (significante ao nível de 1%); indicando correlação linear positiva significativa
entre: qualidade de vida dos idosos e satisfação com a saúde. As doenças mais citadas pelos idosos são:
hipertensão arterial e diabetes. Os idosos representam a pessoa «idosa» a partir de um posicionamento
desfavorável em igual resultado para o idoso institucionalizado. Sentem-se abandonados e associam
«idoso» a «morte» e «abandono». Investigar os aspectos psicossociais dos idosos institucionalizados
consiste numa possibilidade de conhecer como estes se posicionam frente a si mesmos; como eles se
vêem diante de uma realidade muitas vezes ignorada pela sociedade a qual participam.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp088387.pdf

Nº de Classificação: 6181
SILVA, Edivaldo José Trindade Medeiros da. Avaliação das ações de acessibilidade ao
diagnóstico e tratamento da tuberculose, no contexto das equipes de saúde da família, em
município da região metropolitana da Paraíba. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba.
Centro de Ciências da Saúde, 2009. [101] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NOGUEIRA, Jordana de Almeida
RESUMO: Estudo observacional seccional com abordagem quantitativa que teve como objetivo
avaliar as condições de acesso ao diagnóstico e tratamento da tuberculose (TB) no contexto das
equipes de saúde da família no município de Santa Rita-PB. A casuística envolveu 100 (cem)

175
profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários
de saúde. Foram analisadas 24 perguntas, 9 relacionadas ao diagnóstico e 15 ao tratamento,
segundo possibilidades preestabelecidas produzidas a partir de uma escala intervalar do tipo Likert.
Os dados foram tabulados utilizando um programa de computador - Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS, versão 11.5 for Windows), sendo apresentados sob a forma de gráficos e
analisados segundo uma medida de tendência central: a mediana. O grupo apresentou predomínio
dos agentes comunitários de saúde (57%), seguidos por técnicos de enfermagem (22%), enfermeiros
(18%) e médicos (3%). O tempo de serviço destes profissionais na unidade de saúde variou de 6
meses a 27 anos, com média de 6 anos. Com relação ao diagnóstico bacteriológico, 76% dos
entrevistados responderam que o usuário tem que se deslocar sempre para outro local a fim de
realizar a coleta do escarro e, para 20% dos entrevistados, a unidade nunca dispõe do pote para
coleta do escarro, sendo 7 dias o tempo médio para entrega do resultado. Para 71% dos
entrevistados, o teste tuberculínico nunca é realizado e apenas 46% assinalaram sempre ofertar a
sorologia para o HIV. Quanto ao tratamento, 73% dos entrevistados responderam que os doentes
conseguem consulta médica em até 24h; 72% dispõem regularmente de medicamentos para o
tratamento, e apenas 18% contam com benefícios para os doentes. O tratamento supervisionado é
realizado por 78% dos entrevistados, alcançando cobertura de 76% para tratamento na unidade de
saúde da família. Em relação ao fluxo de informação entre os níveis do sistema de saúde, 69% dos
entrevistados afirmaram que existem mecanismos formais definidos para transferência de
informações sobre os usuários; para 87% sempre ocorre a participação do doente na tomada de
decisão sobre o encaminhamento. A referência aos serviços especializados é realizada por escrito
por 81% dos entrevistados, sendo que apenas 63% informam receber informações dos especialistas.
Torna-se evidente que a descentralização das ações de controle da TB para o âmbito das ESF vem
se estabelecendo, porém permanecem lacunas que inviabilizam a atenção continuada dos pacientes
e familiares. Evidenciam-se, restrições impostas por aspectos organizacionais, que apontam para
necessidade de adotar mecanismos gerenciais que ampliem a capacidade resolutiva das equipes de
saúde da família, e promovam eficiência na prestação de serviços.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

Nº de Classificação: 6182
CASSAROTI, Maria Carolina Aleixo. Sentido(s) de ser de mulheres alcoolistas (O(s)). Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RIBEIRO, Cléa Regina de Oliveira
RESUMO: O consumo de substâncias que pode alterar o estado de consciência e modificar o
comportamento parece ser um fenômeno universal da humanidade. No que diz respeito ao
alcoolismo no Brasil, o número de mulheres que são dependentes do álcool passou de 5,7% em 2001
para 6,9% em 2005 e, apesar desse aumento, estudos sobre o beber feminino ainda são muito
escassos na literatura brasileira. Esse estudo pretende contribuir para 0 debate e a reflexão sobre o
alcoolismo em mulheres. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa fenomenológica, cujos
objetivos foram: conhecer a condição de vida de mulheres alcoolistas e como elas se percebem
nesse mundo e também compreender os fenômenos relacionados ao alcoolismo e os sentidos dessa
realidade. Para o desenvolvimento desse estudo foram incluídas mulheres a partir dos trinta anos de
idade com história de dependência química do álcool e que tenham sido caracterizadas como
alcoolistas segundo critérios da CID-10 e que faziam acompanhamento no CAPS--AD II na cidade de
Ribeirão Preto/SP; foram abordadas treze mulheres. A técnica adotada para a captação de
informacões foi a história de vida, a qual permitiu realizar uma re-significação dos conteúdos dos
discursos dessas mulheres sobre suas vidas. Foram utilizados dois instrumentos: um para a coleta de
informações (caracterização) dos sujeitos participantes da pesquisa e o segundo constou de uma
questão norteadora para desencadear as falas. Para interpretação das informações obtidas foi
utilizado como referencial a teoria filosófica existencialista de Sartre, apresentada na obra O
existencialismo é um humanismo. A partir dos resultados obtivemos que as entrevistadas possuíam
baixo nível de escolaridade e muito baixo nível de poder aquisitivo; quase a metade era solteira e
possuíam em média 2,5 filhos; além disso, em sua maioria, se diziam católicas não praticantes e
residiam com filhos ou outros parentes. Foi relatado que grande parte dessas mulheres possuía uma
relação conflituosa com seus pais e companheiros, os quais também faziam uso de álcool e, que elas
começaram a beber na companhia dos companheiros. As informações resultantes relevantes
segundo a proposta desse estudo foram reunidas sob quatro unidades de significação: a condição da
escolha e a liberdade, o abandono, o desamparo e a descoberta da angústia, a questão da solicitude
e a má-fé e a percepção ao do responsabilidade. Entre outras considerações, a mais importante e
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apontar a necessidade premente do reconhecimento do alcoolismo em mulheres como uma forma
especial de abordar a dependência alcoólica, na medida em que o acompanhamento deve ser
exclusivo e diferenciado, já que o preconceito em nossa sociedade é duplo pelo fato de serem
mulheres e alcoolistas.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

Nº de Classificação: 6183
MOREIRA, Gerlane Ângela da Costa. Ensino dos registros de enfermagem nos cursos técnicos
profissionalizantes. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde,
2009. 110 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FONTES, Wilma Dias de
RESUMO: O registro da aplicação do processo de enfermagem, desenvolvido de forma
sistematizada, traz visibilidade para a Enfermagem, proporcionando a implementação e continuidade
do cuidado individualizado. Considerando que este cuidado não é realizado apenas pelo enfermeiro,
mas por todas as categorias de enfermagem, os registros do técnico de enfermagem tornam-se
indispensáveis para operacionalização desse processo. Diante dessa compreensão, é que propõe-se
verificar as bases conceituais e pedagógicas das disciplinas responsáveis pelo desenvolvimento de
competências referentes ao registro de enfermagem e analisar se o ensino dos registros nos cursos
de formação de técnicos de enfermagem, no município de João Pessoa - PB, subsidiam a
sistematização da assistência de enfermagem (SAE). Trata-se de um estudo documental, exploratório
e descritivo, com abordagem qualitativa, realizado em três instituições de ensino profissionalizante de
enfermagem, sendo uma pública e duas privadas, selecionadas por estarem inseridas no Cadastro
Nacional de Educação Profissional de Nível Técnico. Este estudo foi desenvolvido em duas etapas: a
primeira consistiu na apreensão dos planos de cursos das disciplinas responsáveis pela construção
de competências voltadas aos registros de enfermagem, utilizando um formulário, e a segunda, na
identificação das abordagens de ensino desenvolvidas pelos docentes participantes, a partir da
realização das entrevistas. Vale ressaltar que se consideraram aos aspectos éticos disposto na
Resolução 196/96, do CNS e a Resolução COFEN, no. 311. A análise foi realizada através do um
enfoque no método qualitativo, utilizando a técnica de análise de conteúdo. Observou-se na análise
dos dados que nas bases conceituais dos planos de cursos das instituições formadoras desses
profissionais há indícios do ensino dos registros de enfermagem, porém, sem articulação destes com
o processo de enfermagem. Em relação às abordagens de ensino pode-se inferir que as disciplinas
são ministradas segundo os preceitos da pedagogia tradicional, comportamentalista e cognitivista,
com predominância das duas últimas. Sendo assim, espera-se que os resultados de ste estudo
venham a contribuir para que os técnicos possam registrar, de forma sistematizada e pautada em
bases científicas, as suas observações e ações, refletindo na qualidade do cuidado prestado e na
construção de novos saberes em Enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp086438.pdf

Nº de Classificação: 6184
ALMEIDA, Sandra Aparecida de. Orientação sexual nas escolas: seria possível se não incomodasse?.
João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NOGUEIRA, Jordana de Almeida
RESUMO: As discussões relativas à educação sexual nos espaços escolares, surgiram no início do
século XX e somente na década de 80 tornou-se urgente, tendo em vista as altas taxas de gravidez
na adolescência e aumento do número de casos de contaminação pelo HIV no país. Diante desse
quadro, o Ministério da Educação e Cultura reafirma a estreita relação de causas e efeitos nas
políticas públicas na área da sexualidade, educação e saúde e, considera imprescindível o retorno da
Educação Sexual nas escolas. Inicia-se em 1995/96 o processo de elaboração dos Parâmetros
Curriculares Nacionais, voltados para os ciclos básico, fundamental e médio o qual propõe a inclusão
transversal da temática orientação sexual em todas as disciplinas. Objetivou-se analisar sob a ótica
dos educadores/gestores de escolas públicas do ensino fundamental do município de Cajazeiras PB, como o tema “orientação sexual” vem sendo incorporado nas práticas pedagógicas. Estudo de
natureza qualitativa que utilizou o Grupo Focal e a entrevista semi-estruturada com vinte e três (23)
educadores e oito (8) gestores respectivamente. O material empírico obtido foi analisado segundo a
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Técnica de Analise de Conteúdo, modalidade temática, que culminou nos seguintes temas: “O olhar
dos gestores: o discurso oficial versus cotidiano pedagógico”; “A dialogicidade entre valores e práticas
profissionais”; “A (dis) função escola/família no fazer pedagógico”. O estudo evidenciou que há um
comprometimento por parte dos gestores no que tange a inserção da orientação sexual no contexto
escolar, porém as ações ainda são implementadas de maneira incipiente; os educadores assinalam
despreparo quando se deparam com situações que exijam um pronunciamento frente às
manifestações dos alunos sobre sexualidade; predomina a cultura da sexualidade, como fator de
reprodução humana e risco social; a escola tem papel secundário na abordagem das questões que
envolvem a sexualidade, adotando postura de omissão e/ou não responsabilização pelas demandas
que se apresentem no ambiente escolar; a insuficiente participação da família e inexistência de
pratica dialógica entre instituições escolares/ familiares favorece um olhar unilateral da problemática
da sexualidade, gerando conflito de valores. Sugere-se investimento em estratégias que possibilitem
um entrosamento entre família/ aluno/escola/educador, fortalecendo o potencial gerador de
formação/informação, consolidando-se de fato em uma proposta operacional. Recomenda-se
formação continuada dos educadores objetivando mudanças paradigmáticas relativas à sexualidade,
envolvendo outros campos do saber como a saúde, sociologia, antropologia e história; que a mesma
seja percebida de maneira extensiva/inclusiva e que propicie o desenvolvimento de cidadãos éticos e
conscientes de seus direitos humanos.
Acesso remoto ao texto integral:
http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=315

Nº de Classificação: 6185
KOERICH, Ana Maria Espíndola. Hospital Colônia Sant'ana: reminiscências dos trabalhadores de
enfermagem (1951-1971). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências
da Saúde, 2008. 107 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BORENSTEIN, Miriam Süsskind
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa com abordagem sócio-histórica, cujo objetivo geral
foi historicizar o cotidiano dos trabalhadores de enfermagem no Hospital Colônia Sant'Ana (HCS) de
São José/Santa Catarina, no período de 1951 a 1971, através de suas reminiscências. O marco
inicial (1951), teve por base os dez anos de existência da instituição e os fatos científicos, políticos,
econômicos e sociais que contribuíram para o aumento da demanda de pacientes psiquiátricos à
instituição. O marco final (1971), foi delimitado com base na mudança administrativa do Hospital, que
passou a ser administrado pela Fundação Hospitalar de Santa Catarina (FHSC) e a conseqüente
entrada do primeiro enfermeiro, significando a passagem da enfermagem laica para a profissional.
Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com seis trabalhadores
aposentados que exerceram suas atividades na enfermagem do HCS, no período historicizado,
utilizando -se do método de História Oral (H.O). Foram ainda utilizadas outras fontes documentais
como: atas, relatórios, prontuários, fotografias, dissertações, teses, entre outros. A memória foi
utilizada como Referencial Teórico, servindo de eixo norteador para a realização da pesquisa. O
estudo respeitou as Diretrizes e Normas Regulamentadoras da Pesquisa envolvendo Seres
Humanos, recomendadas pela Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, e foi aprovada
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSC, com o Parecer nº 182/08. Para análise e interpretação
dos dados, utilizou-se da análise de conteúdo temática, preconizados por Bardin (2004) e Minayo
(2004), do quais surgiram seis categorias: 1. Os aspectos relativos ao cenário da instituição; 2. A
política clientelista; 3. A utilização da loucura como fonte de lucro e trabalho; 4. Os saberes e fazeres
dos trabalhadores; 5. As relações que se estabeleceram entre os profissionais, e finalmente, 6. Os
fatos que determinaram a passagem da enfermagem laica para a profissional. A pesquisa
proporcionou historicizar as vivências dos trabalhadores de enfermagem no período estudado, os
seus sentimentos e emoções, bem como, compreender os diversos aspectos do processo de trabalho
individual e coletivo destes trabalhadores de enfermagem. Foi possível ainda, desvelar como se
caracterizou a enfermagem laica de um hospital colônia, e como se deu a construção dos saberes e
fazeres profissionais da época. Os relatos dos entrevistados foram carregados de emoções, e se
constituíram em importantes fontes documentais para acervo e conhecimento da enfermagem
catarinense e brasileira.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp087880.pdf
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Nº de Classificação: 6186
SILVA, Roberta Porto da. Cuidado de enfermagem durante o processo de adaptação entre pais e
recém-nascidos com anomalias congênitas. Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2008. 350 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MONTICELLI, Marisa
DUFLOTH, Rozany Mucha
RESUMO: Trata-se de uma Pesquisa Convergente-Assistencial desenvolvida no cenário neonatal, a
partir de uma maternidade pública no sul do Brasil. Teve como objetivos compreender a percepção
dos pais sobre o nascimento de um filho com anomalia congênita e identificar o modo como a
enfermeira da unidade neonatal pode auxiliar os recém-nascidos com anomalias e seus pais durante
o processo de adaptação pós-parto. O referencial teórico que sustentou este estudo foi o Modelo da
Adaptação de Sister Callista Roy. Os sujeitos foram três famílias de crianças que nasceram
portadoras de anomalia congênita. A coleta de dados ocorreu durante o processo de cuidar em
enfermagem, utilizando-se basicamente das técnicas de observação participante e entrevista
focalizada. A partir dos dados colhidos durante o processo de cuidado, as informações foram
analisadas pelos processos genéricos de: apreensão, síntese, teorização e transferência. Desta
análise emergiram cinco categorias, que demonstram as percepções dos pais, a saber: 1) A hora do
parto: sentimentos anestesiados; 2) Internação na UTI Neonatal: o hospital no lugar da casa; 3) Voltar
para casa: um misto de alegria e medo; 4) A rede de apoio familiar: entre reforços e fragilizações; e 5)
Tocar a vida: a convivência com o filho portador de anomalia congênita. A partir destas categorias foi
possível observar que a enfermeira pode atuar com estas famílias num modelo de cuidado adaptativo
que engloba, paulatinamente: a fase do fazer, no qual a enfermeira presta cuidado direto e integral ao
neonato, pois a mãe está ainda impossibilitada pelo parto e o pai está dividido no cuidado da díade e
o conflito diante do inesperado; a fase do ensinar, no qual os pais passam a explorar o ambiente e
iniciam o aprendizado do cuidado que deve ser prestado ao filho. O papel educativo da enfermeira é
muito importante em todas as fases, mas aqui é imprescindível; a fase de validação, em que as
famílias já se encontram mais fortalecidas para prestar o cuidado, estando então o papel da
enfermeira centrado na validação de informações, sem deixar de acompanhar diretamente a família;
e a fase do suporte, em que os pais já conhecem mais sobre os filhos do que a equipe de saúde.
Nesta etapa a enfermeira dá suporte aos problemas que eventualmente surgem. Os resultados
mostram que diante do nascimento de um filho com anomalia congênita, vários sentimentos
conflitantes emergem, porém, a enfermeira pode auxiliar os pais no processo adaptativo à nova
situação existencial, renovando as esperanças e fortalecendo a família.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=136845

Nº de Classificação: 6187
SOUZA, Adalbi Cilonei. Itinerário terapêutico das famílias de crianças com diarréia (O).
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2009. [127] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BOEHS, Astrid Eggert
RESUMO: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa na modalidade de etnoenfermagem que
teve por objetivo geral identificar o itinerário terapêutico seguido pelas famílias com crianças menores
de cinco anos com diarréa. O referencial teórico adotado foi o modelo de Arthur Kleinman e conceitos
da Teoria de Madeleine Leininger. Os participantes do estudo foram oito famílias com crianças
menores de cinco anos que procuraram a emergência de um hospital pediátrico do município de
Florianópolis quando suas crianças apresentaram diarréia. A coleta de dados se deu inicialmente com
a observação participante para escolher os participantes, na emergência e no domicílio foram
realizadas entrevistas com mães, avós e pais com um roteiro-guia. Mediante permissão, todas as
entrevistas foram gravadas e transcritas, um diário de campo auxiliou a complementar os registros. A
análise ocorreu concomitante à coleta dos dados buscando-se os domínios culturais. A discussão dos
dados ocorreu à luz do referencial teórico e aproximação com outros estudos emergindo como
resultado os domínios. Os informantes perceberam o problema, caracterizam-no, desenvolveram uma
ação e depois avaliaram os seus resultados. Questões de ordem econômica e fatores socioculturais
estiveram presentes em todos os momentos juntamente com as redes de apoio social. As razões
para a escolha da emergência se justificaram por diferentes motivos, seja pelo marketing do hospital,
falta de profissionais nas Unidades Locais de Saúde, capacidade dos hospitais em realizar exames
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ou a própria qualidade do atendimento prestada pelos profissionais do Setor Profissional. Estas
razões apontam para a diferença de modelos explicativos sobre a gravidade do quadro de diarréia
entre os setores familiar e profissional de cuidado, havendo necessidade de mais estudos.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.tede.ufsc.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1067

Nº de Classificação: 6188
RIBEIRO, Juliana Aparecida. Cuidado de enfermagem no pós-operatório de cirurgia cardíaca: as
percepções da pessoa que recebe reflexoterapia (O). Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BUB, Maria Bettina Camargo
RESUMO: Nesta dissertação a pesquisadora utilizou a reflexoterapia como técnica de cuidado de
enfermagem com pessoas no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Na condição pós-operada a pessoa
sente mal-estar emocional/psicológico e físico: se sente amedrontada, ansiosa pelas restrições, dores
nas incisões cirúrgicas, inserção de dreno (s) torácico (s), sonda vesical de demora, cateter de oxigênio,
cateteres periférico e central, enfim, uma grande quantidade de procedimentos invasivos que causam
desconfortos e distúrbio do sono ou mesmo insônia. Esta condição também é influenciada pelo
ambiente ruidoso e movimentado como é a unidade de terapia intensiva. A reflexoterapia é uma técnica
que consiste de massagem específica em todas as regiões dos pés, proporcionando equilíbrio físico e
energético em quem a recebe. Esta técnica foi utilizada para que a condição de mal-estar cursasse para
uma condição melhor por meio da satisfação de algumas necessidades básicas. O objetivo foi explorar
as mudanças de estado percebidas pela pessoa que recebeu o cuidado de Enfermagem com a técnica
da reflexoterapia no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Para tanto, realizou-se uma pesquisa
exploratória de abordagem qualitativa, que tomou corpo com a Teoria das Necessidades Humanas
Básicas, de Horta (1979), mas principalmente pelo conceito de cada necessidade organizado por
Benedet e Bub (2001), adicionado ao conceito de necessidade de Liss (1993). A reflexoterapia foi
aplicada em duas sessões em cada um dos seis participantes, sendo a primeira dentro da unidade de
terapia intensiva (UTI), e a segunda na unidade de internação cirúrgica após a alta da UTI. Estas duas
sessões contribuíram para a coleta de dados, acrescentadas das notas de observação da
pesquisadora, assim como das entrevistas realizadas após a segunda sessão de reflexoterapia. Com a
análise vertical dos dados, observou-se que a reflexoterapia contribuiu para que a pessoa passasse por
este momento sentindo-se melhor, proporcionando relaxamento, conforto, sono e repouso. Mas para
que a satisfação das necessidades ocorresse as condições do ambiente e a confiança entre quem
realizou este cuidado e a pessoa que foi cuidada foram fundamentais para que se percebesse os
benefícios da reflexoterapia. Concluiu-se que a reflexoterapia, aplicada de forma a respeitar a
privacidade e a autonomia da pessoa, assim como quando realizada em um ambiente preparado para
garantir mais conforto, proporciona benefícios para uma melhor recuperação e restabelecimento
energético desta pessoa. É necessário divulgar mais as contribuições da reflexoterapia para que mais
pessoas se beneficiem desta técnica de cuidado de Enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp087887.pdf

Nº de Classificação: 6189
LUZ, Juliana Homem da. Do horror ao amor: compreendendo o significado de estar hospitalizado no
cotidiano de crianças e adolescentes com doenças crônicas. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINI, Jussara Gue
RESUMO: O presente estudo trata de uma Pesquisa Convergente Assistencial de abordagem qualitativa,
cujo objetivo geral foi compreender o significado de estar hospitalizado no cotidiano de crianças e
adolescentes com doenças crônicas. O Interacionismo Simbólico foi o referencial teórico que apoiou toda a
trajetória da pesquisa desenvolvida no segundo semestre de 2008, no Hospital Infantil Joana de Gusmão,
situado em Florianópolis - SC. Os sujeitos participantes foram uma criança com leucemia e três
adolescentes, sendo dois com insuficiência renal crônica e um com osteogênese imperfeita, que vivenciam o
cotidiano da doença crônica e da hospitalização. A coleta de dados foi realizada através do processo de
interação em enfermagem, utilizando-se a técnica de observação participante, baseada na escuta sensível e
no desenho infantil. Durante o processo de interação reforçou-se a concepção, de que o desenho não foi
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apenas uma estratégia eficaz que permitiu a expressividade das crianças e dos adolescentes em relação às
interações vivenciadas no cotidiano da sua hospitalização, mas, também, possibilitou momentos agradáveis
aos sujeitos, permitindo a expressão de seus sentimentos, criatividade e imaginação, fazendo com que eles
reflitam sobre sua situação de saúde-doença e hospitalização de uma forma sensível. A análise dos dados
seguiu quatro processos: apreensão, síntese, teorização e transferência. Ao analisar os significados
encontrados, percebeu-se a sintonia desses tanto com os pressupostos e os conceitos sensíveis trazidos
pelo Interacionismo Simbólico, quanto com os aspectos que envolvem o comportamento e a resposta de
crianças e adolescentes frente ao cotidiano da doença crônica e da hospitalização. De tal modo que estar
hospitalizado significa: estar doente, longe de casa, exposto a procedimentos dolorosos, sentir tristeza,
sofrimento, nervosismo, ter vontade de chorar e responder com agressividade em alguns momentos, ao
mesmo tempo, em que significa ter possibilidades de tratamento e cura, ser cuidado por enfermeiros,
médicos, outros profissionais e pela família, fazer novas amizades, estar em reciprocidade com a natureza e
vivenciar “experiências agradáveis” através do cuidado, da paixão, do amor, da felicidade e de brincadeiras.
Dos significados encontrados, destacou-se a capacidade da criança e dos adolescentes em reagrupá-los e
transformá-los sob o olhar da situação na qual estão inseridos, tudo isso, expressos através de seus lindos
desenhos, permeados de significados e lições de vida.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp089875.pdf

Nº de Classificação: 6190
ROCHA, Renata Florez. Cinedebate: (des)construindo territórios da loucura. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2009. [116] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Sílvia Maria Azevedo dos
RESUMO: O presente estudo teve por objetivo investigar como os usuários, familiares e profissionais
de um Centro de Atenção Psicossocial, da cidade de Florianópolis, se afectam com o cinedebate
como possibilidade intercessora na desterritorialização do espaço da loucura. Tratou-se de uma
pesquisa qualitativa que utilizou a pesquisa-ação como estratégia para coleta de dados junto a 33
sujeitos. Esse estudo teve como referencial teórico-filosófico a Filosofia da Diferença e a
Esquizoanálise. Para coleta dos dados foram utilizadas as seguintes técnicas: oficinas terapêuticas e
o cinedebate. Essas funcionaram como intercessores que tornaram possível a reflexão com os
sujeitos envolvidos na pesquisa. No âmbito das oficinas e logo após a exibição dos filmes
selecionados buscou-se discutir as possibilidades de desterritorialização de espaços instituídos da
loucura. A análise de conteúdo foi utilizada na codificação e no tratamento dos dados coletados, onde
foram identificados quatro grandes eixos temáticos: os intercessores da loucura, as linhas de fuga no
mundo moderno, os modos de existência no palco da vida e a experiência-sofrimento. Os resultados
da pesquisa apontaram que é possível afectar-se com as idéias de filmes cinematográficos.
Mostraram, ainda, que os vários processos de subjetivação viabilizaram a construção e
desconstrução de diferentes rizomas e possibilitaram a circulação da loucura pelo diferente. Verificouse, assim, que a problematização dos possíveis espaços de circulação da loucura e dos aspectos que
envolvem as relações favorece a desinstitucionalização e a desterritorialização da loucura.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp095191.pdf

Nº de Classificação: 6191
MERCÊS, Nen Nalú Alves das. Representações sociais sobre o transplante de células-tronco
hematopoiéticas e do cuidado de enfermagem. Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 213 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: O Transplante de células-tronco hematopoiéticas ou das células-progenitoras, mais
conhecido como transplante de medula óssea é um procedimento terapêutico, que objetiva o
restabelecimento da hematopoiese. Este estudo tem como objetivo, compreender as representações
sociais sobre o transplante de células-tronco hematopoiéticas e do cuidado de enfermagem na
perspectivada de dois grupos sociais, um com transplantados de medula óssea e o outro de
enfermeiros de dois Serviços de Transplante de Medula Óssea. O referencial teórico está
fundamentado na teoria das representações sociais. Totalizaram 62 sujeitos, que constituíram os dois
grupos amostrais. O local de estudo foram dois Serviços de Transplante de Medula Óssea, do Sul do
Brasil. A entrevista semi-estruturada foi o instrumento utilizado para a coleta de dados. Para o
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tratamento dos dados utilizou-se a proposta de análise de conteúdo de Laurence Bardin. As
temáticas que emergiram foram: o conhecimento transformado (o desconhecido, conhecimento do
TMO, conhecimento resignificado, emoção, atitude); manutenção da vida (expectativa do viver, luta
pela vida); cura do câncer (tratamento para o câncer, combater o câncer, expectativa da cura);
práticas após o TMO (estilo de vida e relacionamento pessoal); e, ambiente estressante do cuidado
(ambiente fechado), para o grupo social de transplantados. Para o grupo social de enfermeiros as
temáticas foram: configuração representacional do TMO (tipo de tratamento, limite terapêutico,
manutenção da vida, sofrimento, perspectiva de vida); e, configuração profissional do TMO
(responsabilidade, vínculo afetivo, ambiente de trabalho, crescimento profissional, crescimento
pessoal, atividade profissional). No cuidado de enfermagem, para o grupo de transplantados as
temáticas foram: cuidado de enfermagem humanizado (humanização do cuidado, solicitude, vínculo).
Para o grupo de enfermeiros, as temáticas foram: dimensões do cuidado de enfermagem no
transplante (cuidado especializado, cuidado complexo, cuidado humanizado e cuidado educativo); e,
o cuidador no cuidado (manter distanciamento, elaborando as perdas, satisfação no cuidado e
vínculo). Finalizando, este estudo iniciou com dois objetos de representação social - o transplante de
células-tronco hematopoiéticas e o cuidado de enfermagem. No decorrer da análise ficou
caracterizado um objeto o do processo de transplante de células-tronco hematopoiéticas, estando o
cuidado inserido neste processo. As representações de manutenção da vida, cura do câncer e
perspectiva de vida ficaram caracterizadas neste estudo.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp095174.pdf

Nº de Classificação: 6192
SANTOS, Viviane Euzébia Pereira. Cuidar de si no contexto acadêmico da enfermagem e a
segurança do paciente (O). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2009. 160 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RADÜNZ, Vera
RESUMO: Este estudo tem como objetivo compreender o cotidiano de acadêmicas de Enfermagem
no movimento de cuidar de si e conviver com o estresse. O referencial teórico filosófico tem como
suporte as premissas de autores da Enfermagem que a utilizam, em especial, a Enfermeira Dra. Vera
Radünz, por abordar o cuidar de si com base na teoria existencialista de Heidegger, refletindo sobre o
cuidar/ cuidado, o processo de cuidar e o ensino de Enfermagem e o estresse no cotidiano das
graduandas de Enfermagem. Pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, no qual utilizou-se análise
documental da instituição de ensino, entrevistas semi-estruturadas e grupo focal como método de
coleta de dados. Como sujeitos do estudo, foram incluídas onze acadêmicas de Enfermagem, do
último período de um curso de graduação em Enfermagem do norte do estado de Santa Catarina,
Brasil. Os dados analisados utilizando a análise do conteúdo de Bardin e a partir dos pressupostos da
autora versam sobre o projeto pedagógico curricular, os momentos estressantes na formação
acadêmica e a visão das discentes sobre o cuidar de si e suas interfaces com o estresse e a
segurança do paciente. Dentre os resultados, destaca-se que acadêmicas apresentam várias fontes
de estresse durante sua formação, tentam minimizá-las através de momentos de descontração e
lazer, mesmo que não relacionem essas atividades com práticas para cuidar de si. Conclui-se
destacando que o ser-aí das acadêmicas de Enfermagem diante do estresse e das possibilidades de
cuidar de si necessita de mais estímulos por parte do corpo docente e da instituição de ensino, a qual
colabora de forma pouco significativa, sintética, para a sensibilização das práticas de cuidar de si.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0639-T.pdf

Nº de Classificação: 6193
LANZONI, Gabriela Marcellino de Melo. Vislumbrando a rede complexa de relações e interações
do agente comunitário de saúde. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2009. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MEIRELLES, Betina Hörner Schlindwein
RESUMO: O Agente Comunitário de Saúde (ACS), um trabalhador vinculado ao Programa de
Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e à Estratégia Saúde da Família (ESF), integra-se à equipe
multiprofissional, na Atenção Básica, com a finalidade de promover saúde na comunidade na qual
reside, desempenhando um papel relevante de interlocutor com a população. O estudo teve por
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objetivo compreender o significado da rede de relações e interações dos Agentes Comunitários de
Saúde de uma Unidade Local de Saúde (ULS) de Florianópolis/SC, desenvolvendo pressupostos
teóricos a partir dos processos interacionais. O referencial metodológico adotado foi a Grounded
Theory ou Teoria Fundamentada nos Dados. O pensamento complexo de Edgar Morin foi utilizado
como referencial teórico. Foram sujeitos da investigação Agentes Comunitários de Saúde integrantes
da equipe multiprofissional - enfermeiras, médicos e dentista - e usuários atendidos em uma das
unidades locais de saúde do Município de Florianópolis. A seleção dos sujeitos, a coleta e a análise
seguiram os pressupostos da Grounded Theory. Um total de 20 participantes constituiu três grupos
amostrais. As entrevistas em profundidade e os memorandos compuseram o material empírico do
estudo. O processo da investigação foi desenvolvido pela coleta e análise simultânea e comparativa
dos dados, sendo orientado pela codificação aberta, axial e seletiva, amostragem e saturação teórica.
Desse processo emergiu o fenômeno Vislumbrando as relações e interações do Agente Comunitário
na melhoria da atenção à saúde dos usuários, como uma rede complexa, constituído a partir da interrelação de seis categorias: Reconhecendo a Comunidade e a ULS como Espaços para Relações e
Interações; Concebendo a Qualidade das Relações com a Equipe e Comunidade; Valorizando seu
Trabalho como ACS; Percebendo o Enfermeiro como Mediador das Relações e Interações; Sendo o
Elo entre a Comunidade e a Equipe; e Favorecendo a Assistência através da sua Rede de Relações
e Interações. O Agente Comunitário de Saúde se posiciona no centro de sua rede de relações,
integrando-a e estando sujeito ao que as perturba, modifica e às suas novas conformações. Sua rede
de relações é uma unidade que compõe o sistema “saúde”, sendo facilitadora do processo de
atenção à saúde à comunidade. O Enfermeiro é indicado como um profissional que interfere
diretamente na relação entre o ACS e a equipe, uma vez que também media a comunicação e, com
uma postura interdisciplinar, se dispõe a integrar pessoas e articular saberes. Para a liderança das
equipes, o Enfermeiro é indicado como promotor de integração entre os membros, fortalecendo sua
importância não apenas na dimensão assistencial, como também, na dimensão gerencial.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.tede.ufsc.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1074

Nº de Classificação: 6194
LINO, Monica Motta. Produção científica dos grupos de pesquisa em educação em enfermagem
da Região Sul do Brasil. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências
da Saúde, 2009. 73 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BACKES, Vânia Marli Schubert
RESUMO: A relação de formação de recursos humanos de Enfermagem na América Latina encontrase intimamente relacionada aos processos de formação básica de trabalhadores da área, de
Graduação e de Pós-Graduação, bem como suas especificidades e direcionamentos no setor de
saúde. Neste panorama, a área da Enfermagem vem repensando seus modos de fazer, de pesquisar
e de educar, refletindo avanços e mudanças nos cursos de formação profissional, no ensino, na
pesquisa e nas práticas de cuidado em saúde. Esta pesquisa é do tipo descritiva, exploratórioanalítica, em base documental, de natureza qualitativa, com o objetivo de analisar a produção
científica dos Grupos de Pesquisa em Educação em Enfermagem da Região Sul do Brasil,
configurando as tendências e perspectivas deste setor por meio da produção de artigos científicos
publicados nos últimos cinco anos (2004-2008). Nesta Região existem 18 GPEE, assim distribuídos:
Rio Grande do Sul (08), Santa Catarina (03) e Paraná (07). A partir da análise do currículo dos 173
pesquisadores cadastrados nestas estruturas, foram captados todos os artigos científicos de
Qualis/CAPES Internacional disponíveis on-line, concretizando 330 produções. A organização e
sistematização dos estudos foram assim conduzidas: 1) Captação do estudo na íntegra; 2) Leitura
dos resumos e diferenciação do corpo de análise; 3) Leitura dinâmica e impregnação do trabalho
completo; 4) Sistematização dos estudos no instrumento de análise. Os resultados são elucidados a
partir de três manuscritos: 1) Caracterização da produção científica e tecnológica em educação em
Enfermagem do Sul do Brasil; 2) Análise da produção científica dos Grupos de Pesquisa em
educação em Enfermagem da Região Sul do Brasil; e 3) Posturas pedagógicas na educação em
Enfermagem e saúde da Região Sul do Brasil. Os enfermeiros têm optado pelo trabalho individual,
com evidente dificuldade destes GPEE em articular as pesquisas entre seus membros e de focá-las
em sua temática genuína, distanciando-se do aprofundamento em educação em saúde e
preocupandose com a categoria produtividade em detrimento de uma produção que dê visibilidade e
contribua com sua linha de pesquisa. No entanto, os estudos cujo enfoque se mantém na educação
encontram-se pautados em teorias críticas, bem como a tendência temática encontra-se sustentada
na vertente currículo/formação e de educação popular. Revela-se a percepção da educação em
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saúde como componente crítico-reflexivo, voltada ao contexto social dos indivíduos, reconhecendo a
realidade dos sujeitos, a importância do diálogo, na perspectiva de horizontalidade e voltada à
cidadania. A dinâmica de trabalho dos GPEE tem resultado em produções de qualidade sobre
educação em Enfermagem e saúde, no entanto, essa produção tem sido difundida de forma lenta,
com baixa representatividade na Região Sul do Brasil. A produção e divulgação das práticas
educativas desenvolvida no trabalho em saúde, de pesquisas e de análises de realidades, tornam-se
insuficiente quando é evidenciada a potencialidade de pesquisadores que dispõe. Tornar-se-ia
possível contribuir, com maior visibilidade, nas políticas de recursos humanos do âmbito latinoamericano. Neste sentido, sugere-se a construção de macro-projetos dentro dos GPEE para orientar
subprojetos de iniciação científica e de Pós-Graduação, orientados em acordo à necessidade social,
com enfoque em educação, Enfermagem e saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp099294.pdf

Nº de Classificação: 6195
GONÇALVES, Evelise Ribeiro. Em busca do profissional socialmente sensível: um estudo sobre o
trabalho do cirurgião-dentista na estratégia de saúde da família sob o olhar da bioética de
intervenção. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2009. 196 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RAMOS, Flávia Regina Souza
RESUMO: Estudo de caso com abordagem qualitativa cujo objetivo foi analisar o trabalho do
cirurgião-dentista na Estratégia de Saúde da Família no município de Florianópolis/SC com base na
percepção desse trabalhador e sob o olhar do referencial da Bioética de Intervenção. Os dados foram
coletados em 2 etapas: questionário respondido por amostra representativa de cirurgiões-dentistas da
rede assistencial do município e entrevistas semi-estruturadas com profissionais selecionados dessa
amostra e divididos nas 5 regionais de saúde. Um representante da gestão municipal em saúde bucal
também foi entrevistado. O software ATLAS-TI foi utilizado para auxiliar na análise de conteúdo das
entrevistas. Do processo de análise emergiram 4 categorias: a primeira trata do desafio enfrentado
pelos trabalhadores em entender e assumir os novos papéis exigidos pelo novo modelo de
assistência, evidenciando a sua percepção sobre a Estratégia de Saúde da Família e as mudanças
que aconteceram (ou não) após o início do seu trabalho. A segunda trata da influência da formação
profissional e do perfil pessoal na inserção do cirurgião-dentista na Estratégia, evidenciando as
fragilidades do modelo de formação e lançando alternativas que ajudariam a construir o profissional
socialmente sensível. A terceira trata das rotinas e/ou situações do trabalho do cirurgião-dentista,
analisando como expressam a proposta da Bioética de Intervenção que considera a inclusão social e
a justiça sanitária pressupostos para a efetivação da cidadania. As rotinas e/ou situações analisadas
foram: acesso à assistência odontológica, serviço de referência, estabelecimento de vínculo com a
comunidade e participação popular e controle social na atenção à saúde. A quarta e última categoria
discute como o cotidiano das atividades profissionais estaria potencializando e/ou limitando a
efetivação do novo modelo. Concluiu-se que a inserção da atenção à saúde bucal na Estratégia de
Saúde da Família em Florianópolis/SC, iniciada há menos de 5 anos, ainda é um processo em
construção. Cumpre ressaltar que embora algumas rotinas de atendimento expressem
comprometimento com a inclusão social, outras dificultam o acesso ao serviço, afetando o alcance da
integralidade e o estabelecimento de vínculo com a comunidade. Além disso, o processo de
participação popular e controle social, tão importante para a construção da consciência sanitária,
ainda se mostra tímido, precisando de maior envolvimento dos profissionais, devido sua importância
como ativadores e potenciais transformadores do modelo de assistência. Assim, é primordial que
estejam interessados e comprometidos com os pressupostos do Sistema Único de Saúde e da
Estratégia de Saúde da Família, tendo em mente que sua atuação pode desencadear mudanças
dentro de uma política de saúde bucal que é instrumento para atingir uma finalidade maior: a
cidadania da população.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp095154.pdf

Nº de Classificação: 6196
FENILI, Rosangela Maria. Centro espírita no itinerário terapêutico em situações de vida (O).
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Departamento
de Enfermagem, 2009. 130 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
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Orientador(es): GONÇALVES, Lucia Hisako Takase
SANTOS, Sílvia Maria Azevedo dos
RESUMO: Esse estudo teve como objetivo compreender o significado da busca de um Centro
Espírita como parte do itinerário terapêutico no processo de cuidado em situações de vida. Foi
desenvolvido à luz do modelo de Sistema de Cuidados à Saúde de Arthur Kleinman e do pensamento
interpretativista de Clifford Geertz. Estudo de abordagem qualitativa, tipo exploratória descritiva, com
a coleta de dados inspirada pelo método da observação participante e entrevista semi-estruturada.
Participaram do estudo onze informantes que buscaram as práticas terapêuticas desenvolvidas em
um Centro Espírita de orientação kardecista situado em uma capital da Região Sul. Os dados foram
tratados a partir da análise de conteúdo de Bardin, resultando na construção do eixo temático: a
busca pelo cuidado e tratamento para as situações de vida. Este estudo procurou mostrar a busca
das pessoas por práticas terapêuticas para o cuidado e tratamento em suas situações de vida,
possibilitando uma compreensão da inserção em seu itinerário, e uma aproximação com o seu
universo sociocultural. Os sujeitos referiram que o acolhimento recebido, o autoconhecimento que
oportunizou refletirem sobre suas vidas e o conhecimento que gerou a compreensão de experiências
que vivenciavam, contribuíram para amenizar e ou resolver seus sofrimentos e adoecimentos. Ao
desenvolver sua prática, mesmo com o embasamento da Doutrina Espírita, o Centro Espírita tem-se
apropriado de uma estrutura organizada, sugerindo uma medicalização do cuidado dentro desse
espaço de atendimento. O estudo traz contribuições incitando singular discussão e reflexão quanto à
importância da abertura para outras formas de cuidado, permitindo-nos o diálogo entre as diferentes
áreas de conhecimento e saberes e concretizando um cuidado mais sensível nas diferentes situações
de vida das pessoas. Abre novas perspectivas para que outros pesquisadores possam aprofundar as
questões aqui levantadas.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp112340.pdf

Nº de Classificação: 6197
SILVESTRIN, Aldanéa Norma de Souza. Manifestações da criatividade da equipe de enfermagem
de um serviço de emergência pediátrica. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2009. 132 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RAMOS, Flávia Regina de Souza
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, realizada no Núcleo de
Enfermagem em Emergência Pediátrica (NEEP) de um Hospital Púbico localizado na região sul do
Brasil. O estudo teve como objetivo geral conhecer o potencial criativo e as manifestações da
criatividade da equipe de enfermagem de um serviço de emergência pediátrica. Como objetivos
específicos buscou-se identificar o significado da criatividade e sua relação com o cuidado prestado
para a equipe de enfermagem de um serviço de emergência pediátrica e reconhecer as expressões e
condições/possibilidades postas para o ato criativo. O processo de aproximação da pesquisadora
com a temática investigada ocorreu em duas etapas distintas, com a participação de 12 profissionais
na primeira etapa e 11 na segunda etapa do estudo. A primeira aconteceu através de três oficinas,
tendo como foco principal a construção de espaços dialógicos de expressão e desenvolvimento da
criatividade no cotidiano do trabalho, tendo como suporte a metodolologia problematizadora de Paulo
freire com a aplicação do Arco de Charles Maguerez. Na segunda etapa foram realizadas entrevistas
semi-estruturadas com os profissionais da equipe de enfermagem do NEEP com o objetivo de
exporem suas opiniões acerca da experiência em trabalhar com pediatria, como se percebem
enquanto seres criativos, os fatores que julgam ser limitantes e estimulantes para o ato criativo e suas
concepções sobre a criatividade. Os dados foram tratados através da análise temática proposta por
Bardin e configuraram da seguinte forma: 1-Influências sobre o processo criativo (decodificação do
questionário); 2-As experiências vivenciadas em emergência pediátrica: a criatividade refletida no
cuidado; 3-Concepções acerca da criatividade; 4-O potencial criador: eu, você nós, quem pode ser
criativo? 5-A manifestação criativa: fatores e condições necessários para o ato criativo a partir do
olhar da equipe. Os profissionais da equipe de enfermagem entendem que a criatividade está
relacionada tanto a necessidade do profissional quanto do paciente e que por vez esta necessidade
se reflete diretamente no cuidado. Para a maioria dos profissionais do NEEP todas as pessoas têm
potenciais e talento para serem criativos, mas que a criatividade é dependente de fatores intrínsecos
como força de vontade, auto-estima e estado de espírito e de fatores extrínsecos como a motivação
por parte da equipe e da instituição, ter ambiente propício e favorável para poder manifestá-la, e que
é dependente do momento e da situação vivenciada. Na enfermagem julgam ser a criatividade
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utilizada como um instrumento de trabalho para o agir e pensar, refletido principalmente no cuidado a
criança e seus familiares.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.tede.ufsc.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1305

Nº de Classificação: 6198
FRELLO, Ariane Thaise. Componentes do cuidado de enfermagem de Carraro: o processo do
parto sob a lente das puérperas. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2009. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARRARO, Telma Elisa
RESUMO: Conhecer o que as mulheres têm a dizer a respeito de suas experiências no processo do
parto permite que as práticas sejam repensadas em adequação às expectativas de suas usuárias,
que buscam, nesse momento delicado, uma esfera envolta de cuidado e conforto, marcando de forma
positiva suas vidas e as de suas famílias. Este estudo tem como OBJETIVO evidenciar como os
Componentes de Cuidado de Enfermagem de Carraro se apresentam nas falas de mulheres
puérperas acerca do processo do parto, em três diferentes realidades do sul do Brasil. Este estudo foi
desenvolvido a partir dos dados brutos qualitativos já colhidos de um estudo quali-quantitativo,
descritivo prospectivo, multicêntrico, envolvendo três instituições da Região Sul do Brasil, que
atendiam a clientela do Sistema Único de Saúde (SUS) e possuíam alojamento conjunto. O
referencial teórico utilizado foram os Componentes do Cuidado de Enfermagem Poder Vital/Vida, de
Carraro (1998), baseados em Florence Nightingale e Ignaz Phillip Semmelweis, os quais são:
Observação e atenção ao estado emocional da mulher; Relações interpessoais; Conforto e bemestar; e Condições oferecidas pelo meio ambiente na potencialização do poder vital da mulher. As
entrevistas semi-estruturadas foram realizadas no período de agosto a dezembro de 2006 por
enfermeiros sem vínculos com as instituições, e tiveram como questões norteadoras: Como foram
suas horas antes de seu bebê nascer? Como foi seu parto? Como foi o cuidado recebido durante seu
trabalho de parto e parto? O que fizeram para o seu conforto? Qual a sua opinião sobre o ambiente
da sala de pré-parto e parto? O que você pensa sobre o relacionamento entre os profissionais de
saúde e você/seu acompanhante, durante seu trabalho de parto e parto? As entrevistas foram
gravadas e então transcritas. A saturação dos dados ocorreu a partir da sua repetição, atingindo um
total de 28 mulheres das três instituições. Para a análise de dados foram seguidos os passos
propostos por John W. Creswell (2007): 1º - Organizar e preparar os dados para análise; 2º - Ler
todos os dados; 3º - Iniciar a Análise detalhada com um processo de Codificação; 4º - Usar o
processo de codificação para gerar uma descrição do cenário ou das pessoas, além das categorias
ou dos temas de análise; 5º - Prever como a descrição e os temas seriam representados na narrativa
qualitativa; 6º - Extrair significado dos dados. Os resultados da pesquisa são apresentados em forma
de dois manuscritos. O primeiro, intitulado Componentes do Cuidado de Enfermagem no Processo de
Parto, trata dos Componentes: Observação e atenção ao estado emocional da mulher; Relações
interpessoais e Condições oferecidas pelo meio ambiente na potencialização do poder vital da
mulher. O segundo manuscrito tem como titulo Conforto no Processo de Parto sob a Lente das
Puérperas e analisa o Componente do Cuidado de Enfermagem de Carraro: Conforto e Bem-Estar.
Conclui-se que conhecer e compreender os Componentes permite que os Enfermeiros e a equipe de
saúde reflitam e os incorporem nas suas práticas e pesquisas, possibilitando assim avançar nos
conhecimentos a respeito do cuidado de enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp099295.pdf

Nº de Classificação: 6199
KOERICH, Magda Santos. Formando os futuros profissionais da saúde: potências, fragilidades,
convergências e divergências vivenciadas por estudantes e professores no processo de formação ética.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 181 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: Como enfermeira e professora de Patologia Geral, envolvida com a formação de
profissionais em vários cursos da área da saúde, tenho sido desafiada a compreender o contexto
atual das Diretrizes Curriculares com orientação para associar conteúdos técnicos com éticos e
humanistas, além do compromisso, assumido pelas Universidades e Ministério da Saúde, de preparar
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os estudantes para o Sistema Único de Saúde. A questão de pesquisa: Como docentes e discentes
de cursos de graduação na área da saúde significam o processo de formação ética, com base em
suas vivências e interações quotidianas no âmbito do sensível (intersubjetivo, afetual e relacional) e
do complexo (relações, interações e associações)? Os objetivos: Compreender o significado do
processo de formação ética para professores e estudantes dos cursos de graduação da área da
saúde; Elaborar um construto teórico sobre o processo de formação ética dos profissionais da saúde.
O referencial teórico apóia-se no Pensamento Complexo de Edgar Morin e na Razão Sensível e
quotidiano de Michel Maffesoli. O caminho metodológico foi a Teoria Fundamentada nos Dados
(TFD), com consulta em documentos dos cursos, observações em sala de aula e entrevistas semiestruturadas com 9 coordenadores e 11 professores de ética, formando o primeiro grupo amostral e
25 estudantes formando o segundo grupo. Foram 9 cursos de duas Universidades, pública e privada,
na região da Grande Florianópolis/SC, ou seja: 2 cursos de Enfermagem, 1 de Farmácia, 1 de
Fisioterapia, 2 de Medicina, 2 de Nutrição e 1 de Odontologia. Os resultados originaram o tema
central: Formando os futuros profissionais da saúde: potências, fragilidades, convergências e
divergências vivenciadas por estudantes e professores no processo de formação ética. Integra,
envolve, associa e se relaciona com quatro categorias, onze subcategorias e 55 componentes. As
categorias são: Vivenciando o processo de reformulação curricular em consonância com as políticas
organizacionais de ensino e saúde e atendendo aos anseios da população; Percebendo a
emergência das competências e aptidões éticas como movimento contínuo no processo de formação
de estudantes e professores; Significando o cuidado em saúde em suas múltiplas e complexas
dimensões, pautado na razão e na sensibilidade e; Construindo conhecimentos sobre o mundo do
trabalho como potência para uma prática profissional ética. Nas discussões, a ética coloca-se como
atitude refletida e ponderada, uma ação que envolve sensibilidade e discernimento, além de
conhecimento técnico. Remete à ética de relações e interações entre as pessoas, do sentir juntos
com vistas à compreensão. As considerações finais apontam um olhar compreensivo para a natureza
humana, a fim de estabelecer a ética como atitude refletida, “bem” pensada. Refletir para agir com
ponderação; desenvolver o discernimento para julgar a melhor conduta mediante situações
quotidianas ou conflituosas; capacitar-se para decidir. Compreensão que conduza a ação e não a
passividade, que permita relações quotidianas solidárias e possibilite a afirmação das potências
humanas, apesar das fragilidades. Confirmou-se, assim, a tese: As aptidões e potências para
formação ética dos estudantes da área da saúde emergem a partir das interações quotidianas do seu
viver, como construção em movimento contínuo, complexo e dependente dessas interações.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0641-T.pdf

Nº de Classificação: 6200
MAIA, Ana Rosete. Enfermagem em Santa Catarina em tempos de tuberculose: padrões de
conhecimento de cuidado de uma época (1943-1960). Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem, 2009. 208 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BORENSTEIN, Miriam Süsskind
RESUMO: Na enfermagem, o cuidado humano se profissionaliza-se através dos tempos, sua
interpretação de uma arte, passou a característica de ciência e, mais recentemente, como arteciência entremeada por um aspecto fortemente humanístico, incorporando várias dimensões e
padrões de conhecimento nas situações de cuidado de enfermagem. Ao desvelarmos o saber - fazer
das práticas de cuidado, estamos contribuindo para trazer luzes para a própria história da
enfermagem, enquanto profissão construída nos serviços de saúde. O objetivo geral deste estudo foi
historicizar os padrões de conhecimento do cuidado de enfermagem desenvolvidos por trabalhadores
de enfermagem no cuidado de pacientes acometidos pela tuberculose, no Hospital Nereu Ramos, de
1943 a 1960. O Referencial Teórico fundamentou-se nos padrões de conhecimento desenvolvidos
por Carper (1978), Munhall (1993), White (1995) e Maia (2007). A metodologia do estudo é qualitativa
de abordagem sócio-histórica, fundamentada na Nova História, utilizou-se o recurso da história oral
como método-fonte-técnica. As fontes orais do estudo foram doze trabalhadores. A coleta de dados
usou a entrevista semiestruturada. O estudo atendeu a Resolução 196/96 CNS e a aprovação no
CEP/UFSC 337/07 que dispõe sobre diretrizes éticas em pesquisa, envolvendo seres humanos. Os
dados foram analisados através da análise de conteúdo temática de Minayo (2004). Destacamos os
padrões de conhecimento ético, estético e empírico como predominantes no desenvolvimento da
prática e do cuidado de enfermagem, no período histórico deste estudo. O padrão de conhecimento
ético mostrava-se alicerçado em valores humanos e de religiosidade cristã, em que o dever, a
abnegação, a obediência e a moral da época orientavam as atitudes e os comportamentos dos
trabalhadores. A prática do cuidado de enfermagem era conduzida por valores humanistas/cristãos,
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fundamentados em uma filosofia ética da responsabilidade e em uma ética feminina de cuidar, onde o
diálogo, o encontro e a solidariedade permeavam as relações de cuidado. O padrão de conhecimento
estético expressava sensibilidade, beleza, sentidos e significados, constituindo-se em uma
experiência de cuidar criativa e participativa. Ao mesmo tempo, a expressão estética do cuidado
apresentava valores culturais, religiosos e sociais ao desenvolver atividades com o objetivo de
dinamizar o cotidiano dos pacientes. O padrão de conhecimento empírico de cuidado apresentava-se
através de um saber - fazer adquirido na experiência prática de cuidar, em um saber compartilhado
pelas Irmãs da Divina Providência e os trabalhadores mais ou menos treinados, sendo fortemente
influenciado e subordinado pelo saber médico. A prática do cuidar caminhava junto ao conhecimento
médico, às novas tecnologias e às terapêuticas utilizadas no tratamento da tuberculose. A tese
proposta para este estudo foi 9 confirmada demonstrando que o cuidado de enfermagem realizado
pelos trabalhadores de enfermagem aos pacientes acometidos pela tuberculose no Hospital Nereu
Ramos nas décadas de 40 a 60, contemplava padrões de conhecimento de enfermagem e era
ancorado nos paradigmas da ciência do cuidado da época.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0642-T.pdf

Nº de Classificação: 6201
SILVA, Raquel Vicentina Gomes de Oliveira da. Trabalho de enfermagem na articulação entre
atenção hospitalar e atenção básica no pós alta da criança: subsídios para a integralidade (O).
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 165 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RAMOS, Flávia Regina de Souza
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo analisar a articulação do trabalho de enfermeiros de
uma Unidade de Internação Pediátrica Hospitalar e da Atenção Básica/ESF no pós alta hospitalar da
criança/família, considerando a contribuição desta articulação para a integralidade do cuidado. Para
aprofundamento do referencial foi desenvolvida uma revisão integrativa acerca da Integralidade do
Cuidado. O estudo empírico delineou-se como uma pesquisa descritiva-exploratória, com abordagem
qualitativa. A coleta de dados foi realizada utilizando entrevistas semi-estruturadas com 07
enfermeiros da atenção hospitalar/Unidade de Internação Pediátrica e 06 enfermeiros da atenção
básica/Estratégia de Saúde da Família. A análise e interpretação dos dados foram realizadas sob a
ótica do Processo de Trabalho de Enfermagem e Integralidade do Cuidado, com o apoio de uma
versão do programa software de análise qualitativa ATLAS.ti . No resultado ficou constatado uma
lacuna no processo de trabalho de enfermagem no pós alta hospitalar da criança/família, por
praticamente não existir a articulação da atenção hospitalar e básica. O agir integral de cada
enfermeiro nem sempre consegue ultrapassar seu espaço de trabalho. Como principal limite
evidenciou-se a ausência de comunicação/protocolo entre as duas esferas e como potencialidade a
alta cobertura de equipes de ESF e o perfil do enfermeiro. Conclui-se, na perspectiva da
integralidade, a necessidade de um repensar dos profissionais envolvidos nesta prática, a fim de
modificar o atual cenário. Os próprios profissionais envolvidos reconhecem que existem limitações em
sua atuação nesta articulação, que remetem à necessidade de reorganização do trabalho.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.tede.ufsc.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1392

Nº de Classificação: 6202
KLOCK, Patricia. Cuidando do recém-nascido em UTIN: convivendo com a fragilidade do
viver/sobreviver à luz da complexidade. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2009. 89 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: Este estudo trata da elaboração de um modelo que contempla o fenômeno do cuidado em
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal a partir da compreensão do ser e fazer enquanto enfermeiro
neste sistema complexo. Tal compreensão aborda as transformações ocorridas desde a criação das
UTIN's até a atualidade, vislumbrando sua busca pela integralidade ao oferecer um cuidado sensível
e compartilhado. O referencial metodológico da Teoria Fundamentada nos Dados (Grounded theory)
associado ao Paradigma da Complexidade de Edgar Morin foi utilizado na análise e na construção do
Modelo Teórico: “CUIDANDO DO RECÉM-NASCIDO EM UTIN: Convivendo com a fragilidade do
viver/sobreviver à luz da complexidade”. Participaram da pesquisa 11 sujeitos, entre enfermeiros e
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mães com bebês internados na UTIN. Utilizou-se a entrevista aberta para coleta dos dados. A análise
comparativa dos dados subsidiou o processo de codificação, amostragem, saturação teórica,
ordenação e integração dos dados. Os dados foram inseridos no software NVIVO®, dando seqüência
na organização e agrupamento dos mesmos. A organização dos códigos foi feita de acordo com suas
propriedades e, então, agrupados em códigos preliminares, subcategorias e categorias. Através das
inter-relações entre categorias, emergente dos dados coletados, identificou-se a categoria central,
eixo norteador do Modelo Teórico, e integradora das categorias analíticas denominada: “Convivendo
com a fragilidade do viver/sobreviver: cuidado altamente complexo, sensível, singular e
compartilhado” em torno da qual giram as demais categorias: Buscando conhecimentos e
competências; Gerenciando o cuidado na UTIN e Vivenciando as singularidades na UTIN. Neste
contexto, o cuidado em UTIN se fortalece como uma das áreas da Enfermagem em constante
desenvolvimento, visando conciliar os avanços tecnológicos importantes para o sobreviver do bebê
prematuro com abordagens que valorizam as inter-relações em seu quotidiano, de modo sistêmico.
Busca atuar nas diversas esferas do cuidado complexo em saúde, desde os serviços de apoio da
instituição hospitalar e seus gestores até a academia, visando evitar atuações compartimentadas e
isoladas, integrando e aplicando conhecimentos científicos, com ganhos para a prática profissional.
Oferecer suporte tecnológico já não basta. A pesquisa ressalta que é necessário exercitar as
potencialidades já inatas dos profissionais de enfermagem e caminhar para o encontro de outras, um
verdadeiro convite a novas percepções de cuidar do neonato, sua família e os membros deste
sistema complexo, numa constante inquietação e adaptação para as demandas que surgem. Assim,
as indagações norteadoras desta pesquisa convidam para a ampliação de novos horizontes de
investigação, de forma que as possibilidades de estudos indicadas permitam o aprofundamento no
âmbito das organizações de saúde e da academia.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.tede.ufsc.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1396

Nº de Classificação: 6203
LESSMANN, Juliana Cristina. Estresse em mulheres com diabetes mellitus tipo 2. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Denise Maria Guerreiro Vieira da
NASSAR, Silvia Modesto
RESUMO: Introdução: O Diabetes mellitus Tipo 2 (DM2), caracterizado pela resistência a insulina,
possui evolução lenta, sendo que muitas mulheres vivenciam o processo de envelhecer concomitante
a descoberta desta doença crônica, implicando na mudança de hábitos de vida, saúde e manejo de
situações geradoras de estresse e sofrimento. Objetivos: Identificar a relação entre o estresse e o
DM2 em mulheres e conhecer o perfil das mulheres com DM2 residentes em Florianópolis/SC com
ênfase em fatores sócio-demográficos, biométricos e de saúde. Método: Estudo transversal
prospectivo, desenvolvido na cidade de Florianópolis/SC, em quatro Centros de Saúde, com amostra
estratificada aleatória simples (IC 95%), no qual participaram 147 mulheres com DM2. Para a coleta
de dados buscamos informações sóciodemográficas, biométricas, de hábitos de vida e saúde, e
utilizamos a escala de estresse percebido desenvolvida por Cohen, Kamark e Mermelstein (1983),
traduzida e validada por Luft et al (2007). Utilizado o sistema computacional on-line SEstatNet®,
realizamos análise estatística descritiva, de freqüências, teste Qui-quadrado de adesão e
multivariado, t de Student e Correlação de Spearmann. Resultados: As participantes tinham em
média 66 anos (DP 10.82), sendo na maioria brancas (82.32%), católicas (75.51%), aposentadas
(61.22%) e com baixa escolaridade (58.50%). Apresentaram média de glicemia capilar (186,87
mg/dL, DP= 77,67), índice de massa corporal (29,13Kg/m2, DP=5,62) e circunferência abdominal
(100,60cm, DP= 13,02) acima dos parâmetros recomendados. Realizado Teste de Correlaçãode
Spearmann (rs) entre as variáveis IMC e tempo de DM2 foi identificada correlação moderada (rs=
0.0455, p-valor=0.2918) e entre o IMC e os valores de circunferência abdominal verificamos forte
associação (rs= 0.8355, p-valor < 0.000001). A análise de correspondência múltipla, com valor de
inércia cumulativa em terceira dimensão equivalente a 83.59%, permitiu inferir que a baixa
escolaridade associa-se ao controle inadequado da glicemia, não realização de atividade física e
inadequação da realização de dieta. Quanto às questões psicossociais, a maioria relatou sofrimento
decorrente de relações interpessoais, óbito, doença na família e solidão, ocorrendo associação entre
sofrimento e estresse percebido (t Student = -4.103040 p-valor = 0.0000340). A análise de
correspondência múltipla apresentou 65.87% de inércia cumulativa em três dimensões, possibilitando
inferir que mulheres com DM2 que possuem estresse elevado vivenciaram situações de sofrimento e
apresentam valores de glicemia capilar superiores a 180 mg/dL. Conclusões: Torna-se necessária a
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inclusão de estratégias de educação em saúde congruentes com a capacidade de compreensão
individual, promovendo a prática de dieta, exercícios físicos e monitoração da glicemia capilar.
Concluímos também que mulheres com DM2 que convivem com condições de estresse e sofrimento
constituem grupo vulnerável ao desenvolvimento de agravos à saúde devido à baixa adesão à
terapêutica não-farmacológica. Conviver com DM2 demanda adaptações terapêuticas que nem
sempre são realizadas, revelando a necessidade de estratégias de atenção à saúde individualizada,
integral e congruente com aspectos sociais e emocionais da mulher com DM2.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.tede.ufsc.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1394

Nº de Classificação: 6204
KRAUZER, Ivete Maroso. Sistematização da assistência de enfermagem: um instrumento de
trabalho em debate. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2009. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GELBCKE, Francine Lima
RESUMO: Este estudo teve o objetivo de conhecer a compreensão sobre Sistematização da Assistência de
Enfermagem - SAE e identificar os aspectos potencializadores e dificultadores presentes no processo de
trabalho dos Enfermeiros de um hospital público do oeste de Santa Catarina. Foi de natureza qualitativa, com
caráter exploratório e descritivo, realizada através de 24 entrevistas, utilizando um roteiro semi-estruturado.
Os dados foram tratados pela análise de conteúdo proposta por Bardin (2000). Quanto ao perfil dos
participantes, a maioria dos enfermeiros possuía pós-graduação lato sensu na área hospitalar, encontravamse na faixa etária de menos de 30 anos, com menos de cinco anos de experiência profissional. Conhecem
teoricamente a SAE; compreendem os seus pressupostos; exercitaram os passos do método científico
durante a graduação e reconhecem algumas teoristas de enfermagem. As potencialidades apontadas na
implantação da SAE foram: a valorização e o reconhecimento da enfermagem como profissão; promoção na
melhoria da qualidade da assistência e contribuição ao aprendizado científico da enfermagem. Como
dificuldades apontaram: a resistência da equipe de enfermagem e da equipe médica na implantação da
SAE; o desconhecimento da administração sobre esse assunto e a falta de experiência dos enfermeiros. Os
resultados indicaram que o conhecimento sobre SAE, adquirido na graduação, é compatível com as novas
diretrizes curriculares nacionais para o ensino da enfermagem, a compreensão se aproxima dos conceitos
referenciados e acreditam ser viável à implantação da SAE na instituição. Uma lacuna percebida e que
necessita aprofundamento teórico foi identificar a abordagem que as escolas de graduação trabalham a
SAE, pois parece que não está sensibilizando os estudantes para sua aplicação. As dificuldades devem ser
enfrentadas através da sensibilização da Direção Geral sobre a temática; do fortalecimento da equipe,
visando consolidar os conhecimentos teóricos e filosóficos; educação permanente envolvendo os demais
setores; criação de uma rede solidária de troca de experiências. A possibilidade de realizar este estudo pode
contribuir para a implantação da SAE nesta instituição, pois os enfermeiros e enfermeiras poderão refletir
sobre a temática, identificar os processos de trabalho que permeiam as suas atividades num modelo clássico
de gestão. Com isso, munir-se de competências e habilidades para propor o cuidado de forma
sistematizada, atendendo a legislação vigente de modo coerente e sustentado por um referencial teórico.
Assim, adquirir a visibilidade e autonomia apontada nas potencialidades e desejada por todos.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.tede.ufsc.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1391

Nº de Classificação: 6205
ALVAREZ FLORES, Janice Lima. Utilização do mate (Ilex paraguariensis St Hill), um
antioxidante natural como estratégia para a promoção da saúde: um estudo da
hipercolesterolemia experimental induzida pela dieta (A). Rio Grande. Fundação Universidade
Federal do Rio Grande. Escola de Enfermagem, 2006. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BAISCH, Ana Luiza Muccillo
CESTARI, Maria Elisabeth
RESUMO: Neste trabalho investigou-se a utilização do mate (Ilex paraguariensis St Hill) como
antioxidante natural, a partir de um modelo experimental de hipercolesterolemia induzida pela dieta
enriquecida em colesterol (2%). O chimarrão, bebida tradicional na Região Sul do Brasil, é preparado
a partir das partes aéreas do vegetal, popularmente conhecida como erva-mate. Nesta planta
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encontramos uma série de substâncias de natureza química diferentes, incluindo os flavonóides,
reconhecidos como potentes antioxidantes. A hipercolesterolemia é um dos principais fatores
desencadeantes da doença aterosclerótica. Neste trabalho, investigou-se a capacidade do extrato
aquoso da Ilex paraguariensis em reduzir os níveis de colesterol e triglicerídeos aumentados pela
dieta aterogênica e de evitar ou minimizar os aumentos provocados pela mesma dieta. O extrato foi
preparado a partir do decocto (110 g/1L). O rendimento foi de 72% e a concentração final entre 30 e
40 mg/mL. As análises bioquímicas foram feitas a partir de coletas de sangue da veia marginal da
orelha dos animais, sendo dosados o colesterol, triglicerídeos, HDL, uréia, creatinina, glicose,
transaminases e bilirrubinas. Foram controlados os pesos corporais de todos os animais de
experimentação. Os animais receberam 150 mL/dia do extrato oferecido em substituição a água.
Foram utilizados coelhos machos da raça New Zealand, divididos em 4 grupos: os grupos controle e
colesterol receberam, respectivamente, dieta comercial e dieta aterogênica (2%, colesterol), durante
todo o período de experimentação. Todas as dietas foram oferecidas na quantidade de 100 g/dia. Um
grupo recebeu dieta aterogênica durante 4 semanas e co-administrado o EaqIp durante mais 4
semanas e grupo que recebeu o EaqIP durante 4 semanas e a partir desta data foi implementado a
dieta aterogênica. Ao final dos tratamentos os animais foram sacrificados e as aortas retiradas e
analisadas imunohistoquimicamente quanto à presença de infiltrado macrofágico e presença de alfa
actina na camada íntima. Os resultados obtidos mostram que a dieta aterogênica aumenta os níveis
plasmáticos de colesterol, triglicerídeos e que o tratamento com o EaqIp reduziu significativamente
ambos os níveis aumentados (P<0.05). Além disso, o EaqIp, quando administrado anteriormente ao
regime aterogênico, foi capaz de minimizar os aumentos tanto de colesterol quanto de triglicerídeos.
Quanto aos outros parâmetros bioquímicos, os resultados demonstram modificações para os níveis
de transaminases nos grupos que receberam dieta aterogênica e Ilex. A análise imunohistoquímica
revelou a presença de infiltrado macrofágico em todas as aortas dos coelhos, exceto nos animais
controle. Por outro lado, a utilização dos anticorpos anti-actina revelou uma maior desorganização da
matriz dos vasos de coelhos submetidos à dieta aterogênica, resultado da diferenciação celular e a
preservação da mesma matriz nos animais tratados com o extrato. Estes resultados não permitem
determinar quais os princípios ativos responsáveis pelos efeitos farmacológicos, mas podem atribuir
aos compostos flavonóides presentes no vegetal. Deverão servir também para divulgar o consumo da
bebida chimarrão como um antioxidante natural que contribui para a promoção da saúde,
principalmente do gaúcho, e da qualidade de vida desta população.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp080636.pdf

Nº de Classificação: 6206
PIVOTO, Flávia Lamberti. Proposta de processo de enfermagem em unidade de tratamento
intensivo pós-operatória cardiológica. Rio Grande. Universidade Federal do Rio Grande. Escola de
Enfermagem, 2008. [116] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI FILHO, Wilson Danilo
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo de caráter exploratório e descritivo, com seu trajeto
metodológico ancorado na metodologia convergente-assistencial, que objetivou elaborar em conjunto com
as enfermeiras da Unidade Pós-Operatória Cardiológica de Tratamento Intensivo, uma proposta de
Processo de Enfermagem aos pacientes em pós-operatória de cirurgia cardíaca. A proposta contempla as
etapas de: histórico, diagnóstico, prescrição e evolução de enfermagem, e foi validada em cinco encontros
que utilizaram a técnica de grupo de convergência, do qual participaram cinco enfermeiras envolvidas na
assistência prestada na Unidade. Vale ressaltar que todas as questões éticas foram respeitadas no
desenvolvimento do estudo. A primeira fase da proposta, incorporou o instrumento de coleta de dados
para o histórico de enfermagem já elaborado na unidade, que foi utilizado como fonte dos dados que
embasaram as etapas subseqüentes. Juntamente com as evoluções de enfermagem, contidas nos
prontuários dos pacientes, as anotações do livro de ocorrências de enfermagem, nos quais se realizou
pesquisa documental para levantamento de dados relevantes, que foram distribuídos em seis grupos
conforme o dia de pós-operatório a que correspondiam os registros dos pacientes investigados e
organizados em tabelas contendo a freqüência com que cada dado foi evidenciado em relação ao número
de pacientes pesquisados. Consultou-se os registros referentes à 20 pacientes submetidos a cirurgias
num intervalo de 30 dias. Os dados relevantes evidenciados passaram a constituir ou embasaram o
estabelecimento das características definidoras e fatores relacionados dos enunciados diagnósticos.
Estabeleceu-se 15 enunciados diagnósticos para o período pós-operatório de cirurgias cardíacas,
baseados na taxonomia II da NANDA. Para tanto, foram planejadas prescrições de enfermagem
correlatas, apoiadas na experiência profissional das participantes, bem como na literatura da área, visando
a satisfazer as necessidades identificadas. Com o intuito de operacionalizar e agilizar a elaboração da
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prescrição de enfermagem, elaborou-se quatro modelos de prescrições com base nas prescrições
correlatas aos diagnósticos e nos grupos de dados relevantes segundo o dia de pós-operatório. O primeiro
modelo corresponde ao período pós-operatório imediato; o segundo, ao primeiro dia de internação; o
terceiro ao segundo dia, e, o quarto modelo, do terceiro dia em diante. Surgiram, respectivamente, 37, 27,
25 e 19 intervenções de enfermagem adequadas às necessidades de cada período, sendo permitido o
acréscimo ou a retirada de intervenções de acordo com a necessidade. A última etapa incorporou a
metodologia de desenvolvimento da evolução de enfermagem da unidade de estudo, sendo desenvolvida
diariamente, na transferência e/ ou óbito do paciente. A proposta desenvolvida parece retratar as
necessidades de assistência de enfermagem ao paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Além
de, viabilizar a demonstração e o registro de forma sistematizada e organizada das ações de enfermagem.
A adoção de um método científico específico de organização, planejamento e execução das atividades de
enfermagem com a implementação do Processo de Enfermagem na prática profissional representam
estratégias à delimitação dos fazeres e saberes da enfermagem, à visibilidade e reconhecimento do
trabalho realizado e à maior valorização profissional.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.furg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=160

Nº de Classificação: 6207
BARLEM, Edison Luiz Devos. Vivência do sofrimento moral no trabalho da enfermagem: percepção
da enfermeira. Rio Grande. Universidade Federal do Rio Grande. Escola de Enfermagem, 2009. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI, Valéria Lerch
LUNARDI, Guilherme Lerch
RESUMO: Com objetivo de analisar a percepção das enfermeiras frente ao Sofrimento Moral
vivenciado no cotidiano da profissão, relacionando a sua freqüência e intensidade, realizou-se uma
pesquisa do tipo survey, de caráter exploratório-descritivo, com 124 enfermeiras de quatro hospitais
do sul do Brasil. A coleta dos dados ocorreu mediante utilização de um questionário auto-aplicável,
denominado Moral Distress Scale (MDS), sendo composto por 38 questões fechadas relacionadas à
situações que acontecem no cotidiano da enfermagem, com o acréscimo de questões de
caracterização dos sujeitos. Este questionário utilizava uma escala Likert de setepontos. Ao final do
instrumento, uma questão relacionada à vivência do SofrimentoMoral foi inserida, proporcionando
verificar, de um modo geral, se a percepção das situações vivenciadas no trabalho provoca
Sofrimento Moral nas enfermeiras, relacionando também à freqüência e à intensidade. Durante a
análise, foram identificados e validados quatro constructos relacionados à percepção do Sofrimento
Moral vivenciado, definidos como: negação do papel da enfermeira como advogada do paciente,
relacionado ao potencial não utilizado pela enfermagem para reivindicar os direitos dos pacientes;
falta de competência na equipe de trabalho, relacionado à ausência de habilidade ou competência
técnica que deveria existir ao executar uma ação específica de cada categoria profissional;
desrespeito à autonomia do paciente, evidenciando o desrespeito ao auto-governo, à liberdade,
privacidade, escolha individual e liberdade de vontade do paciente; obstinação terapêutica, relativo ao
tratamento que não mais beneficia o paciente em condições críticas, sendo considerado fútil, inútil. A
falta de competência na equipe de trabalho foi o constructo que mais influenciou na percepção de
sofrimento (4,55), seguido pela negação do papel da enfermeira como advogada do paciente (4,30)
que apresentou um nível intermediário de sofrimento. Obstinação terapêutica e desrespeito à
autonomia do paciente apresentaram-se como os constructos que menos influenciam na percepção
de sofrimento, respectivamente (3,60) e (3,57), com diferença pouco significativa entre ambos. Foi
verificada a importância da realização de reuniões de trabalho como um elemento possivelmente
relacionado ao Sofrimento Moral, sendo identificada a maior freqüência de ocorrência de reuniões
com menor intensidade de percepção de sofrimento. Os resultados da pesquisa apontam a
necessidade e a importância de realizar outros estudos sobre a ética, problemas morais e, em
especial, Sofrimento Moral na enfermagem e na saúde, de modo a contribuir para a transformação da
realidade, mediante o enfrentamento de situações do ambiente de trabalho, reconhecidas como
aceitáveis, apesar de se caracterizarem como moralmente inadequadas por atentarem contra os
direitos das pessoas, usuários e trabalhadores.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp081582.pdf
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Nº de Classificação: 6208
INSAURRIAGA JUNDI, Maria da Graça. Produção textual de adolescentes acerca da saúde
sexual e reprodutiva: subsídios para atuação de enfermagem. Rio Grande. Universidade Federal do
Rio Grande. Escola de Enfermagem, 2009. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GOMES, Vera Lúcia de Oliveira
FONSECA, Adriana Dora da
RESUMO: Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa, que teve por
objetivo analisar as mensagens, acerca da promoção da saúde sexual e reprodutiva, produzidas por
adolescentes de escolas públicas e particulares da cidade do Rio Grande, num concurso de redação
e música promovido pelo Grupo Gestor Municipal (GGM) do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas
(SPE), nos anos de 2007 e 2008. Após autorização pelo GGM para realização deste estudo, foram
disponibilizadas para reprodução, via xérox, as 29 redações e as três letras de músicas inscritas nos
concursos. Para o tratamento dos dados utilizou-se a técnica de análise de conteúdo na modalidade
temática. Participaram 35 adolescentes, sendo 25 moças e dez rapazes, com idades entre onze e
dezessete anos. Quanto à escolaridade, dois frequentavam a quinta série; doze a sexta, doze a
sétima e nove a oitava. Apreendeu-se que, em sua produção textual, os(as) adolescentes revelaram
as vulnerabilidades e fortalezas referentes à saúde sexual e reprodutiva. Entre os inúmeros fatores
que aumentam a vulnerabilidade individual, social e programática, discorreram sobre a carência de
informações, a dificuldade para transformar o conhecimento em prática, a sensação de imunidade, a
violência familiar, a conduta repressora de pais e mães, as mensagens de cunho sexual veiculadas
pela mídia, a necessidade de serem aceitos(as) pelo grupo, preconceitos, e falta de ações
governamentais direcionadas a adolescentes. No que se refere às fortalezas, sabem que a
informação é uma importante aliada para a promoção da saúde sexual e reprodutiva citando, entre as
fontes acessíveis, os serviços públicos de saúde, a família e a escola. Demonstraram conhecimento
acerca da alarmante propagação da epidemia da AIDSentre jovens, conhecendo os sinais e sintomas
das DSTs mais comuns e as formas de prevenção. As moças enfatizaram a necessidade de
compartilhar a responsabilidade preventiva com os rapazes, bem como de amor próprio e respeito
mútuo. O acesso aos serviços de saúde também foi apresentado como indispensável ao adolescer
saudável. Os(as) jovens demonstraram conhecimento sobre drogas seus efeitos e conseqüências.
Referem-se à adolescência como um período gostoso, repleto de dúvidas, mas também cheio de
potencialidades. Assim, os mesmos componentes apresentados como desencadeadores de
vulnerabilidade podem torná-los(as) fortes e capazes de superar os desafios comuns a essa etapa da
vida. Para que tal superação ocorra, é necessário que tenham acesso à informação e a
problematizem; que sejam capazes de incorporá-las ao cotidiano, adotando práticas protegidas e
protetoras; que haja diálogo, despido de tabus, censuras e preconceitos no ambiente familiar; que as
escolas adotem de forma transversalizada temáticas referentes à saúde sexual e reprodutiva; que os
serviços de saúde tenham infraestrutura para assegurar os direitos contidos no Estatuto da Criança e
do Adolescente; entre outras estratégias fortalecedoras.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp115647.pdf

Nº de Classificação: 6209
SOUSA, Lenice Dutra de. Significado da maternidade para mães adolescentes à luz da teoria
das representações sociais (O). Rio Grande. Universidade Federal do Rio Grande. Escola de
Enfermagem, 2009. 133 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GOMES, Giovana Calcagno
RESUMO: As adolescentes, compartilhando saberes com outros indivíduos com realidade
semelhante, possuem a capacidade de elaborar um conhecimento prático sobre a maternidade,
reproduzindo e construindo representações acerca do significado do ser mãe. Este estudo teve por
objetivo compreender o significado da maternidade para mães adolescentes à luz da Teoria das
Representações Sociais. Foi executada uma pesquisa qualitativa, descritiva, apoiada no referencial
teórico da Teoria das Representações Sociais. Foi realizada no Serviço de Enfermagem do Hospital
Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. na Cidade do Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul.
As participantes do estudo foram dez mães adolescentes com idades entre 15 e 19 anos que tiveram
seus filhos neste hospital entre os meses de setembro de 2008 a janeiro 2009. A coleta de dados
ocorreu em maio de 2009 através da técnica de entrevista semi-estruturada. A análise dos dados
ocorreu através dos preceitos da análise textual. A execução da pesquisa ocorreu após a autorização
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ao Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde sob o parecer n° 72/2009 e foram seguidos todos
os preceitos éticos que regem as pesquisas com os seres humanos. A partir da análise dos dados
obtiveram-se quatro categorias: reações e sentimentos frente ao diagnóstico da gravidez; o
significado da maternidade para a mãe adolescente; o viver da mãe adolescente após o nascimento
do bebê e expectativas da mãe adolescente para o futuro. Diante do diagnóstico da gravidez, as
mães adolescentes expressaram diversas reações e sentimentos que sofreram mudanças no
decorrer da gestação e após o nascimento do bebê. O significado da maternidade para as mães
adolescentes apresentou-se distinto antes e após o nascimento do bebê. Antes do nascimento da
criança, este significado foi relatado a partir das expectativas da adolescente e de representações
que foram construídas no seu contexto social. Após o nascimento da criança, este significado foi
manifestado a partir da concretude de suas vivências como mães. O nascimento da criança impõe
profundas transformações no processo de viver das mães adolescentes que referem significados
positivos e negativos decorrentes de um período de transição entre o ser adolescente e o ser mãe.
Como aspectos negativos evidenciou-se representações da gravidez na adolescência como um
evento gerador de conflitos intra-familiares; do parto como um evento ancorado na idéia de dor e a
adolescente como um indivíduo imaturo para desempenhar o papel materno. Em relação aos
aspectos positivos emergiram do estudo a melhora nas relações interpessoais familiares e sociais e o
amadurecimento advindo do assumir a responsabilidade pelo cuidado com a criança. Conclui-se que
os profissionais da saúde/enfermagem precisam atuar colocando em prática as políticas de saúde
específicas do adolescente garantindo-lhe acesso aos serviços de saúde, a educação em saúde e
aos métodos contraceptivos.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.furg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=177

Nº de Classificação: 6210
DALMOLIN, Graziele de Lima. Sofrimento moral na enfermagem e suas implicações para as
enfermeiras: uma revisão integrativa. Rio Grande. Universidade Federal do Rio Grande. Escola de
Enfermagem, 2009. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI, Valéria Lerch
RESUMO: O cotidiano da enfermagem, freqüentemente, é permeado por situações conflituosas, as
quais se constituem em fonte de dilemas morais e sofrimento moral para as enfermeiras. Dessa
forma, apresentou-se como objetivo geral conhecer a produção científica acerca do sofrimento moral
na enfermagem, na literatura científica nacional e internacional publicada nos últimos 10 anos; e
como objetivos específicos: conhecer as implicações do sofrimento moral para a vida das
enfermeiras; identificar aproximações entre as manifestações de sofrimento moral e burnout; e,
conhecer as possíveis estratégias de enfrentamento do sofrimento moral. A metodologia utilizada foi
a revisão integrativa, realizada em cinco fases: formulação e identificação do problema; coleta de
dados; avaliação dos dados; análise e interpretação dos dados coletados; e, apresentação dos
dados. Para a coleta de dados, utilizou-se as palavras-chave: sofrimento moral, burnout e
enfermagem, nas bases de dados da CINAHL, MEDLINE e SAGE, tendo sido selecionados um total
de vinte e um artigos, submetidos à análise, realizada em quatro etapas: redução dos dados com sua
organização em subgrupos; visualização dos dados, em que os dados foram agrupados em quadros
de exibição, explicitando os mais relevantes de acordo com o problema de pesquisa; comparação dos
dados, quando foram analisados os quadros de visualização dos dados, identificando temas e
relações; e, verificação e esboço da conclusão, em que foram elaboradas graduais generalizações
para cada subgrupo analisado, ou os dados foram categorizados e resumidos de maneira integrada.
Dessa forma, após a análise de dados, foram construídas duas categorias: 1) O Sofrimento Moral na
Enfermagem, com sua associação, principalmente, à prestação de cuidados fúteis, a questões
organizacionais e, aos diferentes ambientes de atuação das enfermeiras e aos tipos de pacientes
cuidados; e, 2) Implicações do Sofrimento Moral para a vida das enfermeiras e aproximações com o
burnout, na qual foram identificadas manifestações emocionais, como frustração, impotência, culpa,
raiva, ressentimentos, humilhações, vergonha, tristeza, angústia, ansiedade, medo, insegurança e
depressão; e manifestações físicas, como dores de cabeça, perda do sono, pesadelos, crises de
choro, taquicardia, dores musculares, suores, tremores, distúrbios gastrointestinais e estresse, numa
aproximação com o burnout. As estratégias de prevenção e enfrentamento do sofrimento moral
focaram-se nas dimensões educativa, comunicativa e organizacional. Parece evidente a necessidade
de desenvolvimento de alternativas e estratégias que possibilitem modificações nos ambientes de
atuação das enfermeiras, tanto nas questões éticas e organizacionais, como na educação em
enfermagem e na implementação de novas pesquisas sobre a temática, para que estas profissionais
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possam atuar de um modo mais autônomo, expressando seus valores e saberes, em defesa dos
valores profissionais e dos direitos dos pacientes.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.furg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=175

Nº de Classificação: 6211
SILVA, Carla Regina André. Acolhimento: uma construção transversal, ética, estética e política na
saúde. Rio Grande. Universidade Federal do Rio Grande. Escola de Enfermagem, 2009. 85 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI FILHO, Wilson Danilo
RESUMO: A Política Nacional de Humanização da Saúde (PNHS) é focada na autonomia e no
protagonismo dos sujeitos. Utiliza o acolhimento como uma de suas estratégias e defende as relações,
interconexões e interdependências. Sua ideologia e filosofia tornaram-se fatores motivacionais para a
realização deste estudo, emergindo o seguinte questionamento: Qual é o entendimento e/ou a concepção
dos usuários, colaboradores e gestores do HU/FURG sobre acolhimento e humanização da assistência à
saúde no SUS? Assim, este estudo utilizou a PNHS como referencial teórico. O objetivo foi “Conhecer o
entendimento dos usuários, colaboradores e gestores sobre o acolhimento e a humanização, com vistas
ao fortalecimento e instrumentalização do Grupo de Trabalho de Humanização do HU/FURG para
implementar a PNHS. É um estudo qualitativo, exploratório e descritivo. A coleta de dados foi realizada por
meio de trabalho em grupo e, após, os dados foram organizados, categorizados e analisados através de
análise temática. Os sujeitos foram os usuários, os colaboradores e gestores do HU/FURG. Para os
usuários, o acolhimento e a humanização foram expressos pela resolutividade dos problemas que atingem
sua condição de saúde. Para os colaboradores, o foco principal foram as questões de relacionamentos
pessoais. Percebem-se como equilibristas, entre as prerrogativas dos usuários e gestores e, ao
desequilibrarem-se, muitas vezes, têm suas condições de trabalho e de saúde alteradas. Para os
gestores, o entendimento sobre o tema foi expresso pela necessidade e obrigação de garantir a
viabilidade da oferta da assistência, através de recursos materiais, condições financeiras e condições de
ambiências. Buscam assegurar o funcionamento do sistema por meio de satisfação dos usuários através
de ações pontuais, objetivas e quantitativas. Usuários, colaboradores e gestores demonstraram
compreender a essência do significado do acolhimento na assistência à saúde e também como seria uma
assistência mais humanizada, embora não compartilhem da mesma concepção sobre o tema. Ficou
evidenciado que urge a necessidade de compreender o ser humano em sua integralidade e de melhorar
as relações interpessoais para que se tenha uma assistência à saúde mais acolhedora e humanizada. A
subjetividade dos diferentes atores parece estar espremida, em meio a fatores da instituição, do município,
das políticas e do próprio sistema de saúde nacional, fazendo com que as pessoas entendam o que é
acolhimento, mas não se percebam e não se sintam acolhidas e, consecutivamente, não consigam
acolher o outro. Assim, ao não experienciarem e não exercitarem as ações de acolher, colaboram para a
assistência à saúde ficar mais focada no objetivo de tratamento da doença e, se possível, de cura,
reduzindo as pessoas a portadores e tratadores de patologias, esvaziando estes atores de sua essência
humana, ao desconsiderar as subjetividades e aspectos integrais de cada ser.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp115262.pdf

Nº de Classificação: 6212
VALCARENGHI, Rafaela Vivian. Funcionalidade, cognição e depressão em idosos institucionalizados
que sofreram quedas na cidade do Rio Grande/ RS. Rio Grande. Universidade Federal do Rio Grande.
Escola de Enfermagem, 2009. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Silvana Sidney Costa
RESUMO: O estudo apresentado teve como objetivos: geral - analisar a influência de alterações na
funcionalidade/cognição e presença de depressão nas quedas em idosos residentes em uma
Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), no sul do Brasil. Específicos: identificar
aspectos favoráveis às quedas nos idosos institucionalizados; estabelecer o perfil dos idosos quanto
à capacidade funcional, cognição, depressão e as quedas; propor a Sistematização da Assistência de
Enfermagem (SAE) voltada à prevenção de quedas nos idosos institucionalizados. Foi realizada uma
investigação de natureza mista: quantitativa e qualitativa. Os sujeitos foram trinta idosos residentes
em uma ILPI no município do Rio Grande, RS, Brasil. Foram instrumentos de coleta de dados:
Caracterização dos idosos institucionalizados, Índex de Independência nas Atividades de Vida Diária
de KATZ (AVD-KATZ), Miniexame do Estado Mental (MEEM), Escala de Depressão Geriátrica
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Abreviada (EDG), Questionário para o Risco de Quedas, Formulário de observação para o risco de
quedas na ILPI. A análise dos dados deu-se a partir de sua inserção no Programa Excel, seguido de
tratamento pelo Programa SPSS 13.0. Depois, elaboraram-se as propostas às ações de Enfermagem
voltadas à prevenção de quedas nos idosos residentes. Pudemos identificar que existem, na ILPI
investigada, alguns aspectos favorecedores de quedas dos idosos, como a presença de desnível no
terreno e a pouca iluminação. Verificou-se que treze idosos apresentaram quedas, sendo a maioria
do sexo feminino; tais acidentes ocorreram mais em idosos com idade avançada e com menor tempo
de moradia na ILPI, comprovando a importância da adaptação ao ambiente. Em relação à capacidade
funcional, a maioria dos idosos que caíram, foi aqueles independentes para as AVDs; dos vinte
idosos que apresentaram escore sugestivo para déficit cognitivo, dez sofreram quedas. Não houve
influência significativa entre a presença de depressão e as quedas dos idosos investigados. Acreditase que, através deste estudo, seja possível contribuir para minimizar a vulnerabilidade dos idosos
residentes em ILPIs no que se refere às quedas, auxiliando na prevenção/cuidados por meio da
elaboração de ações/estratégias viáveis, contribuindo para melhora da funcionalidade, da cognição e
minimizando a depressão.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.furg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=173

Nº de Classificação: 6213
PREDEBON, Kelen Marja. Desigualdade socioespacial expressa pelas variáveis do sistema de
informação sobre nascidos vivos em três municípios da Região Metropolitana de Maringá - Paraná,
2006 (A). Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MATHIAS, Thais Aidar de Freitas
RESUMO: Analisar as mudanças em relação aos indicadores de saúde materno-infantil colabora
tanto para a avaliação dos avanços ou retrocessos do acesso e acessibilidade em saúde como para
apontar possíveis desigualdades da assistência, colaborando com o planejamento das ações. Neste
processo, a análise espacial dos dados em saúde, o geoprocessamento, se apresenta como
ferramenta importante na detecção de diferenciais inter e intra-urbanos. O Sistema de Informação
Sobre Nascidos Vivos (Sinasc) é uma fonte importante aos estudos georreferenciados, reunindo uma
série de dados relativos à mãe, a gestação e parto e ao recém-nascido. O objetivo desse estudo
consistiu em analisar espacialmente as características dos nascimentos, através de variáveis do
Sinasc, em três municípios da Região Metropolitana de Maringá: Maringá, Sarandi e Paiçandu. Tratase de um estudo ecológico e exploratório. A população foi constituída por todos os nascidos vivos
registrados no Sinasc em 2006, filhos de mães residentes nos municípios do estudo. A unidade de
análise foi a Área de Expansão Demográfica (AED), sendo o espaço composto por 19 AED. Para a
distribuição e autocorrelação espacial, por meio dos Índices de Moran global e local (LISA), foram
analisadas as variáveis: idade da mãe, escolaridade da mãe e raça/cor, definidas como variáveis
socioeconômicas. Foram também analisados: número de consultas de pré-natal e parto cesáreo,
definidas como variáveis assistenciais. Como variáveis resultantes, foi analisado o peso ao nascer, a
duração da gestação e o apgar no 5º minuto. Posteriormente, as variáveis resultantes foram
associadas às variáveis socioeconômicas e assistenciais, por meio do teste estatístico do quiquadrado, e nível de significância de 5%. A associação ocorreu em cada área da tipologia sócioocupacional, metodologia proposta pelo grupo de pesquisas do Observatório das Metrópoles - Núcleo
Maringá, que caracteriza e analisa as dinâmicas sociais do espaço estudado, agrupando as AED
semelhantes socioeconomicamente em seis 30 tipologias. A distribuição espacial das variáveis
socioeconômicas demonstrou concentração nas AED periféricas, principalmente em Sarandi e
Paiçandu, com índice de autocorrelação espacial significativo para as três variáveis. As variáveis
assistenciais apresentaram-se menos concentradas, com maior valor de partos cesáreos nas AED
centrais de Maringá e baixo número de consultas de pré-natal discretamente maior nas AED de
Sarandi, área que apresentou correlação espacial significativa. Para as variáveis resultantes a
distribuição espacial se mostrou aleatória, com uma discreta concentração de apgar inferior a 8 nas
AED de Sarandi, única área com autocorrelação espacial significativa. Na análise da associação de
variáveis, houve significância estatística da duração da gestação com o número de consultas de prénatal em todas as AED. Foi observada associação do peso ao nascer com o número de consultas de
pré-natal em todas as AED, exceto nas AED de tipologia sócio-ocupacional Superior, caracterizadas
por melhores níveis socioeconômicos. A associação do apgar com o número de consultas de prénatal também foi significativa em todas as AED, exceto nas AED de tipologia Superior. Apesar dos
índices gerais de bons indicadores de saúde materno-infantil, mantêm- se acentuados os diferenciais
entre as AED, concordando com a lógica da divisão do espaço, segundo tipologia sócio-ocupacional,
que considera em que o espaço é segregado socialmente, com concentração dos melhores
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indicadores nas áreas centrais de Maringá. A associação do baixo peso ao nascer e do apgar < 8 no
5º minuto com a variável menos de 4 consultas de pré-natal aponta para a importância da eficiência
dos serviços e da equipe de saúde para resultados satisfatórios da gestação e parto. O presente
trabalho deve ser visto como um exercício em relação às técnicas apresentadas, pretendendo
também estimular nos serviços de saúde da Região Metropolitana de Maringá um maior debate sobre
as questões relativas às desigualdades na saúde da mulher e da criança.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.pse.uem.br/documentos/kelen.pdf

Nº de Classificação: 6214
NISHIDA, Fernanda Shizue. Prevalência e distribuição espacial de anemia em escolares que
ingressaram na primeira série do ensino fundamental das escolas públicas de Maringá-PR no
ano de 2007. Maringá. Universidade Estadual de Maringá. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2009. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): UCHIMURA, Taqueco Teruya
RESUMO: Introdução: A anemia é um problema de saúde pública que afeta tanto países desenvolvidos
quanto os em desenvolvimento, gerando conseqüências negativas tanto à saúde humana, como
conseqüências de ordem social e econômica. Objetivo: Estimar a prevalência de anemia em crianças
que ingressaram na primeira série do Ensino Fundamental das escolas públicas do município de
Maringá-PR, no ano de 2007, analisar a distribuição espacial da doença e os fatores associados à sua
ocorrência. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, nas 57 escolas públicas de Maringá-PR,
com população amostral probabilística constituída de 371 escolares. Os dados foram coletados entre
fevereiro e julho de 2008. O sangue foi colhido do dedo médio e a dosagem de hemoglobina (Hb) foi
feita pelo HemoCue, e a anemia classificada pelo critério estabelecido pela Organização Mundial da
Saúde, Hb <11,5g/dl. Realizada a análise univariada e multivariada regressão logística para as variáveis
relacionadas ao evento. Calculado o Índice de Moran Global (I) e Local (LISA), para verificar a
autocorrelação espacial da doença, buscando identificar a existência de um padrão na distribuição da
anemia. Resultados: A prevalência da anemia foi de 39,3%. Foi verificada associação significativa entre
anemia e número de filhos, verificando-se que em famílias com mais de 3 filhos a criança tem 8,6 vezes
mais chance de ter a doença quando comparada à outras famílias. A análise do padrão de distribuição
espacial permitiu confirmar e visualizar através do Índice de Moran, que as variáveis não apresentavam
uma espacialização uniforme, ou seja, possuíam padrão diferenciado de distribuição. Foram
identificadas áreas de maior concentração da doença em regiões periféricas, ou seja, regiões de maior
risco para sua ocorrência. Conclusões: A prevalência da anemia nos escolares ingressantes foi elevada
no município. Regiões periféricas apresentaram maiores proporções de ocorrência da doença,
evidenciando a necessidade de implementação e adoção de ações efetivas para sua prevenção e
controle, bem como a incorporação do espaço no planejamento urbano para atender as necessidades
das regiões periféricas.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=135211

Nº de Classificação: 6215
BORBA, Camila Vanzela Sá. Enfermeiras no processo de incorporação do Hospital dos
Servidores do Estado ao Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (19771980) (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. 74 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): AMORIM, Wellington Mendonça de
RESUMO: O objeto do estudo são os efeitos simbólicos sobre um grupo de enfermeiras do Hospital
dos Servidores do Estado durante a incorporação desta unidade hospitalar pelo Instituto Nacional de
Assistência Médica da Previdência Social, 1977 a 1980. Recorte temporal o ano de 1977, como
marco inicial, data da criação do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social - SINPAS, e
como marco final o ano de 1980, data da entrada do Hospital dos Servidores do Estado, do Instituto
de Previdência a Assistência dos Servidores do Estado - IPASE, na rede hospitalar do Instituto
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS. A questão orientadora definida para
elucidar a investigação foi: Como a transição da modalidade organizacional do Serviço de
Enfermagem do Hospital dos Servidores do Estado decorrente da incorporação deste ao Instituto
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Nacional de Assistência Médica e da Previdência Social influenciou em um grupo de enfermeiras?
Para responder às questões, derivamos os objetivos a seguir: Descrever a Assistência Médica da
Previdência Social no Brasil na primeira metade do Governo Militar; Analisar o processo de
incorporação do Hospital dos Servidores do Estado - IPASE para Instituto Nacional de Assistência
Médica da Previdência Social; Discutir os efeitos simbólicos para um grupo de enfermeiras decorrente
da transferência do HSE para a rede hospitalar do INAMPS. O referencial teórico fundamentou-se
nos conceitos do sociólogo Pierre Bourdieu: campo, espaço social, poder simbólico e habitus. Estudo
de natureza histórico social, as fontes preferências de dados foram depoimentos orais das
enfermeiras do Hospital dos Servidores do Estado e documentos acessados leis e normas relativo a
previdência social. As fontes secundárias foram teses, livros, artigos, dissertações sobre o tema. Os
depoimentos oriundos das entrevistas gravadas foram transcritos e tratados na técnica de análise de
conteúdo. Concluí com a pesquisa, que mesmo após a incorporação do HSE/IPASE pelo INAMPS e
com a dissipação do prestígio as enfermeiras do HSE/IPASE são consideradas profissionais
diferenciadas no campo da saúde. O modelo de enfermagem do HSE/IPASE influenciou a
configuração do perfil profissional da enfermeira brasileira.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp110118.pdf

Nº de Classificação: 6216
MORAIS, Evelyn Nascimento de. Riscos ocupacionais para os enfermeiros que manuseiam
quimioterápicos antineoplásicos. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. 69 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Enedina
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa do tipo descritivo-exploratória, com abordagem qualitativa, com
uma população de enfermeiros atuantes no processo de manuseio de quimioterápicos
antineoplásicos, especificamente direcionada a administração destas drogas. Os objetivos orientam
para: Identificar as ações dos enfermeiros diante da exposição aos riscos ocupacionais oriundos do
manuseio de quimioterápicos antineoplásicos; Analisar os procedimentos descritos pelos enfermeiros
no manuseio dos quimioterápicos sob a luz das normas e recomendações de segurança e Evidenciar
a partir do discurso dos enfermeiros as dificuldades para a operacionalização dos protocolos de
segurança. Buscando atender estes objetivos, os enfermeiros responderam entrevistas semiestruturadas, gravadas em fita cassete. Outra importante estratégia que permitiu a contextualização
dos dados foi o diário de campo, utilizado para registrar, de forma assistemática, observações do
ambiente laboral dos sujeitos da pesquisa e os aspectos materiais e estruturais no processo de
trabalho com os quimioterápicos, permitindo a descrição de dados que não emergiram diretamente
dos depoimentos. A coleta dos dados foi realizada de abril a junho de 2009. A análise dos dados nos
permitiu identificar e delinear o perfil dos enfermeiros participantes deste estudo, relacionando a
distribuição do gênero/quantidade e perfil etário e a criação de duas categorias temáticas de análise:
Ações dos enfermeiros relacionadas à segurança no manuseio de quimioterapia antineoplásica e
Dificuldades para a operacionalização segura no manuseio de quimioterapia antineoplásica. Buscouse com essa pesquisa abordar pontos relevantes sobre a saúde ocupacional dos trabalhadores que
manuseiam/administram quimioterápicos antineoplásicos, traçando contribuições para o
gerenciamento prevencional das doenças ocasionadas pelo trabalho, contribuindo para a redução
dos agravos sofridos pelos enfermeiros que lidam com essas medicações. Os dados foram capazes
de fornecer subsídios para o aperfeiçoamento e/ou aplicação de técnicas corretas e seguras para a
otimização do serviço prestado ao cliente oncológico em terapia antineoplásica.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Diss
ertacoes%202009/PDF%20DISSERTA%C7%C3O%20EVELYN%20MORAIS.pdf

Nº de Classificação: 6217
MARTINEZ, Elena Araujo. Comunicação na assistência de enfermagem a criança: maneiras,
influências e estratégias. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro
de Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TOCANTINS, Florence Romijn
SOUZA, Sônia Regina de
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RESUMO: Na assistência de enfermagem, a comunicação é entendida como um elo entre a criança,
família e enfermagem, permitindo diálogo e dando segurança durante o cuidado. Essa relação é
primordial para despertar na criança e a família o sentimento de segurança, confiança e tranqüilidade. O
objeto deste estudo é a comunicação da (o) enfermeira (o) com a criança na assistência de
enfermagem. Têm-se como objetivos identificar a partir da abordagem das representações sociais como
a (o) enfermeira (o) se comunica com a criança; e, analisar como as representações do enfermeiro
acerca da comunicação com a criança faz-se presentes durante a assistência de enfermagem. Trata-se
de uma pesquisa descritiva, de natureza qualitativa, a partir da abordagem das Representações Sociais.
Esta abordagem permitiu valorizar o produto simbólico da comunicação do enfermeiro na assistência de
enfermagem a criança.
Elegeu-se como campo de pesquisa unidades técnico-científicas de
atendimento à criança do Instituto Fernandes Figueira - IFF, localizado no Município do Rio de Janeiro.
Os sujeitos do estudo são 49 enfermeiros que atuam nas unidades de atendimento a criança. Como
instrumento de coleta de dados utilizou-se a entrevista semi-estruturada. A análise dos depoimentos
ocorreu mediante o procedimento de análise temática. Este estudo permitiu a caracterização dos
enfermeiros que assistem a criança; identificar a imagem da criança assistida pelo enfermeiro, a qual
permite compreender a maneira como a comunicação é estabelecida; identificar a maneira como o
enfermeiro se comunica com a criança - fala, toque e contato físico, gestos, olhar, lúdico, atitude do
enfermeiro e ações de cuidar; os elementos que influenciam nessa comunicação - dinâmica do serviço,
características da criança, tecnologia utilizada pela criança, comportamento da criança e a família; além
de estratégias para se comunicar - segurança dos acompanhantes, acompanhante como interlocutora,
estar atento, relações entre os profissionais e serviços. Os resultados apontam para uma comunicação
que envolve linguagem falada (comunicação verbal), linguagem comportamental (comunicação nãoverbal) e atitude profissional (comunicação verbal e não-verbal). Conclui-se que a comunicação faz-se
presente na assistência a criança e qualifica a atuação do enfermeiro. A comunicação não é linear.
Constitui-se de uma rede articulada de informações, na qual o enfermeiro se utiliza de várias situações
para se comunicar durante a assistência de enfermagem a criança. Esta comunicação contribui para um
fazer individual, integral, seguro junto à criança e ao mesmo tempo gratificante para o enfermeiro,
gerando uma assistência de qualidade e um cuidado humanizado.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp125016.pdf

Nº de Classificação: 6218
TAETS, Gunnar Glauco de Cunto. Signos e sinais de comunicação do corpo da pessoa em
coma: respostas aos cuidados de enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto,
2009. 94 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
TAVARES, Renan
RESUMO: Trata-se de uma Dissertação de Mestrado, do Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto da Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro que pretendeu responder a seguinte questão: é possível afirmar que o corpo da pessoa em
coma fala através de signos e sinais quando aparenta estar em silêncio? O objeto de investigação foi a
leitura dos signos e sinais do corpo do cliente em coma no CTI enquanto é cuidado pela Enfermagem
com o objetivo geral de registrar os signos e sinais identificados como linguagem do corpo do cliente no
CTI decorrente dos cuidados de Enfermagem e objetivos específicos de identificar os signos
encontrados na linguagem do corpo da pessoa em coma e os sinais que se expressam na máquina
ligada a ele decorrentes dos cuidados de Enfermagem e discutir as implicações dos dados produzidos
dos cuidados de Enfermagem com o corpo da pessoa em coma. A metodologia utilizada foi a pesquisa
experimental com abordagem quanti-qualitativa. Os procedimentos escolhidos foram: a técnica do
Banho no Leito, a Higiene Oral e a Higiene Íntima por se o momento em que julgamos estar em maior
tempo em contato com o doente, e consideradas como aquelas que invadem a privacidade, ricos em
toques e estímulos táteis que estimulam respostas sígnicas num corpo que não fala; que silencia
porque não pode falar, mas que fala de outras formas. Além disso, entendemos que estas técnicas são
práticas científicas que estão nelas conhecimentos científicos sobre o corpo sua estrutura anátomofisio-biológica; sua estrutura espiritual; estímulos dos sentidos; intencionalidades de identificação,
intervenção e prevenção de problemas. A população em estudo foi composta por 30 sujeitos e os
resultados analisados em duas categorias: Os signos estão na linguagem do corpo durante os
cuidados: a emergência do significante visível no corpo e Os sinais antes e depois dos cuidados:
alterações na freqüência cardíaca, freqüência respiratória e pressão arterial como respostas - o
significante da tecnologia. Concluímos que a resposta a questão deste estudo está dada quando
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afirmamos que o corpo da pessoa em coma fala através de signos entendidos como expressões do
corpo e, através de sinais como os registros da fisiologia interna do corpo que se mostra nos monitores
das máquinas ligada a ele no momento dos cuidados de Enfermagem quando fazemos o banho no
leito, a higiene íntima e a higiene oral. Esta descoberta amplia estudos anteriores e deverá continuar
estimulando novas investigações porque este é um tema que interessa aqueles que cuidam de um
cliente que não fala, mas se expressa através de signos e sinais que são a sua linguagem. Finalmente,
é preciso entender que se não nos aproximamos do cliente em coma, não há possibilidades de
identificar/escutar/ver signos e sinais.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Diss
ertacoes%202009/disserta%E7%E3o%20final%20com%20tudo%20gunnar.pdf

Nº de Classificação: 6219
SANT'ANNA, Cynthia Fontella. Interação enfermeira-comunidade na Estratégia Saúde da Família:
um estudo das características do sujeito e da finalidade. Rio Grande. Universidade Federal do Rio
Grande. Escola de Enfermagem, 2009. 80 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CEZAR-VAZ, Marta Regina
RESUMO: A Estratégia Saúde da Família, estruturada na atenção básica formada por equipes
multidisciplinares inseridas em um território delimitado, desenvolve seu processo de trabalho atuando com
as famílias adscritas a este, tendo enfoque na compreensão do ser humano como individual e coletivo,
considerando o ambiente em que vive e interage. Neste sentido, a aproximação entre trabalhador da
saúde e comunidade possibilita o desenvolvimento de ações direcionadas a sua população específica, por
meio do conhecimento e atuação embasada nos Determinantes Sociais de Saúde. Desta forma, este
estudo objetivou identificar os Determinantes Sociais de Saúde que despontam nos depoimentos das
enfermeiras, ao caracterizarem a comunidade, analisando sua relação com o trabalho desenvolvido; bem
como, compreendendo a comunidade como objeto coletivo constituído por famílias e contextos
socioambientais, com e nos quais as enfermeiras desenvolvem seu trabalho, objetivou-se compreender
em que concerne a constituição da interação da enfermeira com a comunidade, considerando o(s)
sujeito(s) e a(s) finalidade(s). A metodologia utilizada é exploratório-descritiva com análise qualitativa,
utilizando entrevista semi-estruturada gravada com consentimento das 65 enfermeiras atuantes na Saúde
da Família, pertencentes à 3ª Coordenadoria Regional de Saúde/RS, durante janeiro e julho de 2006.
Evidenciou-se a inter e intrarrelação nos fatores determinantes da saúde, obtendo 104 citações para as
características anatomofisiológicas dos indivíduos/comunidade correspondentes aos determinantes
proximais e em associação predominantemente ao trabalho desenvolvido pelas enfermeiras. Para os
determinantes intermediários houve 27 citações e, para os distais, 166, com predominante referência à
localização territorial das comunidades em áreas rurais e periféricas. Em relação ao contato existente
entre enfermeira e comunidade evidenciou-se duas abordagens desta interação: imediata relacionada às
entidades coletivas da própria comunidade; e mediata por meio da relação com os demais trabalhadores
da equipe. Nas finalidades acerca desta interação emergiram dois objetos de ação: a população e a
equipe. A população na resolutividade e integralidade com enfoque na qualidade da ação, formação de
vínculo, prevenção de doenças e promoção da saúde direcionada à autonomia com corresponsabilização;
e a equipe na organização do trabalho direcionada à resolutividade da atenção. Desta forma, identificouse que as enfermeiras relataram uma estreita relação existente entre as características proximais e o
trabalho por elas desenvolvido, bem como visualizam a relação com os demais determinantes na relação
com o processo de adoecimento. Enfatiza-se, no processo de trabalho na ESF, a importância da interação
enfermeira-comunidade visando ações que fortaleçam potencialidades dos indivíduos/grupos e,
integralidade e resolutividade da assistência pela organização do trabalho.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

Nº de Classificação: 6220
FELICIANI, Ariane Minussi. Construção de ferramenta avaliativa fundamentada nas políticas
públicas para idosos: contribuições para o enfermeiro na prevenção de quedas. Rio Grande.
Universidade Federal do Rio Grande. Escola de Enfermagem, 2009. 131 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Silvana Sidney Costa
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RESUMO: A presente pesquisa, procedente de um projeto oriundo do Edital Universal 2008, teve
como objetivos: construir uma ferramenta avaliativa baseada nas políticas públicas voltadas ao idoso
residente em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), considerando a manutenção da
funcionalidade e prevenção das quedas; avaliar a adequação de políticas públicas, propondo ações
de melhoria voltadas para manutenção da funcionalidade e prevenção de quedas em idosos de uma
ILPI.Trata-se de um estudo avaliativo inserido na metodologia estudo de caso, que teve como
finalidade a produção de uma informação que possa contribuir para o aprimoramento do objeto
avaliado e ser desenvolvida por um avaliador interno/externo. Foi realizada em uma ILPI, no estado
do Rio Grande do Sul, Brasil, sendo aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Área de Saúde da
FURG. Na coleta de dados foi elaborada, testada e aplicada a ferramenta avaliativa construída. Na
aplicação contou-se com a mestranda como avaliador externo e o enfermeiro da ILPI como avaliador
interno. Para tanto foram utilizados alguns dispositivos políticos: Portaria 810/1989; Política Nacional
do Idoso, Política Estadual do Idoso, Estatuto do Idoso, RDC ANVISA 283/2005 e as Decisões
COREN-RS, Decisão Nº. 099/2005 e Nº. 006/2009. Na análise dos dados realizou-se uma descrição
dos resultados encontrados/avaliados, comparando-os ao esperado nos dispositivos legais voltados
aos idosos institucionalizados. Os resultados foram apresentados, considerando-se: a caracterização
da ILPI investigada; a organização da ILPI; a estrutura física da ILPI; o cuidado de enfermagem
direcionado ao Idoso Institucionalizado. Na caracterização buscou-se identificar a ILPI quanto ao
tempo de funcionamento; natureza jurídica; número de idosos e outros elementos. Nos aspectos
organizacionais foram verificadas questões relacionadas à responsabilidade técnica, ao atendimento
à legislação quanto ao dimensionamento de pessoal; à qualificação da equipe no cuidado ao idoso; à
educação em serviço; à existência e atualização dos documentos necessários ao funcionamento da
ILPI, dentre outras. No que se refere à estrutura física, foram constatados aspectos relacionados ao
ambiente/contexto, especialmente no tocante ao piso; aos dormitórios; aos banheiros; à presença de
sinalização e de corrimãos em escadas e rampas, além de outros elementos. No cuidado prestado ao
idoso, sobretudo pelo enfermeiro, buscou-se averiguar aspectos que dizem respeito à manutenção da
funcionalidade e à prevenção de quedas em idosos. Como contribuições da pesquisa, além da
ferramenta construída, foram identificadas ações que visam colaborar para a manutenção da
funcionalidade e para a prevenção de quedas, as quais serão propostas à ILPI. Espera-se que essa
ferramenta avaliativa e as propostas de ações sirvam para maior interconexão entre o Serviço (ILPI) e
a Academia (Universidade), a fim de que outras frentes de ações estratégicas sejam articuladas e
voltadas à melhoria do cuidado de enfermagem ao idoso institucionalizado.
Acesso remoto ao texto integral: http://bdtd.furg.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=182

Nº de Classificação: 6221
CERETTA, Luciane Bisognin. Cuidado domiciliar de enfermagem a famílias que vivenciam
mudanças nas condições de saúde de seus familiares. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 1999. 300 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Viviane Lanzarini de
RESUMO: Considerando que diversas situações de doença desestruturam as relações familiares
levando à ocorrência de estresse acentuado e insegurança, decidimos compreender melhor esta
situação a fim de encontrar possibilidades para a enfermagem cuidar destas famílias no âmbito do
domicílio. Para tanto, fundamentamos nosso estudo nos pressupostas da Teoria Transcultural de
Enfermagem de Madeleine Leininger e outros autores. Desenvolvemos assim, uma pesquisa
qualitativa do tipo descritiva com pesquisa participante. O objetivo geral da pesquisa foi Identificar as
possibilidades e as limitações para o desenvolvimento do Cuidado Domiciliar numa perspectiva
interdisciplinar à famílias que vivenciam mudanças na situação de saúde de seus familiares, a partir
da Teoria do Cuidado Transcultural de Enfermagem de Leininger. A investigação foi desenvolvida no
município de Criciúma - SC, junto aos serviços da atenção básica em saúde, com famílias que
vivenciavam situação de doença grave com seus familiares, relacionadas à Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida, Tuberculose e Neoplasia. Os dados foram coletados por meio de
observação participante e entrevistas semiestruturadas. A Pesquisa atendeu aos aspectos éticos da
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, preservando o anonimato dos participantes e
obtendo a autorização dos mesmos por meio do termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Na
sistematização dos dados foi realizado relato das situações vivenciadas e análise temática ao olhar
da Teoria de Leininger. A pesquisa evidenciou que as famílias encontram-se em situação de
significativo estresse diante do processo de adoecimento do familiar, conflitos evidentes foram
identificados, sentimentos de desamparo quanto ao serviço público de saúde e crença de que o papel
de cuidar não é do familiar e sim do serviço de saúde, que por sua vez não o cumpre. As equipes de
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saúde não encontram-se devidamente preparadas para a assistência no âmbito do domicílio a
pacientes e familiares. No decorrer da pesquisa foi possível identificar estratégias para o cuidado
domiciliar que foram aplicadas nas situações vivenciadas obtendo desfechos muito positivos. A
Teoria de Leininger mostrou-se muito adequada para o contexto do cuidado no âmbito do domiciliar
tanto de familliares quanto dos próprios doentes.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0647-D.pdf

Nº de Classificação: 6222
LOEFFLER, Carin Iára. Cuidado de enfermagem com mulheres gestantes: perspectivas para uma
eco-obstetrícia (O). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde. Convênio DINTER/UFPA/UFSC/CAPES, 1999. [89] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PATRÍCIO, Zuleica Maria
RESUMO: Este estudo resultou do desenvolvimento da disciplina de Prática Assistencial do Curso de
Mestrado em Assistência de Enfermagem da Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade
Federal de Santa Catarina. Está centrado no Referencial do Cuidado Holístico-Ecológico de Patrício,
tendo em vista processos humanizados para a gestação saudável. Participaram do estudo mulheres
gestantes de uma comunidade de periferia da Grande Florianópolis no ano de 1997 e teve como
objetivo conhecer o significado de ser gestante e como cuidar desta gestante propiciando o vínculo
materno-fetal. Foi desenvolvido através de atividades participantes instrumentalizadas por técnicas de
métodos qualitativos de cuidado. Os dados foram analisados à luz do Referencial e demais autores
como Klaus & Kennell, Leboyer, Odent, Verny & Kelly, entre outros que preconizam o cuidado integral
à vida e, em especial, às gestantes. O conhecimento dessa realidade sugere possibilidades de
implementar métodos de processos de cuidar a mulher no pré-natal, através de atitudes que
resgatem a importância da interação do ambiente útero biológico e social, abrindo perspectivas para
um cuidado com princípios da Eco-Obstetrícia.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0650-D.pdf

Nº de Classificação: 6223
JULIO, Lindaura dos Santos. Desmame precoce: contribuição de uma prática educativa com
trabalhadoras de enfermagem. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2002. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARTANA, Maria do Horto Fontoura
RESUMO: Apresento, nesta dissertação, os resultados de uma pesquisa relacionada aos aspectos
que permeiam o processo educativo com trabalhadoras de enfermagem, o qual objetivou favorecer o
cuidado em situações de desmame precoce por opção materna, em uma unidade de alojamento
conjunto, na maternidade de um hospital universitário, em Florianópolis. Essa proposta educativa foi
desenvolvida de maio a julho de 2001 e complementada em março de 2002; teve como
fundamentação a pedagogia libertadora e problematizadora de Paulo Freire, norteada pela
metodologia da problematização. Utiliza, portanto, os cinco passos do arco da problematização de
Charles Maguarez, adaptados para este estudo como processo metodológico. Participaram,
efetivamente, do processo educativo 25 trabalhadoras da maternidade do hospital universitário;
dessas, vinte e uma trabalham no alojamento; três, na central de aleitamento materno; e uma atua no
serviço de nutrição da maternidade. Para operacionalizar esse processo educativo, realizaram-se seis
encontros, uma oficina e cinco grupos de discussão. Foram utilizados, para a coleta de dados, a
observação, a observação participante e o material coletado nos grupos de discussão. Dessa relação
dialógica que se estabeleceu entre a facilitadora do processo e as trabalhadoras de enfermagem,
emergiram dois temas centrais. O primeiro está relacionado ao prejulgamento que dificulta o cuidado
quando a mãe opta pelo desmame precoce. Assim, os debates suscitados a partir desse tema
levaram as participantes a repensar sobre as questões éticas e sobre a educação continuada no
trabalho de enfermagem. No segundo tema, tratou-se das reações da cliente versus as reações da
trabalhadora de enfermagem como entrave para a realização do cuidado. A partir disso, realizou-se
uma reflexão sobre os sentimentos da mãe-nutriz que opta pelo desmame precoce, e também sobre
as crenças, valores e sentimentos das trabalhadoras, os quais influenciam no cuidado. Desse modo,
a relação dialógico-dialética, que se estabeleceu entre os membros do grupo e que permeou todo o
processo educativo, permitiu que a problematização da situação fosse ampliada por meio da
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discussão. Além disso, a conscientização das trabalhadoras de enfermagem contribuiu para a busca
de soluções. Construíram-se, em vista disso, alternativas de atendimento com o objetivo de
proporcionar um cuidado humanizado e com qualidade para a mãe-nutriz e para a sua família.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0648-D.pdf

Nº de Classificação: 6224
CRUZ, Andréa Medina Gonçalves. Etnofarmacologia como abordagem educativa em saúde e
meio ambiente numa comunidade rural do Estado de Santa Catarina (A). Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2004. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): WOSNY, Antônio de Miranda
RESUMO: Neste estudo problematizamos a relação “homem x meio ambiente” numa comunidade
rural do estado de Santa Catarina, através de uma metodologia crítico-reflexiva, embasada no
referencial teórico-metodológico de Paulo Freire. Este processo foi mediado pelo conhecimento
popular do uso de plantas medicinais, valorizando a experiência e o contexto de vida dos sujeitos
envolvidos no estudo. O estudo surgiu da constatação das condições de vida e saúde destas
populações que apresentam extrema carência educacional, social, de saúde, saneamento básico e
ambiental. O objetivo foi desenvolver atividades educativas que possibilitassem a participação da
comunidade em debates sobre a saúde e a questão ambiental local, possibilitando um melhor
cuidado, e buscando alternativas para o enfrentamento e superação dos problemas encontrados. O
caminho metodológico foi orientado pelos “Círculos de Cultura” e Itinerários de Pesquisa de Freire
(1987), envolvendo as etapas de investigação temática, observando-se a realidade e investigando
temas de significado para a comunidade; a tematização, buscando o entendimento e conscientização;
e a problematização, refletindo criticamente e construindo hipóteses de solução para a transformação
da realidade. Foram considerados dois círculos de cultura (encontros) com a participação de 17
sujeitos no 1º e 33 no segundo. O registro dos dados se deu através de fotografias, anotações em
caderno de campo e gravações em fita cassete. Todas as informações foram agrupadas e analisadas
a partir de temas centrais como saúde e meio ambiente e os sub-temas extraídos destes.
Constatamos que as condições necessárias para o alcance de uma vida mais saudável para esta
população e um melhor cuidado ambiental, envolve ações educativas sobre o cuidado à saúde e
ambiente, melhorias no município (atendimento primário à saúde e os profissionais envolvidos, vias
públicas e transporte adequados, alternativas de obtenção de renda), conscientização e
transformação dos valores humanos atuais. O processo de reflexão crítica desenvolvido durante toda
esta experiência possibilitou analisar os principais problemas vivenciados pelos participantes do
círculo de cultura, integrando as questões de saúde e meio ambiente a todos os outros aspectos de
sua realidade. A aliança do saber científico e o popular, diferenciando-os e ao mesmo tempo
promovendo um diálogo entre eles, mostrou-se um instrumento eficaz na construção do entendimento
sobre as reais possibilidades de ações voltadas à promoção e cuidado da saúde e meio ambiente.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0649-D.pdf

Nº de Classificação: 6225
LIMA, Vera Lúcia de Azevedo. Violência contra mulheres "Paroaras": contribuições para a
enfermagem. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde.
Convênio DINTER/UFPA/UFSC/CAPES, 2009. 252 p.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Maria de Lourdes de
RESUMO: Neste estudo são analisadas as violências contra mulheres Paroaras residentes em Belém
e as implicações para o cuidado de enfermagem. O estudo foi fundamentado no Método
Epidemiológico e na Análise de Conteúdo, com a abordagem quantitativa e qualitativa. Foi
desenvolvido a partir das matérias publicadas em um jornal regional - O Liberal, do Sistema de
Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde do Brasil (SIM/MS) e de referências bibliográficas.
Elegeu-se a forma de artigos para apresentação dos resultados do estudo. No primeiro artigo,
Violências contra mulheres amazônicas, são apresentadas as barbaridades como o esquartejamento,
cortes profundos na região do pescoço, abertura de abdômen com exposição de vísceras e retirada
de feto, alem da introdução de madeira em órgãos genitais. E, também, que as mulheres foram
submetidas a violência sexual desde a infância ate a idade adulta. No segundo, Mortes violentas em
mulheres paroaras. residentes em Belém: Estudo exploratório, foi encontrado que das 15.523 mortes
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de mulheres, as Agressões ocuparam a vigésima nona posição no conjunto das causas letais.
Calculado e aplicado o indicador Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP), a ordenação das causas
letais foi modificada e as agressões passaram a ocupar a décima terceira posição, subindo dezesseis
posições na ordenação das causas letais. No terceiro, Homicídios contra mulheres paroaras.
residentes em Belém: Estudo exploratório, dentre os 581 óbitos por causas externas, 19,4% foi
homicídio. Das mulheres vítimas de homicídio, 31,9% encontravam-se com idade compreendidas
entre 20 a 29 anos, 76,1% eram solteiras, 40,7% tinham de 4 a 7 anos de estudos e 55,8% dos
homicídios foram perpetrados com disparo de arma de fogo. No quarto artigo, Mulheres paroaras. e
violência: Anos potenciais de vida perdidos em homicídios, no conjunto das causas externa com
19.727 Anos Potencias de Vida Perdidos (APVP), os homicídios ocuparam a segunda posição na
ordenação das causas externas de morte com 5.459 APVP. O homicídio por arma de fogo resultou
em 3.059 anos de vida potencialmente perdidos. O quinto, Violência contra a mulher: implicações
para o cuidado de enfermagem, Estudo de revisão integrativa, cuja exploração temática foi realizada
com suporte da análise de conteúdo e da Teoria de Horta, resultou na identificação de que a violência
contra a mulher afeta todas as necessidades humanas básicas e que o cuidado de enfermagem pode
ser aplicado a partir dessa teoria. Apesar da violência física não estar entre as cinco principais causas
de morte em mulheres acarreta um impacto no conjunto das causas letais. A morte de mulheres
produtivas e a sua importância como problema social, político e de saúde publica, requer
planejamento de ações de controle, prevenção e redução da mortalidade por homicídio. O cuidado de
enfermagem é uma das estratégias para a mulher superar a dor, o medo, a vergonha, as doenças
associadas à violência e encontrar caminhos para satisfazer as suas necessidades humanas básicas
que foram comprometidas pela violência e, com isso, também prevenir e/ou reduzir os homicídios.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0652-T.pdf

Nº de Classificação: 6226
GAYESKI, Michele Edianez. Aplicação de métodos não farmacológicos para o alívio da dor
durante o trabalho de parto. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2009. 140 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRÜGGEMANN, Odaléa Maria
RESUMO: A aplicação de métodos não farmacológicos de alívio da dor durante o trabalho de parto é
uma prática baseada em evidências científicas e recomendada pela Organização Mundial da Saúde.
Esse estudo teve como objetivos: realizar uma revisão sistemática para avaliar os resultados
maternos e neonatais decorrentes da utilização de métodos não farmacológicos de alívio da dor
durante o trabalho de parto classificados como tecnologia leve-dura; e avaliar a aplicação dos
métodos não farmacológicos durante o trabalho de parto sob a ótica de primíparas. Para o primeiro
objetivo, realizou-se uma busca nas bases de dados CINAHL, MEDLINE, LILACS, SciELO, SCOPUS
e Isi Web of Science, incluindo-se 12 ensaios clínicos randomizados, publicados entre 1980 e 2009
que avaliaram o banho de imersão, a massagem e a aromaterapia. Para o segundo, realizou-se um
estudo quantitativo transversal, na maternidade do Hospital Universitário da Universidade Federal de
Santa Catarina, no período de outubro de 2008 a setembro de 2009. Participaram 188 primíparas, os
dados foram coletados através de entrevista por meio de formulário padronizado com escala tipo
Likert e analisados por estatística descritiva, Teste Exato de Fisher, Quiquadrado e Odds Ratio. Os
resultados foram apresentados em dois artigos. No artigo 1, de revisão sistemática, os resultados
mostraram que o banho de imersão deve ser iniciado após 3cm de dilatação para não prolongar o
trabalho de parto e prejudicar os resultados neonatais. A massagem é eficaz no alívio da ansiedade,
dor e estresse, sendo mais efetiva quando utilizada no começo da fase latente. A aromaterapia
diminui a ansiedade e o medo. No artigo 2, o método não farmacológico mais aplicado foi o apoio
emocional do acompanhante e o banho de aspersão, entretanto, o maior grau de satisfação foi com a
focalização da atenção. O método mais aplicado pelo acompanhante foi a massagem manual e
dentre os membros da equipe de saúde, a enfermeira obstétrica 7 foi a que mais participou da
aplicação de todos. Na avaliação do escore geral de satisfação com os métodos, as primíparas
tiveram elevado grau de satisfação geral (88,3%). Foram observadas associações significativas entre
esse escore e a mudança de posição (p = 0.0340; OR 3.29, IC95% 1.13-9.52) e a focalização da
atenção (p = 0.0326; OR 2.61, IC95% 1.06-6.43). Em relação ao apoio emocional, 98,2% das
primíparas ficaram satisfeitas com o do acompanhante. Também houve associação significativa entre
o escore geral de satisfação e o apoio emocional da enfermeira (p= 0.0096; OR 3.78, IC95% 1.499.55), do médico (p = 0.0031; OR 3.74, IC95% 1.5-9.33) e do técnico de enfermagem (p = 0.0303; OR
4.56, IC95% 1.03-20.24). Quanto aos resultados obstétricos e expectativas sobre a dor, não houve
associações significativas. Concluí-se que é necessário estabelecer parâmetros de aplicação em
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cada método para que os resultados maternos e neonatais sejam positivos. Na maternidade estudada
praticamente todos os métodos não farmacológicos disponíveis estão sendo utilizados pelos
membros da equipe de saúde e o acompanhante também está participando, porém os que geram
maior grau de satisfação são os menos aplicados.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0651-D.pdf

Nº de Classificação: 6227
FRIZON, Gloriana. Familiares na sala de espera de uma unidade de terapia intensiva:
sentimentos revelados e expectativas de cuidado (Os). Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 88 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Eliane Regina Pereira do
RESUMO: Trata-se de um estudo que teve como objetivo conhecer, quais os sentimentos e
expectativas de cuidados, dos familiares de pacientes internados em uma Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), antes da visita. O estudo se deu em duas etapas: a primeira, através de uma
pesquisa de revisão bibliográfica sobre o tema família em UTI adulto, com foco nos sentimentos dos
familiares relacionados a internação. A revisão bibliográfica foi realizada nas bases de dados LILACS
e BDENF e constituíram o corpus documental 20 artigos. A segunda etapa se constituiu de uma
pesquisa de campo qualitativa do tipo exploratório descritiva com foco nos sentimentos e expectativas
dos familiares, cujo cenário foi a UTI de um hospital público, da região oestina de Santa Catarina.
Para a coleta de dados utilizou-se a entrevista estruturada com 18 familiares. Os resultados dessa
dissertação, são apresentados de acordo com a Resolução 001/PEN/2008 de 10 de julho de 2008, na
qual determina que os resultados apresentados deverão ser na forma de no mínimo 2
manuscritos/artigos. Um artigo refere-se a pesquisa de revisão bibliográfica e o outro a pesquisa de
campo. A revisão bibliográfica revelou que o tema predominante nos estudos foi
comunicação/informação e os sentimentos referidos pelos familiares foram: o difícil acesso a
informação, o tempo restrito de visita, sentimentos de medo, ansiedade, desconfiança, o pouco
diálogo com a equipe, informações transmitidas de maneira confusa . Para o tratamento dos dados
do estudo de campo, foram utilizados as figuras metodológicas do Discurso do Sujeito Coletivo. Os
discursos foram organizados em quatro tema: os sentimentos dos familiares relacionados a
internação dos pacientes na UTI, os sentimentos na espera para entrar na unidade de terapia
intensiva, a relação da equipe de enfermagem e aos familiares, necessidades dos familiares na sala
de espera. As famílias ao terem seu familiar hospitalizado na UTI, sentem como sendo um momento
desesperador, muito difícil, devido ao isolamento que a hospitalização acomete. O momento que
antecede o horário de visita é referido pelos familiares como angustiante e o pior momento do dia,
devido a pouca ou nenhuma informação referente ao seu familiar e por não saber como encontrá-lo.
Os familiares apontaram como necessidade na sala de espera, ter informações sobre as condições
do seu familiar doente e ampliar o horário de visitas. Este estudo reforça a necessidade da equipe de
saúde da UTI, em particular da enfermagem, considerar o familiar do paciente em UTI como sujeito
de cuidado, como cliente com inúmeras necessidades em especial a necessidade de informação,
diálogo, respeito aos seus sentimentos.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp123906.pdf

Nº de Classificação: 6228
COSTA, Roberta. Saberes e práticas no cuidado ao recém-nascido em terapia intensiva na
década de 1980 em Florianópolis. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2009. 169 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Maria Itayra
RESUMO: Pesquisa qualitativa, com abordagem sócio-histórica cujo objetivo foi o de compreender a
história das transformações das práticas de cuidado ao recém-nascido e sua família, a partir da
implantação da primeira UTI neonatal em Florianópolis. O contexto do estudo foi o Hospital Infantil
Joana de Gusmão e os sujeitos da pesquisa foram profissionais de saúde que trabalhavam na UTI
geral e/ou UTI neonatal na década de 1980. Para coleta de dados utilizei a História Oral, realizando
entrevistas semi-estruturadas. Para análise dos dados utilizei o método genealógico proposto por
Michel Foucault. Os resultados obtidos foram apresentados na forma de três artigos. No primeiro
artigo, "A UTI neonatal possibilitando novas práticas no cuidado ao recém-nascido", o objetivo foi o de
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compreender como se instituíram as práticas de cuidado ao recém-nascido na UTI neonatal em
Florianópolis, na década de 1980. Neste artigo abordei a questão da redução da morbi-mortalidade
neonatal a partir da implantação da UTI neonatal e teci algumas reflexões sobre a forma que as
práticas de cuidado foram instituídas. Os discursos dos profissionais de saúde revelam que desde os
primórdios da UTI neonatal, já havia uma preocupação com o cuidado sensível, humanizado e
individualizado ao recém-nascido. O segundo artigo, "Percepção da equipe de saúde sobre a família
na UTI neonatal: resistência aos novos saberes", teve como objetivo analisar de que forma vem
sendo instituído o saber com relação à presença da família na UTI neonatal. Encontramos muitas
construções e desconstruções, por um lado a família é vista como um problema, pai e mãe só podem
ficar com seus filhos no horário de visita, e alguns profissionais ainda apresentam resistências; de
outro, a família é fundamental e as leis e políticas de saúde evoluíram no sentido de garantir a
presença dos pais no hospital. No terceiro estudo, "O Hospital Infantil como referência no
atendimento ao recém-nascido de alto risco em Santa Catarina", o objetivo foi conhecer como se deu
o processo de implantação da UTI neonatal em Florianópolis na década de 1980, bem como
apresentar a relevância desta unidade para o cuidado ao recém-nascido de alto risco. A necessidade
de um atendimento especializado foi a grande propulsora da UTI neonatal do Hospital Infantil Joana
de Gusmão. Esta unidade representou um marco no cuidado intensivo neonatal catarinense e os
profissionais que ali atuaram foram fundamentais na instituição do saber e das práticas de cuidado ao
recém-nascido de risco. Os resultados desta tese permitem afirmar que a implantação da UTI
neonatal influenciou qualitativamente no cuidado ao recém-nascido e sua família, com o enfoque
orientado para a sobrevivência do recém-nascido e os reflexos desta experiência continuam
presentes na atualidade. Para transformar a história das práticas de cuidado em terapia intensiva
neonatal, é necessário buscar formas criativas de expressão, rompendo com os padrões e práticas
reinantes, contribuindo para novas práticas e novos saberes, novos modos de fazer e de agir no
cuidado ao recém-nascido e sua família.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp123878.pdf

Nº de Classificação: 6229
STRAUCH, Fernanda Lapagesse. Enfermeira auditora do Sistema Único de Saúde: perfil,
atividades e percepções. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências
da Saúde, 2009. 92 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIRES, Denise Elvira Pires de
RESUMO: A necessidade geradora da auditoria de enfermagem foi obter-se o controle dos custos
monetários da assistência e a avaliação sistemática da sua qualidade. A auditoria no Sistema Único de
Saúde (SUS) iniciou em 1993, com a criação do Sistema Nacional de Auditoria (SNA). Sua origem deve-se
ao crescimento de fraudes criminosas e desvios graves com a evasão de recursos financeiros. A questão
norteadora desta pesquisa foi: “O que fazem os(as) enfermeiros(as) auditores(as) do SNA do SUS em um
estado da região Sul do Brasil?”. O estudo objetivou conhecer as atividades realizadas pelos(as)
enfermeiros(as) auditores(as) do SNA. Para tanto, foi preciso caracterizar a força de trabalho envolvida,
conhecer o entendimento desses profissionais acerca da atividade que realizam e identificar as atividades
executadas. É uma pesquisa do tipo exploratório-descritiva, com abordagem qualitativa. As participantes
foram enfermeiras auditoras do SNA do componente estadual, em nível central e de regionais de saúde.
Para a coleta e análise de dados, utilizaram-se: o recurso da triangulação, incluindo dados de observação,
realizada junto à equipe da Secretaria Estadual de Saúde (SES); um questionário com perguntas
semiestruturadas; e a análise documental, utilizando o banco de dados da SES, do ano de 2008. O projeto
foi aprovado pelo Comitê de Ética da SES. Os resultados estão descritos em dois artigos. O primeiro relata
um perfil feminino da força de trabalho e profissionais com experiência prática e capacitação teórica para
realização da atividade de auditoria. O entendimento da finalidade e do conceito de auditoria corresponde ao
preconizado para auditoria em saúde, sendo que o tema “auditoria de enfermagem” inexiste no discurso das
participantes. O segundo artigo mostra que as atividades realizadas pelas enfermeiras auditoras seguem o
prescrito nos manuais do SNA/SUS. Não realizam auditoria de enfermagem, porém identificam a importância
da realização dessa atividade. Concluiu-se que a necessidade de auditoria de enfermagem é reconhecida
pelas enfermeiras, mas está distante de implantação prática no SUS. Sugerem-7 se novas investigações no
sentido de compreender essa fragilidade.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp123903.pdf
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Nº de Classificação: 6230
LOPES, Márcia Maria Bragança. Educação em enfermagem na UFPA e a práxis da enfermeira na
Atenção Básica de Saúde. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2009. 270 p.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PRADO, Marta Lenise do
RESUMO: Trata-se de um estudo de caso de abordagem qualitativa, cujo objetivo foi desvelar como
as bases teóricas da educação em enfermagem contribuem para a determinação da práxis da
Enfermeira na Atenção Básica de Saúde. Na composição do suporte teórico-filosófico foram utilizados
os níveis de práxis preconizados por Adolfo Sánchez Vázquez e a educação libertadora de Paulo
Freire. A trajetória metodológica esteve baseada nos estudos de caso de Yin, os contextos do estudo
foram duas unidades de análises, ambas no Estado do Pará. A primeira, o município de Bragança, no
Estado do Pará, com uma população de 102.232 habitantes e uma Rede Básica de Saúde composta
por dezenove unidades de serviço e vinte e duas equipes de Saúde da Família. A segunda, um
Distrito de Saúde de Belém, capital do Estado, que atende a uma população de 402.292 habitantes,
através de uma Rede Básica de Saúde composta por onze unidades de serviço e treze equipes de
Saúde da Família. Os sujeitos do estudo foram oito enfermeiras, escolhidas através dos seguintes
critérios: egressas do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Pará; que tivessem
ingressado no Curso a partir do ano de 1998; que estivessem desenvolvendo suas atividades nas
unidades de saúde que compõem o contexto do estudo e que se dispusessem a participar da
pesquisa. Como técnicas de coleta de dados foram utilizadas a entrevista e documentos e como
procedimento de análise dos dados foi utilizado o preconizado por Strauss e Corbin. O estudo dos
dados culminou em cinco categorias de análise, quais sejam: o modelo pedagógico na educação
formal e seus reflexos na formação de enfermeiras; a articulação ensino-serviço e seus reflexos na
formação de enfermeiras; a educação formal como base da práxis de enfermeiras na atenção básica;
aprender e ensinar no cotidiano do trabalho: reflexões de enfermeiras em suas práxis na atenção
básica; razões e dificuldades para o desenvolvimento das ações educativas na prática de enfermeiras
na atenção básica. Os resultados possibilitaram constatar que o órgão 9 formador vem,
gradativamente, contribuindo para um novo significado do cuidado, como prática social, na medida
em que, vivenciando um processo de transição no modelo de ensino, já oportuniza postura reflexiva,
estímulo à criatividade e à autonomia e contribui para uma visão de mundo mais humanizada,
levando à compreensão de que, no cenário atual, possui uma função essencial. Conclui-se, portanto,
haver ratificado a TESE de que a Educação é um instrumento, uma ferramenta, para ajudar a superar
a interferência, ainda hoje existente, dos referenciais educativos tradicionais nas práticas de saúde
vigente, distantes dos enunciados da reforma sanitária, pois a práxis da enfermeira não depende
unicamente de referenciais teóricos construídos ao longo de sua atividade profissional, mas depende,
também, da participação da educação formal para a construção destes referenciais, que serão
potencializados e potencializadores para a vivência profissional.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.tede.ufsc.br/teses/PNFR0656-T.pdf

Nº de Classificação: 6231
MACHADO, Rosani Ramos. Trabalho no centro de material e esterilização: invisibilidade e valor
social (O). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde.
Departamento de Enfermagem, 2009. 176 p.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GELBCKE, Francine Lima
RESUMO: Este estudo, realizado em dois hospitais públicos estaduais de Santa Catarina,
caracteriza-se como uma investigação do tipo exploratório-descritiva, com uma abordagem
qualitativa. A amostra foi composta de trabalhadores do Centro de Material e Esterilização (CME) e
também de profissionais de saúde de outras unidades dos hospitais, assim como gerentes de
enfermagem e diretores das instituições, totalizando 44 trabalhadores. A triangulação foi usada na
coleta de dados, incluindo entrevista semi-estruturada, observação e análise documental. A pergunta
de pesquisa foi: Que fatores tornam o trabalho no Centro de Material e Esterilização invisível e
desvalorizado, tanto para os trabalhadores quanto para a instituição?. Alguns elementos teóricos
provenientes do materialismo histórico-dialético formaram o referencial teórico, de modo a pensar a
organização do trabalho no CME em uma prática articulada à totalidade social. A análise dos dados
revelou duas grandes categorias: a) Organização do trabalho no CME; e b) Invisibilidade do trabalho
no CME. Ficou evidenciado que a invisibilização do trabalho no CME está ligada às relações de poder
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e ao valor dado às atividades executadas pelos trabalhadores, existindo tarefas com maior ou menor
status social, e que as tarefas de alta freqüência, desenvolvidas pelos excluídos, portanto de menor
valor social, são uma das causas desse trabalho ser tão desvalorizado,ou seja, a estrutura determina
o que deve estar na penumbra e o que deve ser iluminado. Percebe-se, ainda, que o trabalhador de
enfermagem espera o reconhecimento externo de seu trabalho, ao mesmo tempo em que ele o
desvaloriza por atos ou palavras, e não valoriza o seu trabalho internamente. Neste estudo, os
entrevistados diziam que adoravam seu trabalho, dando ênfase exagerada na fala, talvez querendo
encobrir a desvalorização do seu fazer ou ocultar do pesquisador, e até de si 8 mesmos, o que é
insuportável na realidade: a não-aceitação de seu fazer e a ausência de reconhecimento social. Outra
causa está relacionada com a questão de gênero, que explica muito a desvalorização desse trabalho,
inclusive por ser parte do trabalho da enfermagem, portanto, um trabalho majoritariamente feminino e
desvalorizado. Assim, compreender o processo de trabalho do CME, à luz da teoria do processo de
trabalho, respaldada pelo materialismo histórico, possibilitou ampliar o horizonte, no sentido de se
buscar alternativas que vislumbrem a visibilidade e valorização desse serviço tão importante na
prática diária das instituições de saúde. Dessa forma, este estudo foi mais um passo dado em relação
à compreensão do conteúdo simbólico do trabalho, confirmando a tese de que a dimensão
sociohistórica da prática cotidiana, expressa nas questões de gênero, no valor social do trabalho e
nas relações de poder, articulados entre si, torna o trabalho no CME invisível e desvalorizado.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp123874.pdf

Nº de Classificação: 6232
WINCK, Daniela Ries. Responsabilidade legal da enfermeira obstétrica na assistência ao parto.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 124 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRÜGGEMANN, Odaléa Maria
RESUMO: A responsabilidade consiste no dever de responder pelos atos que violem direitos e
reparar os danos causados a terceiros. A ação ou omissão da enfermeira obstétrica que resultar em
prejuízos para a parturiente ou para o concepto, mesmo que desprovido desta intencionalidade,
poderá levar a responsabilização da profissional, tanto na esfera civil, quanto na penal e ética. Este
estudo teve como objetivos: identificar como os aspectos relacionados à responsabilidade legal do
enfermeiro e do especialista em enfermagem obstétrica, têm sido abordados nas publicações
brasileiras sobre o tema; e identificar o conhecimento das enfermeiras obstétricas em relação à
responsabilidade profissional na assistência ao parto. Para o primeiro objetivo, realizou-se uma
revisão narrativa da literatura, por meio de pesquisa nas bases de dados BDENF, CINAHL, LILACS e
SciELO, no período de 1980 a 2009, sendo incluídos sete artigos que tratavam dos aspectos
jurídicos. Para o segundo objetivo, realizou-se um estudo qualitativo, de natureza exploratória, sendo
entrevistadas 11 enfermeiras que atuavam na assistência ao parto em hospitais e/ou nos domicílios,
no estado de Santa Catarina, entre março e agosto de 2009. Os dados foram analisados de acordo
com a proposta do Discurso do Sujeito Coletivo, utilizando-se as figuras metodológicas: Idéia Central,
Expressões-chave e o Discurso do Sujeito Coletivo. Os resultados foram apresentados em dois
artigos. No artigo 1, de revisão narrativa, constatou-se a inexistência de artigos científicos que
enfocassem a responsabilidade legal do especialista em enfermagem obstétrica, diante disso foram
utilizados os que abordavam a responsabilidade do enfermeiro e realizada analogia, observando-se
as competências específicas. A prevenção do erro foi destacada na maioria das publicações, assim
como a responsabilidade civil e ética, entretanto, a minoria salientava as sanções administrativas e a
responsabilidade penal. No artigo 2, de pesquisa qualitativa, emergiram as Idéias Centrais que
contemplam os temas sobre os riscos no parto, as relações das enfermeiras obstétricas com os
médicos e a instituição, a responsabilização profissional e as repercussões morais e legais do erro.
Verificou-se, que as enfermeiras conhecem pouco a respeito das repercussões legais do erro.
Movidas pela intenção de causar o bem, cometem o equivoco de não valorizar a possibilidade do
erro, o que pode ter influenciado na insuficiência de informações a respeito das repercussões legais
de suas ações profissionais. Ao assumir a assistência ao parto, devem dedicar total atenção aos
limites da competência e a prevenção de erros previsíveis, tendo em mente que assumirão também a
responsabilização por suas falhas. Conclui-se que os aspectos referentes à responsabilidade legal do
especialista em enfermagem obstétrica precisam ser mais pesquisados e divulgados, pois poderão
contribuir com a instrumentalização acerca das implicações legais dos atos profissionais. A
atualização sobre a responsabilidade legal é tão importante quanto a científica e pode contribuir para
a auto-confiança profissional.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.tede.ufsc.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1461
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Nº de Classificação: 6233
COLLISELLI, Liane. Compreensão dos conselheiros municipais de saúde sobre a participação
social e seus processos (A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2009. 125 p..
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): REIBNITZ, Kenya Schmidt
KLEBA, Maria Elisabeth
RESUMO: Este estudo tem como objetivo analisar a compreensão que os conselheiros municipais de
saúde de Chapecó têm sobre a participação social no respectivo Conselho e identificar os motivos
que levam os conselheiros a se inserir, continuar e/ou romper com seus processos de participação.
Está sustentado teoricamente no conceito de participação de Bordenave (2004) e Demo (1999), que
referem a participação como a intervenção das pessoas nos processos dinâmicos que constituem ou
modificam a sociedade. A metodologia utilizada está baseada na abordagem qualitativa do tipo
estudo de caso instrumental (STAKE, 1994). Para a coleta de dados, utilizei a análise documental
(atas do período em estudo 2000-2009) e entrevista individual. Estas etapas foram contempladas no
macro projeto denominado “A trajetória dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas no Município
de Chapecó/SC: Uma Abordagem Histórica”. Na sua ampliação, foram incluídos a observação
(reuniões do CMS) e o grupo focal. A análise documental possibilitou identificar os conselheiros
considerados ativos na participação. Quantitativamente foi considerado o número de inserções de
falas e qualitativamente o teor destas, buscando falas que representassem movimento e interação
entre os representantes. Entre os motivos elencados para iniciar a participação no Conselho, estão o
convite e a indicação. Quanto à sua permanência por mais de uma gestão, encontram-se o
compromisso, o gostar, o saber, mas também a falta de opção. Entre os motivos que conduziram ao
rompimento estão o de conceder a oportunidade a outras pessoas, a mudança do gestor, a indicação
de outro representante pelo presidente e a falta de tempo. Na análise temática (MINAYO, 2008),
foram identificadas três grandes categorias: 1) Participação como ensinar-aprender. Nesta categoria,
a participação é compreendida como uma necessidade ao acesso às informações e uma
oportunidade na medida em que possibilita a troca de saberes políticos e técnicos relativos ao
controle social. 2) Participação como envolvimento. Nesta categoria, está presente a importância da
proposição, da discussão, do compromisso, da não omissão e da decisão. Identifiquei fragilidades em
relação ao acompanhamento, à fiscalização e à avaliação. 3) Participação como poder. Esta
categoria aparece sutilmente na abordagem da compreensão sobre participação, mas se constituiu
fortemente a partir das dificuldades mencionadas pelos conselheiros no exercício da representação.
Os resultados apontam que a participação, para além da presença física, demanda inúmeros
recursos, como: conhecimento, tempo, acesso e compreensão das informações, articulação,
comprometimento, descentralização do poder, entre outros. Considero que a participação no
Conselho em estudo é um processo em construção que deve ser fortalecido para efetivar o exercício
do controle social.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp123900.pdf

Nº de Classificação: 6234
GUBERT, Edilmara. Formação do técnico de enfermagem na perspectiva da
interdisciplinaridade: reflexões dos enfermeiros educadores. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 209 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PRADO, Marta Lenise do
RESUMO: Estudo descritivo, de abordagem qualitativa, cujo objetivo foi desvelar como os
enfermeiros educadores de cursos Técnicos de Enfermagem do Estado de Santa Catarina,
contextualizam a interdisciplinaridade em suas práticas pedagógicas. O referencial teórico baseou-se
nas principais concepções sobre interdisciplinaridade de Fazenda (2003, 2006); Japiassú (1976,
2006) e Santomé (1998). Participaram do estudo vinte enfermeiros educadores de cursos Técnicos
de Enfermagem do Estado de Santa Catarina, de Escolas Públicas e Privadas. A coleta foi realizada
por meio de entrevistas semi-estruturadas, no período de março a julho de 2009, e como
procedimentos de análise foram adotados as etapas de codificação aberta e axial da Teoria
Fundamentada de Dados. O estudo atendeu os preceitos da Resolução CEP 196/96, tendo sido
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina. Após o
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processo de análise dos dados, emergiram quatro temas centrais, a saber: (1) Concepções dos
enfermeiros educadores acerca da interdisciplinaridade, com as seguintes categorias:
interdisciplinaridade significa integração de saberes e de sujeitos, interdisciplinaridade implica em
mudança de atitudes e um redirecionamento da prática pedagógica e interdisciplinaridade requer a
contextualização dos saberes; (2) A formação inicial e permanente do enfermeiro educador, com as
categorias: a prática pedagógica do enfermeiro é determinada por sua formação técnica e a
capacitação pedagógica do enfermeiro educador como instrumentalização para o seu fazer
pedagógico; (3) Potencialidades da interdisciplinaridade na educação profissional de enfermagem,
com a categoria: vantagens do desenvolvimento de uma proposta de ensino e aprendizagem na
perspectiva da interdisciplinaridade. (4) Desafios para implementação da interdisciplinaridade na
educação profissional, com as categorias: organizar e operacionalizar a proposta curricular,
reorganizar o processo de trabalho docente e promover a formação inicial e permanente do
enfermeiro como educador. O tema “Concepções de interdisciplinaridade” traduz os significados da
interdisciplinaridade para os sujeitos do estudo, dentre eles, integração de disciplinas, interação dos
educadores em ações e projetos coletivos, atitudes de troca, parceria, reforçando aspectos subjetivos
relacionados a atitudes e traz diferentes cenários de práticas que constituem lócus privilegiado para
implementação da interdisciplinaridade. Já o tema “Formação inicial e permanente do enfermeiro
educador” emergiu dos discursos como um dos maiores entraves para atuar em conformidade com os
princípios propostos pela Lei de Diretrizes e Bases. Observa-se que um fator limitante para
implementação da interdisciplinaridade é o ensino voltado para a área específica com ênfase na
formação técnica. O tema “Potencialidades da interdisciplinaridade na educação profissional de
enfermagem” traz os resultados percebidos pelos enfermeiros educadores a partir da implementação
de uma proposta interdisciplinar, relacionadas à formação de um educando mais crítico, com uma
visão mais contextualizada, mobilizando os saberes em situações reais e que vê significado no seu
aprendizado. O reflexo da interdisciplinaridade é visto também no papel do educador, o qual assume
um novo papel, o de mediador do processo ensino- aprendizagem, numa relação mais dialógica e
democrática com os educandos. E por fim, o tema “Desafios para implementação da
interdisciplinaridade na educação profissional” trata de alguns obstáculos a serem vencidos para
efetivar uma proposta na perspectiva da interdisciplinaridade, dentre eles: a transposição do currículo
disciplinar, fragmentado e centralizado no conteúdo, o planejamento pedagógico coletivo, a
permanência docente na escola, o rompimento da resistência dos educadores ao novo e a formação
do enfermeiro educador para atuar nesta proposta. Conclui-se, com este estudo, que há ainda um
distanciamento dos princípios propostos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, e como
resultado há necessidade de investimento em formação inicial e permanente do corpo docente para
trabalhar na perspectiva da interdisciplinaridade.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp123885.pdf

Nº de Classificação: 6235
CAUS, Eliz Cristiane Maurer. Processo de parir assistido pela enfermeira obstétrica no contexto
hospitalar: significados para as parturientes (O). Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 274 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Evanguelia Kotzias Atherino dos
RESUMO: Trata-se de uma Pesquisa Convergente-Assistencial, de natureza qualitativa, a qual teve
como objetivos compreender o significado que a parturiente atribui ao processo de parir assistido pela
enfermeira obstétrica, no contexto hospitalar, e identificar as contribuições da enfermeira obstétrica
para promover o cuidado humanístico no referido processo. Foi adotado como referencial a Teoria
Humanística proposta por Paterson e Zderad. Foi desenvolvido no período de abril a junho de 2009,
na unidade de alojamento conjunto e centro obstétrico da maternidade dona Catarina Kuss, do
Estado de Santa Catarina. Os sujeitos significativos foram nove parturientes, que tiveram bebês
assistidas pela pesquisadora. A coleta de dados foi realizada através do processo de cuidar da
enfermagem humanística de Paterson e Zderad, utilizando o diálogo vivido e entrevista aberta. O
processo de análise ocorreu através da apreensão, síntese, teorização e transferência. Foram
identificadas quatro categorias convergentes, acerca do significado de parir: 1) O ser-parturiente e o
dar-se a conhecer em seu existir no mundo vivido. 1a) O ser-mulher e a escolha em ser-mãe; 1b) O
ser-mulher e o ser-mãe sem escolha. 2) O ser-parturiente reconhece na enfermeira obstétrica um
atendimento diferenciado; 2a) A presença que respeita a feminilidade; 2b) A prática da enfermeira
obstétrica é mais delicada; 2c) O saber compartilhado da enfermeira obstétrica transmite segurança;
2d) A enfermeira obstétrica permite a expressão da dor; 2e) A presença que deixa a dor mais fácil de
suportar; 2f) O cuidado que proporciona bemestar físico. 2g) O cuidado que proporciona bem-estar
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emocional; 2h) O cuidado que proporciona o ser-mais da mulher. 3) O ser-parturiente e os medos e
as crenças que permeiam o processo de parir; 3a) O serparturiente, reprimida pelo medo de ser
maltratada institucionalmente por experiência própria; 3b) O ser-parturiente reprimida pelo medo que
provém de seu meio sociocultural; 3c) O ser-parturiente, reprimida pelo medo do processo de parir
em si. 4) As sugestões da parturiente para melhorar a assistência; 4a) Acolhimento e agilidade na
admissão; 4b) Ver outra parturiente desesperada apavora. As contribuições da enfermeira obstétrica
foram pontuadas em relação ao cuidado à parturiente, ao contexto do estudo, ao percurso da teoria
humanística aplicada à obstetrícia e aos demais profissionais da equipe de saúde. Os resultados
mostram a necessidade de fortalecer o papel da enfermeira obstétrica, pois sua atuação frente às
parturientes significou reconhecimento pela atenção que respeita seu corpo (privacidade e delicadeza
nos procedimentos), é uma profissional preparada e que divide seu conhecimento com elas e as
respeita em suas manifestações de dor durante o processo de parir. Proporciona-lhes cuidados para
o seu conforto e bem-estar e as apoia na hora em que mais temem. Sentem o processo de parir
como um momento crítico, cuja dor é a sensação mais referida, seguida da satisfação e alívio pelo
nascimento. Na sua maioria buscam a maternidade como uma realização pessoal, outras apenas
aceitam o seu destino e outra decide não ser-mãe desse filho que pariu. O existir de cada mulher se
desvela através do diálogo vivido, que se apresenta como um verdadeiro canal aberto para o
encontro e relação subjetiva entre enfermeira X parturiente e, a partir dele, se estabelece o chamado
resposta do cuidado humano.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp123898.pdf

Nº de Classificação: 6236
NASSIF, Anair Andréa. Acompanhante na maternidade: concepções dos profissionais da saúde (O).
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2009.[312] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MONTICELLI, Marisa
RESUMO: Trata-se de um estudo exploratório-descritivo desenvolvido no cenário obstétrico de uma
maternidade pública estadual de Santa Catarina. Teve como objetivos identificar e analisar as concepções
dos profissionais de saúde acerca da presença do acompanhante. Os sujeitos foram 47 profissionais de
saúde que atuavam nos setores de alojamento conjunto e bloco cirúrgico, englobando 6 enfermeiros, 6
médicos obstetras, 7 médicos pediatras, 7 técnicos e 21 auxiliares de enfermagem. A coleta de dados
ocorreu no período de fevereiro a junho de 2009, utilizando-se a entrevista semi-estruturada. A análise dos
dados foi realizada seguindo quatro processos genéricos: apreensão, síntese, teorização e transferência.
Desta análise emergiram cinco categorias que representam as concepções dos profissionais: 1)
Conhecimento sobre a legislação que envolve o acompanhante no parto e nascimento; 2)
Vantagens/justificativas para a presença do acompanhante; 3) Características do acompanhamento; 4)
Dificuldades para a inclusão do acompanhante; e 5) Sugestões para a inclusão do acompanhante. Os
resultados apontaram que a maioria dos profissionais não se considera conhecedor da legislação que
envolve o acompanhante no processo do nascimento. Ao mesmo tempo em que os profissionais
identificam efeitos positivos do acompanhamento às mulheres, aos recém-nascidos, aos próprios
profissionais e no sentido de propiciar a reflexão do parto como um evento sócio-cultural. As
características que os mesmos consideram como sendo apropriadas para a pessoa que fará o
acompanhamento é conflitante com tais benefícios, pois indicam um sujeito quase irreal, residindo apenas
no imaginário dos profissionais. As dificuldades para a inserção do acompanhante residem na resistência
de alguns profissionais médicos e da equipe de enfermagem de nível médio, interferindo na concretização
desta presença na instituição, revelando a existência de conflitos entre os profissionais de saúde; na
persistência do modelo assistencial centrado na biomedicina; também na estrutura física da instituição que
não é considerada inteiramente adequada. Para a superação dessas dificuldades sugerem que sejam
realizadas mudanças institucionais, adequando as instalações físicas, estruturais e administrativas para
viabilizar a elaboração de normas e rotinas que permitam a plena inserção do acompanhante. Do mesmo
modo, sugeriram modificações na conduta profissional, reforçando a necessidade de participação mais
ativa nas discussões coletivas, visando reflexões sobre as concepções vigentes com relação ao
acompanhante e o real desempenho de uma prática voltada à efetiva participação do acompanhante,
como componente essencial para a mudança do paradigma assistencial. Também recomendaram que o
acompanhante fosse “orientado” para que sua participação seja “efetiva”. Isso, por um lado, se constitui
num benefício, mas, por outro, assinala uma temeridade, pela possibilidade de se constituir em mais uma
forma de impedimento para o acompanhamento. A compreensão sobre as concepções, que os
profissionais de saúde possuem a respeito da presença do acompanhante no parto e no nascimento
institucionalizado, contribui para a elaboração de estratégias, as quais podem auxiliar na concretização
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das premissas da humanização da assistência ao parto e nascimento. Tal postura garantirá que os direitos
sociais, legais, afetivos e existenciais dos usuários sejam respeitados.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp123897.pdf

Nº de Classificação: 6237
OLIVEIRA, Marília de Fatima Vieira de. Modos de ser de mulheres puérperas de Belém-PA: uma
hermenêutica heideggeriana do cuidado. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2009. 156 p.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARRARO, Telma Elisa
RESUMO: Trata-se de um estudo de natureza qualitativa de base compreensiva com abordagem
fenomenológica fundada em Martin Heidegger com o objetivo de desvelar o cuidado durante o
puerpério nos modos de ser das mulheres em Belém-PA. Foram entrevistadas oito mulheres, no
período de março a junho de 2009. À luz da hermenêutica fenomenológica de Heidegger foram
interpretados os textos transcritos e a experiência vivida. A interpretação compreensiva demonstrou
que houve uma atribuição importante a outros acontecimentos ligados ao puerpério, não o reduzindo
ao ato em si, mas sempre em relação com o cotidiano. Mostrou-se ainda que a raiz cultural e o
conhecimento consensual prevalecem com as crenças alimentares e hábitos de higiene quando
chegam aos seus domicílios. Porém, outros significados como o uso de medicamentos, são atrelados
aos modos de cuidado que no primeiro momento nos pareceu paradoxal ao contexto do estudo, no
entanto entendemos que é um modo de adaptação à ordem contemporânea dos artefatos modernos
que de alguma forma regem a vida prática. Assim, o cuidar acontece numa mescla entre o que está
disponível no mundo moderno e o que as crenças e costumes apresentam como prática cotidiana na
região amazônica, o que nos leva a considerar que seus modos de ser em relação ao cuidado não
podem ser limitados aos costumes culturais, pois se assim fizermos estaremos incorrendo nas
mesmas questões de natureza reducionista que tanto questionamos.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp123870.pdf

Nº de Classificação: 6238
SANTOS, Maristela Jeci dos. Cuidado à família do idoso com câncer em cuidados paliativos:
perspectiva da equipe de enfermagem e dos usuários (O). Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 135 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GONÇALVES, Lúcia Hisako Takase
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza exploratório-descritiva. Teve como
propósito conhecer o significado atribuído pelos familiares cuidadores de idosos com câncer em fase
terminal aos cuidados oferecidos pela equipe de enfermagem e explorar como a equipe de
enfermagem de Serviço de Cuidados Paliativos percebe o cuidado proporcionado ao familiar cuidador
do idoso com câncer em fase terminal. A pesquisa foi realizada no Centro de Pesquisas Oncológicas
(CEPON), Instituição de Saúde especializada no atendimento oncológico do Estado de Santa
Catarina, e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa desta Instituição. A coleta de dados foi
realizada no período de maio a outubro de 2009. Utilizou-se para o desenvolvimento da mesma a
entrevista semi-estruturada, gravada com os familiares de idosos com câncer em Cuidados Paliativos
e com a equipe de enfermagem do Serviço de Cuidados Paliativos. Os dados levantados foram
organizados com o uso da técnica de análise de conteúdo de Minayo, com base nos pressupostos e
concepções nos Princípios de Cuidados Paliativos (2002) e da Teoria do Cuidado Transpessoal de
Watson. Conferindo-se a extensão e a abrangência da enfermagem na sua missão profissional
humanística junto ao idoso com câncer e sua família em momentos difíceis e de sofrimento na fase
terminal da doença. Também foi contemplada a convergência com a experiência expressada pelo
familiar em termos de percepção e significados dados ao processo de cuidar do parente idoso doente
e ser cuidado ao mesmo tempo pela enfermagem. Os familiares cuidadores de pacientes idosos com
câncer, ao darem depoimentos acerca do cuidado recebido da enfermagem do Serviço de Cuidado
Paliativos, apontaram-no como “algo especial”; um “fazer além” dos “cuidados comuns”. Contudo
houve manifestação de querer continuar recebendo cuidado após a morte de seu ente querido,
denotando expectativa de cuidados em seu processo de pesar e luto, dimensão contemplada e
requerida nos preceitos dos Cuidados Paliativos, mas que o Serviço de Cuidados Paliativos do
CEPON ainda não tem sistematizado. Tal lacuna apontada encaminha para questões de implicações
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praticas. A equipe de enfermagem de Serviço de Cuidados Paliativos percebe-se cuidando do familiar
cuidador do idoso com câncer em fase terminal quando “atende a todos os cuidados básicos
necessários do paciente”, quando “realiza um cuidado que transcende o cuidado geral” e através da
“completude do cuidado: cuidando de quem fica”.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp123881.pdf

Nº de Classificação: 6239
ALVAREZ, Ana Graziela. Objeto virtual de aprendizagem simulada em enfermagem para a
avaliação da dor aguda em adultos. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro
de Ciências da Saúde, 2009. 198 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DAL SASSO, Grace Teresinha Marcon
RESUMO: A dor é uma experiência subjetiva e singularmente vivida, mas que apenas recentemente
vem sendo compreendida em toda sua complexidade, sendo por intermédio dela que a maioria das
lesões ou disfunções orgânicas se manifestam. No entanto, no Brasil e em outros países, a dor ainda
não é totalmente controlada atingindo de 45 a 80% dos pacientes internados. As razões para as
dificuldades na avaliação e controle da dor se relacionam com a formação insatisfatória dos
profissionais. Diante deste contexto, o objetivo do estudo foi desenvolver um objeto virtual de
aprendizagem (OVA) simulada para a avaliação da dor aguda em adultos. Trata-se de uma produção
tecnológica e estudo semi-experimental, não-randomizado, equivalente, do tipo anterior e posterior,
desenvolvido na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) nos meses de agosto de 2008 a
outubro de 2009. Contou com a participação de 19 alunos e 10 especialistas (enfermeiros
educadores, enfermeiros assistenciais e programadores), sendo previamente aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da universidade (protocolo nº171/08). Para o desenvolvimento do OVA foi
utilizado o modelo ADDIE para design instrucional e a metodologia da Aprendizagem Baseada em
Problemas. O estudo se desenvolveu em três etapas. Na primeira, ocorreu o desenvolvimento do
OVA. Na segunda, ocorreu a intervenção educacional com alunos, avaliação da aprendizagem e
avaliação qualitativa. Na terceira, ocorreu a avaliação da qualidade da produção tecnológica. Os
resultados foram analisados a partir de estatística descritiva (freqüência absoluta, média, desvio
padrão) e inferencial (t student, ANOVA), considerando-se um nível de significância p<0,05 para um
intervalo de confiança de 95%. Os resultados evidenciam que houve diferença estatisticamente
significativa entre as médias dos alunos antes (0,57) e depois (0,51) da intervenção educacional
(p=0,03). Na avaliação da qualidade do OVA, destacaram-se com maior média as características de
Segurança de Acesso (4,57), Apreensibilidade, Operacionalidade e Consistência (4,6) e Percepção
Visual (4,64), sendo as demais sub-características atingiram médias igual ou acima de 4 (Bom),
considerando-se uma escala entre 1(Ruim) à 5(Excelente). Na avaliação qualitativa, destacaram-se a
questão da flexibilidade de acesso e a aproximação com a realidade da simulação. Assim, conclui-se
que o OVA propiciou o processo de aprendizagem dos alunos participantes, permitindo o aprendizado
interativo, semelhante ao ambiente real, dinâmico e construtivo, oferecendo uma nova possibilidade
de aprendizagem aos alunos para a avaliação da dor.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp123883.pdf

Nº de Classificação: 6240
KADER, Maura Fortes Braibante. Sistema de apoio à decisão de enfermagem para a realização
do exame físico da gestante. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2009. 187 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DAL SASSO, Grace Teresinha Marcon
BARBOSA, Sayonara de Fátima
RESUMO: Trata-se de um estudo de natureza quantitativa, semiexperimental, e desenho de grupo
equivalente, com o objetivo de desenvolver e avaliar um sistema de apoio à decisão informatizado
para suporte à tomada de decisão segura do enfermeiro na realização do exame físico da gestante
de baixo risco durante o pré-natal. A população deste estudo foi constituída de 45 enfermeiros
atuantes nas unidades locais de saúde do município de Blumenau/SC. A amostra (n) desta pesquisa
é de característica não probabilística intencional, pois os enfermeiros foram convidados a participar
do estudo, constituindo-se de 19 enfermeiros. Com nível de significância P< 0,05 para um intervalo de
confiança de 95%. Respeitaram-se as diretrizes e normas regulamentadoras da Pesquisa envolvendo
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seres Humanos (Resolução 196/96). A aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina com parecer nº170/08, e autorização para
aplicação da pesquisa no Município de Blumenau com o parecer 015.08. Para o desenvolvimento do
Sistema de Apoio à Decisão ao Exame Físico Informatizado (SADEFI) foram adotados os passos
definidos por Marakas (2003) e Stead & Lin (2008): Identificação do problema; Identificação dos
objetivos e recursos; Análise do sistema; Design do sistema; Construção do sistema e Aumento da
adptação. A metodologia para a construção da base de conhecimento do SADEFI seguiu as regras
de produção no estilo SE ... ENTÃO com regras de probabilidade para a melhor decisão e com a
possibilidade de inclusão de conectivos lógicos, relacionando aos atributos no escopo da base. Para
o SADEFI foi utilizado a ferramenta 9 Zend® para desenvolvimento de aplicativos web em PHP®. As
páginas são renderizadas em HTML 4.1® com encode utf-8®. A dinâmica dos escores foi
programada em javascript 1.5® para tornar a aplicação mais rápida para o usuário e, ao mesmo
tempo, mais leve para o servidor. O banco de dados foi desenvolvido em SQL-ANSI® e roda sobre
um servidor de base de dados MySql®. O protocolo para a utilização do SADEFI se deu da seguinte
forma: os enfermeiros se reuniram no laboratório de informática, o encontro foi divido em cinco
momentos: 1. Esclarecimento sobre a estrutura do SADEFI, 2. Preenchimento do pré-teste com
questões técnicas relacionadas ao acompanhamento pré-natal e investigação dos dados sócio
demográficos. Entrega do caso de uma gestante para simular o momento da consulta, 3. Realização
do pré-natal utilizando o SADEFI, 4. Preenchimento do pós-teste (com questões idênticas ao préteste, exceto os dados sócio demográficos) e 5. Preenchimento do formulário de avaliação do
SADEFI. Os enfermeiros consideraram o sistema útil, de fácil entendimento, organizado e mostraramse satisfeitos com o sistema. O aproveitamento dos enfermeiros no pré-teste foi uma média de 5,89
acertos e no pós-teste, após a intervenção do SADEFI, foi de 9,10 acertos, evidenciando maior
efetividade nos seguintes itens: Diagnóstico da Gestação (sinais de presunção, probabilidade e
certeza de gestação); Exame físico geral; Mobilograma e Manobra de Leopold-Zweifel, por considerar
a relevância destes temas para o enfermeiro no acompanhamento pré-natal, o SADEFI contribuiu
satisfatoriamente para o conhecimento do enfermeiro resultando na tomada de decisão segura ao
realizar do exame físico da gestante durante o pré-natal de baixo risco e foi um sinalizador de
diagnóstico do conhecimento do enfermeiro sobre o exame físico que é a etapa inicial para a
sistematização do processo de assistência de enfermagem à gestante de baixo risco.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp123884.pdf

Nº de Classificação: 6241
COELHO, Mônica Franco. Caracterização dos atendimentos de urgência clínica em um hospital de
ensino. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 79 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHAVES, Lucieli Dias Pedreschi
RESUMO: Os serviços de urgência/emergência apresentam-se como uma das portas de entrada do
Sistema Único de Saúde (SUS), têm por objetivo atender de forma imediata indivíduos com risco
iminente de vida. Nos últimos anos, a demanda por atendimento nestes serviços tem aumentado,
dificultando a organização do trabalho e o acesso aos pacientes que realmente necessitam,
comprometendo a qualidade do trabalho da equipe de saúde. As mudanças no perfil de morbimortalidade por doenças crônicas não transmissíveis trazem repercussão para o atendimento às
urgências/emergências hospitalares. Este estudo teve por objetivo caracterizar os atendimentos
clínicos de adultos segundo aspectos demográficos, organizacionais e de diagnóstico médico de alta
em um Serviço de Urgência de um Hospital de Ensino do interior de São Paulo, no ano de 2007.
Trata-se de uma pesquisa com desenho metodológico quantitativo, do tipo descritivo e transversal,
utilizando dados secundários, obtidos através de um banco de dados do próprio hospital, os quais
foram analisados segundo a estatística descritiva, apresentados na forma de freqüência e
porcentagens, discutidos a partir de referencial teórico de reorganização do atendimento a
urgências/emergências clínicas na perspectiva do SUS. No período ocorreram 5285 atendimentos
clínicos que se caracterizaram em sua maior parte por usuários do sexo masculino (54,1%), com
escolaridade de ensino fundamental (73,9%), na faixa etária de 18 à 59 anos (62,8%), procedentes
do município de Ribeirão Preto (63,7%). No que se refere ao diagnóstico mais freqüente encontramos
a hipertensão essencial (primária), correspondendo a 4,9% do total de atendimentos realizados.
Quanto as variáveis organizacionais que o mês com maior número de atendimentos clínicos foi
janeiro, 10%, enquanto o mês de novembro teve o menor número de atendimentos clínicos (7,3%), o
dia da semana que apresentou maior demanda foi a segunda-feira (16%); quanto a variável horário
de entrada do paciente no serviço, das 12 às 24h obtivemos um porcentual de 67,1% do total de
atendimentos clínicos. O principal motivo de saída após atendimento foi a internação hospitalar e o
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tempo de permanência na unidade predominante foi inferior a seis horas. A caracterização dos
atendimentos clínicos do serviço de urgência/emergência fornece subsídios para a organização do
trabalho na unidade de estudo e no próprio hospital.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07102009143905/publico/MonicaFrancoCoelho.pdf

Nº de Classificação: 6242
ZAPPAROLI, Amanda dos Santos. Promoção da saúde do trabalhador de enfermagem:
intervenção para o uso de luvas na punção venosa. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 112 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MARZIALE, Maria Helena Palucci
RESUMO: A execução da punção venosa periférica é uma atividade que expõe o profissional que a
executa ao contato com sangue que pode ser um veículo transmissor de infecções. O objetivo do
estudo foi validar o treinamento estruturado no modelo de promoção da saúde visando a mudança de
comportamento de trabalhadores de enfermagem para o uso de luvas no procedimento de punção
venosa periférica. Os delineamentos do estudo foram descritivo e quase-experimental e os
procedimentos foram: adaptação da ferramenta, validação das variáveis do questionário, aplicação e
avaliação do treinamento. A ferramenta de multimídia promoção da saúde no trabalho: uso de luvas na
punção venosa foi adaptada da ferramenta promoção da saúde no trabalho: uso de luvas na
administração de medicamentos, disponibilizada pela Rede de Prevenção de Acidentes de Trabalho,
composta por questões pré-treinamento, que identificam o comportamento dos profissionais,
treinamento sobre o uso adequado de luvas e pós-treinamento, que identifica mudanças no
comportamento. O procedimento de adaptação seguiu as etapas: definição do índice, criação do script,
produção e disponibilização do software e controle de qualidade pós-produção. As variáveis do
questionário foram validadas quanto ao conteúdo por 10 enfermeiros pesquisadores e quanto à
consistência interna por meio do coeficiente alfa de Cronbach a partir de dados coletados com 30
trabalhadores de enfermagem, de outubro a novembro de 2008, do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, obtendo-se alfa global = 0,83. O
treinamento foi aplicado em amostra de 96 trabalhadores de enfermagem do mesmo hospital, entre
dezembro de 2008 e janeiro de 2009 em duas etapas: autoaplicação do treinamento e aplicação de um
questionário um mês após a realização da primeira etapa. Na análise dos dados utilizou-se estatística
descritiva, o teste Exato de Fisher e Correlação de Spearman. Os resultados identificaram que os
fatores que influenciam o uso de luvas pelos trabalhadores são: percepção de benefícios (82,3%),
autoeficácia do uso de luvas como equipamento de proteção individual (92,7%) e os que influenciam o
não uso de luvas são: diminuição da sensibilidade tátil (82,3%), dificuldade para fixar o cateter (82,3%),
tamanho inadequado (69,8%) e uso de luvas apenas quando conhecido o diagnóstico do paciente
(54,2%). Apenas 20% dos sujeitos referiram estar satisfeitos com a qualidade das luvas oferecidas.
Antes da aplicação do treinamento, 17,7% dos trabalhadores referiram usar luvas em 100% das vezes
que executavam punção venosa e 75,1% dos sujeitos referiram a intenção de usá-las em todas as
punções realizadas após o treinamento. Na avaliação realizada um mês depois do treinamento foi
identificado que 35,4% dos sujeitos referiram que utilizaram luvas em todas as punções venosas
realizadas, mostrando diferença estatisticamente significativa entre as variáveis (p=0,00). Houve
correlação estatisticamente significativa entre a variável intenção de uso após o treinamento com as
variáveis uso de luvas antes do treinamento e uso de luvas pelos colegas de trabalho (p<0,05). Concluise a eficácia do treinamento, no entanto sugere-se que outras medidas preventivas à exposição do
trabalhador a material biológico devam ser associadas ao treinamento proposto.
Acesso remoto ao texto integral:
www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/.../AmandadosSantosZapparoli.pdf

Nº de Classificação: 6243
SILVA, Soraya Batista. Impacto da fisioterapia na reabilitação psicossocial de portadores de
transtornos mentais (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2009. [177] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEDRÃO, Luiz Jorge
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RESUMO: Considerando a necessidade de terapêuticas capazes de minimizar as alterações
corporais causadas pelos transtornos mentais e pelos efeitos indesejados dos psicofármacos, que
comprometem a qualidade de vida e inclusão no meio social, este estudo teve o objetivo de mostrar a
contribuição da fisioterapia no processo de reabilitação psicossocial de portadores de transtornos
mentais. Para isso, foram planejadas 24 sessões de fisioterapia, aplicadas duas vezes por semana
em um grupo de 15 portadores de transtornos mentais, usuários de um Centro de Atenção
Psicossocial. Os recursos fisioterápicos utilizados foram: técnicas de expressão e consciência
corporal, alongamentos, exercícios posturais, massagem terapêutica, relaxamentos e dinâmicas de
interação. A coleta dos dados foi feita através de entrevistas semi--estruturadas, aplicadas antes e
após a realização das sessões, registros em diário de campo e gravações de depoimentos e
dinâmicas verbais. Os resultados foram apresentados de forma descritiva, analisados à luz do
Interacionismo Simbólico e do conhecimento científico produzido na área da fisioterapia. Mostraram
que, a fisioterapia, minimizou os comprometimentos corporais causados pelos sintomas dos
transtornos mentais e pelas terapias somáticas, principalmente os provenientes das ações dos
psicofármacos. Colocou os portadores de transtornos mentais em contato com o seu próprio corpo,
proporcionando benefícios físicos e psíquicos relacionados ao alívio de dores e ansiedade, melhora
do equilíbrio corporal. auto-estima, ânimo e disposição, trouxe um novo repertório de gestos e
movimentos capazes de facilitar suas interações sociais, estimulou as relações de amizade e o
sentimento de grupalidade, tornando-os mais preparados para se relacionarem e se expressarem,
levando ao entendimento de que, a fisioterapia ofereceu grande contribuição à reabilitação
psicossocial e reúne os quesitos necessários para ser incorporada às modalidades terapêuticas
oferecidas em Centros de Atenção Psicossocial, na busca da reabilitação psicossocial dos portadores
de transtornos mentais.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

Nº de Classificação: 6244
KUWABARA, Cleuza Catsue Takeda. Gerenciamento de risco em tecnovigilância: aplicação dos
conceitos Seis Sigma e técnica Delphi para o desenvolvimento e validação de instrumento de
avaliação de material-médico-hospitalar. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 294 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINEZ ÉVORA, Yolanda Dora
RESUMO: O Gerenciamento de Risco Hospitalar é um processo complexo de ações gerenciais
multidisciplinares que tem como propósito implantar um sistema de monitoramento e identificação da
provável origem de eventos adversos e seus danos, tomar decisões apropriadas e executar ações
concernentes às áreas de Farmacovigilância, Hemovigilância e a Tecnovigilância. Esta última tem como
parte das atividades, procedimentos para aquisição, utilização e controle da qualidade de produtos e
equipamentos em uso na área da saúde. Nesse sentido, este estudo teve como objetivo geral construir
e validar um instrumento de avaliação de produto médicohospitalar. Trata-se de um estudo quantitativo,
exploratório, longitudinal e de desenvolvimento metodológico. A investigação foi estruturada utilizandose de técnicas de gestão de qualidade com o uso da metodologia Seis Sigma para subsidiar o
gerenciamento de risco na área de Tecnovigilância e a Técnica Delphi para a obtenção dos dados. A
metodologia Seis Sigma possui como base principal, as etapas componentes do Ciclo DMAIC, onde a
melhoria da performance com uso de abordagens estatísticas e estratégicas possibilitou o estudo das
variabilidades dos processos. A Técnica Delphi foi utilizada para a obtenção de dados dos profissionais
especialistas e juízes da Rede Brasileira de Hospitais Sentinela. Considerando que o equipo de infusão
venosa é de amplo uso na área de saúde, foi elaborado um questionário, composto de três perguntas e
55 itens, para indicação daqueles itens a compor o instrumento de avaliação desse produto. A
concretização da validação inicial contou com a participação de 134 profissionais especialistas que
atenderam aos critérios de inclusão no estudo, e foi estabelecido o consenso de 80% de concordância,
o que foi obtido com duas rodadas da Técnica Delphi-1. A seguir, desenvolveu-se um instrumento que
possui duas partes: a Geral que se compõe de dados administrativos e do produto; a parte Específica
que contém 9 tópicos e 43 itens de avaliações. O quadro de avaliação, contem cinco diferentes atributos
de qualificação (péssimo, regular, bom, ótimo e excelente) e que possuem pontuações de 1 a 5
respectivamente. Na etapa Delphi-2, cinco juízes participaram de duas rodadas para a validação de
conteúdo do modelo desenvolvido obtendo-se 100% de consenso. Na etapa Delphi-3, os juízes
aplicaram o instrumento em três marcas de equipos simples e três de equipos com reservatório. Os
resultados deste estudo contribuem não apenas para a avaliação dos produtos, mas também propõe
uma metodologia para o desenvolvimento de um instrumento, extensível a outros produtos médicohospitalares. Concluiu-se que o instrumento desenvolvido possibilitou avaliar os produtos diferenciando
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os resultados das marcas testadas, retratando o propósito inicial do estudo em se qualificar as
avaliações de equipo de infusão.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07102009-145936/publico/CleuzaCatsueTakedakuwabara.pdf

Nº de Classificação: 6245
GOMES, Aline Verônica de Oliveira. Processo do cateterismo venoso central em UTI neonatal e
pediátrica: a tecnologia no cotidiano do cuidado de enfermagem (O). Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. 146 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Maria Aparecida de Luca
RESUMO: Estudo descritivo, de coorte prospectiva, que tem como objetivos gerais, analisar e discutir
o processo do cateterismo venoso central nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) neonatal e
pediátrica e, como específicos, caracterizar a referida população quanto à unidade de internação,
procedência, faixa etária, sexo, diagnóstico e tempo de internação; descrever as variáveis
relacionadas ao processo do cateterismo venoso central, de acordo com o tipo de cateter, motivo de
indicação, material, número de lumens, sítio de inserção, profissional responsável pelo procedimento,
terapêutica medicamentosa infundida, motivo de retirada, tempo de permanência e as complicações
mecânicas e infecciosas e; propor, a partir dos resultados obtidos, um algoritmo para direcionar os
profissionais de saúde na eleição do cateter venoso central (CVC) para a clientela neonatal e
pediátrica, baseado no algoritmo proposto pela Infusion Nurses Society (INS). A coleta de dados foi
realizada nas unidades de terapia intensiva do Instituto Fernandes Figueira/FIOCRUZ, em 82
prontuários, sendo analisados 130 processos no período de fevereiro a julho de 2009. Os resultados
do estudo mostraram que o diagnóstico de internação predominante na UTI Neonatal (UTIN) foi a
prematuridade (38,2%); na UTIN Cirúrgica (UTINC), a gastrosquise (68,2%) e; na UTI Pediátrica
(UTIP) a pneumonia (20,7%). O tempo médio de internação em dias, na UTIN foi 29, na UTINC foi 28,
e na UTIP foi 14. Os tipos de CVCs utilizados foram o de inserção periférica - PICC (45,4%), o de
punção direta - CVCP (29,2%), a dissecção venosa - DV (14,6%) e o umbilical - CVU (10,8%). A
participação do enfermeiro foi predominante (22,3%) na obtenção do acesso vascular na clientela do
estudo. Houve falha nos registros dos prontuários em relação à identificação do profissional
responsável pela inserção dos CVCs (18,5%) e do tipo de material utilizado (51,5%). Os motivos de
indicação dos CVCs foram, em sua maioria, para infusão medicamentosa prolongada e Nutrição
Parenteral Total (NPT), em 40,8% dos casos. Os cateteres de único lúmen foram os mais utilizados
(63,8%); o sítio de inserção predominante foi a veia basílica para o PICC, a femoral para o CVCP e a
jugular interna para a DV. O tempo médio de permanência em dias, do PICC e do CVCP foi de 12, da
DV foi de 10, e do CVU foi de 5. A remoção dos CVCs foi indicada, predominantemente, por
complicações mecânicas e infecciosas (47,7%). Esse estudo viabilizou, através de uma análise crítica
do processo do cateterismo venoso central, rever a prática assistencial, para estabelecer o
aprimoramento da assistência prestada à clientela neonatal e pediátrica, internadas nas UTIs do IFF,
em relação à terapia intravenosa, indicação dos dispositivos intravasculares centrais, educação
continuada dos profissionais, melhoria dos registros médicos e de enfermagem, considerações da
relação custobenefício na realização dos cuidados e na eleição dos recursos tecnológicos, e o
desenvolvimento de novas pesquisas nessa área, a fim de assegurar o desenvolvimento do cuidado
com qualidade, garantindo, assim, a segurança dessa clientela. A proposta do algoritmo enfatiza a
importância da utilização de critérios de eleição dos tipos de cateteres vasculares segundo a
avaliação clínica da criança realizada pela equipe assistencial.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

Nº de Classificação: 6246
TALMELLI, Luana Flávia da Silva. Nível de independência funcional de idosos com doença de Alzheimer.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Rosalina Aparecida Partezani
RESUMO: Capacidade funcional surge como novo conceito quando aborda a saúde do idoso,
principalmente em se tratando de idosos com doença de Alzheimer (DA) onde o déficit cognitivo é
esperado aliado ao funcional. Dessa forma as pesquisas relacionadas à capacidade funcional do idoso
com DA vêm ao encontro das questões relacionadas ao cuidado desse idoso. Trata-se de um estudo
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observacional e transversal que teve com objetivo identificar comorbidades dos idosos com DA, mensurar
nível de independência funcional, segundo a Medida da Independência Funcional (MIF), comparando com
o estagiamento da demência, segundo a Avaliação Clínica da demência (Clinical Dementia Rating scale CDR). A amostra foi constituída de 67 idosos. Os dados foram coletados em entrevistas domiciliares,
utilizando-se de instrumento para identificação e perfil sociodemográfico, do Mini Exame do Estado Mental
(MEEM) para avaliação do déficit cognitivo, da Medida de Independência Funcional (MIF) para avaliação
da funcionalidade e, para estagiamento da demência, foi utilizada CDR. A média de idade dos idosos foi
de 79 anos (+ 7,2), sendo 41,8% na faixa etária entre 75-79 anos. Houve predominio de mulheres 77,6% e
viúvos 49,3%. Os idosos possuíam média de escolaridade de 5,6 anos, 73,1% tinham renda própria,
46,3% possuíam renda familiar de até 5 salários mínimos e residiam em média com 3,5 pessoas. Quanto
às comorbidades existentes, 23,9 não possuíam e 53,7% tinham hipertensão arterial. O déficit cognitivo foi
de 82%, e a média no MEEM de 9,3. Sobre o estagiamento da demência, 46,3% apresentavam demência
grave, 22,4%% demência moderada e 31,3% demência leve. Quanto a funcionalidade, a variação dos
escores observados na MIF foi igual à variação possível para MIF motora. A média geral da MIF global
encontrada foi 71,1, a médias da MIF global foram 107,9; 84,5 e 39,7 para os idosos com demência leve,
moderada e grave respectivamente. Os idosos com demência leve possuíam independência modificada
ou necessitavam de supervisão, aqueles com demência moderada possuíam dependência mínima ou
necessidade de supervisão e os idosos com demência grave eram totalmente dependentes. Foi
encontrada forte correlação entre o nível de independência funcional (MIF global) com o estágio da
demência e com o desempenho cognitivo (p<0,001). Não foram encontradas correlações estatisticamente
significantes entre a funcionalidade e idade, sexo e presença de (co)morbidades. Concluiu-se que a
capacidade funcional dos idosos com DA está relacionada ao estágio da demência, isto é, quanto mais
grave a demência, maior o nível da dependência.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-07102009-153748/publico/LuanaFlaviadaSilvaTalmelli.pdf

Nº de Classificação: 6247
HUMBERTO, Janaína Silva Martins. Prevalência de excesso de peso na população adulta,
residente no Município de Ribeirão Preto, SP, 2006: Projeto OBEDIARP. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 107 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MORAES, Suzana Alves de
RESUMO: O aumento da prevalência do sobrepeso e da obesidade tem se revelado um problema de
saúde pública mundial. O desenvolvimento da obesidade envolve múltiplos fatores, como padrão de
atividade física, padrão de alimentação, variáveis sociais e ambientais, fatores biológicos e genéticos.
O objetivo deste estudo, que está aninhado no Projeto de Pesquisa OBEDIARP, foi avaliar a
prevalência do sobrepeso e da obesidade na população adulta residente no Município de Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo, no ano de 2006 e estimá-Ia segundo variáveis sócio--demográficas,
padrão de atividade física, padrão alimentar e saúde auto-referida. O estudo teve um delineamento
transversal e foi desenvolvido no período de março de 2006 a junho de 2009. O processo de
amostragem foi desenvolvido em três estágios, sendo o setor censitário a unidade primária de
amostragem. Utilizou-se amostra ponderada de 2197 participantes. As variáveis do estudo foram:
estado nutricional, sexo, idade, nível educacional, padrão de atividade física, tempo sentado, escores
de freqüência de consumo de alimentos e auto-percepção do estado de saúde. A coleta dos dados
ocorreu mediante a aplicação de entrevistas estruturadas que foram aplicadas nos domicílios dos
elegíveis por uma equipe de entrevistadores previamente treinada. A taxa de resposta foi de 78%.
Médias e proporções foram estimadas por pontos e por intervalos, com 95% de confiança. Para a
avaliação de associações globais utilizou-se a estatística "F", adotando-se nível de significância de
5%. Para avaliar as relações entre o índice de Massa Corporal e variáveis relacionadas ao padrão
alimentar, ao gasto metabólico em atividade física e ao tempo sentado, utilizou-se modelo de
regressão linear, adotando-se nível de significância de 5%. Todas as análises foram desenvolvidas
no software STATA para Windows, versão 8.2. As estimativas levaram em consideração o efeito de
desenho. Do total dos participantes do estudo 69.96% eram do sexo feminino e 30.04% do sexo
masculino, com média de idade de 48.52 anos. A prevalência do excesso de peso encontrada foi de
64.65%, sendo que 39,23% foram classificados como pré-obesos e 25.42% como obesos. Os
indivíduos classificados como insuficientemente ativos foram 66.29% da amostra. As variáveis sexo,
faixa etária, escolaridade, estado de saúde auto-referida e estado de saúde comparado aos amigos
apresentaram associação com o estado nutricional. Foi possível identificar que o consumo de
alimentos de alta densidade energética e a média diária de tempo sentado estiveram positivamente
associados ao índice de massa corporal, embora apenas em alguns estratos das variáveis sócio-
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-demográficas. Conclui-se que a elevada prevalência de excesso de peso e de inatividade física na
população adulta de Ribeirão Preto, apontam para a necessidade de implementação de medidas
específicas de promoção e prevenção em saúde.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL

Nº de Classificação: 6248
NUNES, Marcia Batista Gil. Riscos ocupacionais existentes no trabalho dos enfermeiros que atuam na
Rede Básica de Atenção à Saúde no Município de Volta Redonda-RJ. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades, 2009. 171 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): ROBAZZI, Maria Lucia do Carmo Cruz
RESUMO: Trata-se de pesquisa sobre riscos do trabalho dos Enfermeiros que atuam na Rede Básica
de Atenção à Saúde em um município do estado do Rio de Janeiro que apresentou como objetivo
geral: analisar os riscos existentes no trabalho dos Enfermeiros que atuam na Rede Básica de
Atenção à Saúde, vinculados a Estratégia Saúde da Família (ESF), na cidade de Volta Redonda; e
específicos: (1) descrever o trabalho dos Enfermeiros que atuam na Rede Básica de Atenção à
Saúde vinculados a ESF; (2) identificar o conceito de risco apresentado por esses Enfermeiros; (3)
descrever os riscos ocupacionais identificados por eles e (4) descrever as estratégias utilizadas por
eles para minimização dos riscos ocupacionais. A investigação foi de abordagem qualitativa, de
natureza descritiva e social, realizada em nove unidades de Saúde, com a participação de vinte
Enfermeiros. Os dados foram obtidos por meio de técnica de entrevista semi--estruturada, realizadas
no período de dezembro de 2008 a março de 2009 e analisados com base na Análise de Conteúdo
de Bardin, tendo como unidade de registro o "tema". Os resultados revelam: dos vinte Enfermeiros
90%, são do sexo feminino; 55% encontram-se na faixa etária, de 30 a 34 anos; 20%, na faixa de 25
a 34 anos. Com relação à variável tempo de graduação, 50% têm de 1 a 5 anos e, no mesmo
intervalo, 60% dos Enfermeiros atuam na rede básica. Constatou-se que 60% possuem curso de pósgraduação lato sensu e 25% estão cursando. A maioria apresenta qualificação especifica para a área
de atenção básica (75%), após a realização de cursos de especialização. O trabalho dos Enfermeiros
é caracterizado como intenso e de equipe; com ações articuladas e complementares de natureza
gerencial, assistencial e educativa, vinculadas a equipe e a comunidade, com ênfase nos princípios
de promoção e prevenção em saúde. O conceito de risco emergiu na categoria perigo, associada as
diferentes naturezas; emergiram seis categorias em relação aos riscos ocupacionais existentes no
trabalho dos Enfermeiros (biológico, mecânico, psicossocial, ergonômico, de acidente de trajeto;
negação/mecanismo de defesa); apresentaram como estratégias para minimização dos riscos:
capacitação para o trabalho; planejamento/ organização do serviço; uso de equipamento de
segurança; realização de atividade de lazer/vida saudável; negação/mecanismo de defesa. Concluise que: o Enfermeiro que atua na estratégia de saúde da família não conhece em sua totalidade os
riscos ocupacionais, assim como as estratégias apontadas por eles para a minimização dos riscos
não são eficazes para a execução de um trabalho seguro. Destaca-se a presença significativa da
educação seja como ação ou recurso de defesa do Enfermeiro. Recomenda-se a ampliação de
estudos acerca dessa temática de maneira que possibilite a construção de recursos que favoreçam a
informação sobre os riscos ocupacionais.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/83/83131/tde-08012010-132014/publico/MarciaBatistaGilNunes.pdf

Nº de Classificação: 6249
CAMPOS, Fernanda Nogueira. Trabalhadores de saúde mental: incoerências, conflitos e
alternativas no âmbito da reforma psiquiátrica brasileira. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2008. 180 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SAEKI, Toyoko
RESUMO: O presente trabalho objetivou identificar as contradições e incoerências na práxis de
trabalhadores de saúde mental em um Centro de Atenção Psicossocial propondo alternativas de
mudança e transformação para as mesmas. Nosso estudo se respaldou pelo pensamento construído
na Reforma Psiquiátrica brasileira de que era imprescindível a desconstrução tanto do aparelho físico
do manicômio como do saber psiquiátrico. A desinstitucionalização da loucura reconduziria este
fenômeno para o corpo social desfazendo o conceito de loucura como doença e des-razão. A
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investigação lançou mão da metodologia do Teatro do Oprimido aliado ao pensamento sociológico de
Boaventura de Sousa Santos que ele intitulou de Sociologia das Ausências e das Emergências.
Realizamos encontros com dinâmicas do Teatro do Oprimido, por meio dos jogos e cenas
improvisadas foi possível visualizar conflitos e idéias do grupo, anotadas por meio de uma
observação externa e outra participante. A análise dos dados contou com o trabalho de se pensar e
dar sentidos às contradições e incoerências percebidas e vislumbrar possibilidades de mudança por
meio de uma sociologia das emergências. Estas contradições se referiram ao posicionamento
hierárquico de reputação dentro da instituição, à delegação de voz a um mesmo sujeito em posição
considerada superior, em detrimento do compartilhamento de conhecimentos, idéias e ideais por
meio da sedução e do contágio. Contradições também ligadas à manutenção de certos termos
classificatórios ligados ao saber psiquiátrico tradicional foram descritos e discutidos, bem como a
percepção e crítica da formação de um novo saber que substitui o psiquiátrico e que chamamos de
psicossocial. O paradoxo da revolução reforma nos possibilitou pensar o quanto já se instituiu do
movimento revolucionário chamado Reforma e pensar ainda os desafios e possibilidades a frente.
Sugerimos uma comunicação, que já vem se iniciando, entre saberes e práticas sociais e
incrementamos o método do Teatro do Oprimido para viabilizar um Teatro das Emergências. Nossas
considerações finais assinalaram que mesmo diante da dinâmica revolução-reforma que coloca a
instituição a serviço da regulação a mesma ainda possui alguma autonomia diante de outros serviços
inteiramente públicos que ficam a mercê das políticas federais e locais e nem sempre sustentam seus
projetos e grupos. A autonomia do CAPS do terceiro setor o permite trafegar com maior liberdade
pelo público, privado e pelo movimento social, sendo contemplado com recursos financeiros e
humanos de setores distintos e podendo abrir estágios, pesquisas, cursos e práticas alternativas sem
prestar contas de todas as suas ações. Ao mesmo tempo, que o convênio estatal garante o princípio
do prazer, é fator de grandes tensões entre os sujeitos que são pressionados a cumprir com os
protocolos burocráticos. Ainda assim mantém uma direção a favor da Reforma e singularmente
resistente às cristalizações da mesma.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-19122008-153245/publico/FernandaNogueiraCampos.pdf

Nº de Classificação: 6250
MENEZES, Sarita Lopes. Grupo de psicoeducação e suas implicações no cotidiano de
portadores de Transtorno Afetivo Bipolar. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Maria Conceição Bernardo de Mello e
RESUMO: O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), conhecido por sua cronicidade, complexidade e altos
índices de morbidade e mortalidade, é uma das principais causas de incapacitação no mundo, gerando
um impacto significativo na qualidade de vida dos portadores, bem como uma grande carga para a
família e a sociedade em geral. Há evidências crescentes de que o curso desse transtorno pode ser
modificado por abordagens psicoterápicas, tais como a psicoeducação, que promove o aumento do
funcionamento social e ocupacional, bem como da capacidade de manejarem situações estressantes.
Assim, o objetivo deste trabalho foi identificar as implicações do grupo de psicoeducação no cotidiano
dos portadores de Transtorno Afetivo Bipolar. Para tanto, optamos pelo estudo de natureza qualitativa,
do tipo Estudo de Caso. Foram incluídos neste estudo doze sujeitos portadores de TAB que tiveram
pelo menos seis participações no Grupo de Psicoeducação desenvolvido na Faculdade de Medicina de
São José do Rio Preto (FAMERP). Para coleta de dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas, gravadas, transcritas na íntegra pela própria pesquisadora e, posteriormente trabalhadas
por meio da Análise Temática. Os resultados apontaram para as conseqüências do TAB na vida das
pessoas no que se refere às modificações da rotina, ao desejo de encontrar a causa de todo o
sofrimento, ao preconceito sofrido dentro e fora da família, ao sentimento de culpa vivenciado pelo
portador, bem como à influência nos relacionamentos interpessoais, nos estudos e no trabalho. Além
disso, ao vivenciar o tratamento, é o notório o histórico de não adesão, as experiências negativas em
relação a algumas formas de tratamento, a supervalorização do tratamento medicamentoso, o forte
desejo de cura e a busca de outras formas de ajuda. Quanto às implicações do grupo de psicoeducação
no cotidiano de portadores de TAB, este estudo demonstrou que tal experiência grupal favoreceu a
aquisição de conhecimento sobre o TAB; a conscientização da doença e adesão ao tratamento; a
realização de mudanças positivas na vida; a possibilidade de ajudarem outros portadores a se
beneficiarem do aprendizado construído no grupo; a descoberta de outras realidades e estratégias de
enfrentamento, obtidas por meio da troca de experiências entre os participantes; o desejo de ampliarem
as possibilidades de acesso à informação pela comunidade.Compreender a percepção desses
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indivíduos sobre a influência do grupo no dia a dia deles favorecerá o enriquecimento deste programa
de extensão à comunidade e, assim, contribuir para a prática em saúde mental neste momento de
transformações e construção do paradigma psicossocial.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22131/tde-08012010-131047/publico/SaritaLopesMenezes.pdf

Nº de Classificação: 6251
PEREIRA, Fabíola Lima. Manipulação de recém-nascidos pré-termo: o cenário na UTI neonatal de
um hospital do interior paulista. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto, 2009. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Adriana Moraes
RESUMO: Introdução: O progresso tecnológico nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatais (UTIN)
possibilitou o aumento da sobrevida de recém-nascidos pré-termo (RNPT) muito imaturos. Este
avanço tornou a UTIN estressante devido ao grande número de procedimentos invasivos, aos
equipamentos, à presença de luz, ao ruído e à manipulação excessiva que contribuem para as
alterações no desenvolvimento dos prematuros. Objetivo: Descrever a manipulação a que o RNPT é
submetido na UTIN de um hospital do interior paulista. Metodologia: Estudo descritivo e exploratório
realizado com 20 RNPT, os quais foram filmados, durante 24 horas consecutivas. As manipulações
foram categorizadas em: monitoramento, terapêutica e de cuidado. Os procedimentos realizados
conjuntamente foram considerados como uma manipulação na contagem da freqüência de
manipulações do RN. A duração foi registrada do início até o término de cada procedimento e,
quando agrupado, foi considerado o momento exato do primeiro procedimento até o término do
último, totalizando o período de uma manipulação em agrupamento. Resultados: Houve um total de
768 manipulações e 1.341 procedimentos, com médias de 38,4 e 67,05 respectivamente. As
manipulações com apenas um procedimento (504) representaram 65,6% dos casos, e os
agrupamentos contiveram de 2 a 10 procedimentos. Os profissionais foram responsáveis por 680
situações (91,8%) das manipulações contra 61 (8,2%) dos familiares. Os auxiliares de enfermagem
foram os que mais manipularam os RNPT, com 597 (80%) manipulações realizadas apenas por eles
e 5 manipulações auxiliando outros profissionais. A duração média do período de manipulação foi de
2 horas (h) 26 minutos (min) e 33 segundos (s). A mediana foi de 2 h 15 min 29 s e o desvio-padrão
de 1 h 41 min 30 s. A duração total de tempo em que os RNPT foram submetidos à manipulação foi
de 48 h 51 min, 9,37% do total de filmagem. O prematuro mais manipulado, durante as 24 horas, foi o
RNPT3, com 5 h 9 min e 9 s em manipulação, e o RNPT17 foi manipulado no menor período de
tempo, 53 min e 15 s. Os RNPT tiveram, em média, 19 h 28 min e 46 s sem ter sido manipulados
contra 4 h 16 min 42 s de tempo de manipulação. A mediana do tempo sem manipulação foi de 19 h
44 min e 16 s e o desvio-padrão de 1 h 36 min e 53 s. O prematuro que teve o maior período sem ser
manipulado, de forma ininterrupta, foi o RNPT18 com 5 horas 16 minutos e 18 segundos , e o que
teve menor período máximo de descanso foi o RNPT2, com 30 min e 12 s. Conclusão: as
manipulações individuais representaram a maior parte das manipulações, e, quando ocorrem os
agrupamentos de cuidados, não houve uma organização dos procedimentos. Houve poucos
procedimentos que visaram ao cuidado desenvolvimental. Preserva-se a manipulação com duração
menor que 1 minuto, ainda que em freqüências menores do que nos estudos anteriores. Ficou
evidente a escassa participação da mãe e dos familiares no cuidado ao RNPT, apesar de a visita
materna ser facilitada pela equipe. É necessário um envolvimento da equipe para promover maior
participação dos familiares no cuidado aos RNPT.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-09032010-161520/publico/FabiolaLimaPereira.pdf

Nº de Classificação: 6252
FACCHIN, Luíza Tayar. Prevalência de subnotificação de acidentes com material biológico pela
equipe de enfermagem de um hospital de urgência. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): CANINI, Silvia Rita Marin da Silva
RESUMO: Introdução: a subnotificação de acidentes ocupacionais com material biológico é um desafio
para prevenção e controle deste tipo de acidente. Objetivo: identificar a prevalência de subnotificação de
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acidentes ocupacionais com material biológico pela equipe de enfermagem de um hospital de urgência
terciário brasileiro.Materiais e Métodos: trata-se de um estudo de corte transversal aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa de um hospital publico especializado em urgência e emergência e de nível terciário.
Dos 512 profissionais de enfermagem da instituição, 451 aceitaram participar do estudo e foram
entrevistados individualmente, no período de abril a julho de 2009. Resultados: dos 451 sujeitos
entrevistados, 237 referiram ter sofrido 425 acidentes com material biológico. A prevalência de
subnotificação foi de 23,63% e houve indivíduos que não notificaram até sete acidentes. Em relação aos
acidentes subnotificados 53,47% foram percutâneos, 10,89% cutâneo-mucosa e 35,64% pele íntegra.
Destaca-se que em 67,33% das subnotificações o fluido envolvido foi o sangue. Os principais motivos
referidos para não notificação foram: falta de conhecimento sobre mecanismo de notificação, medo de
comunicar a chefia, excesso de burocracia para preenchimento dos formulários e atribuição de baixo risco
ao acidente. Conclusões: a prevalência de subnotificação foi baixa quando comparada com outros
estudos, porém exposições classificadas como de alto risco, ou seja, por via percutânea e envolvendo
sangue deixaram de ser notificadas, evidenciando a subestimação do risco. Ao se considerar que a
notificação dos acidentes confere respaldo legal aos profissionais e contribui para o real conhecimento da
epidemiologia dos acidentes, mecanismos para aumentar a notificação devem ser implementados pelas
instituições de saúde.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-09032010-162531/publico/LuizaTayarFacchin.pdf

Nº de Classificação: 6253
REIS, Adriano Max Moreira. Fatores associados às interações medicamentosas potenciais e aos
eventos adversos a medicamentos em uma unidade de terapia intensiva. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 194 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): CASSIANI, Silvia Helena de Bortoli
RESUMO: A farmacoterapia complexa com múltiplos medicamentos aumenta a probabilidade de
interações medicamentosas (IM) e eventos adversos a medicamentos(EAM) em pacientes de
unidade de terapia intensiva (UTI). Este estudo teve como objetivos: analisar e classificar as IM
potenciais dos tipos fármaco-fármaco e fármaco-nutrição enteral e os EAM detectados, durante a
internação de pacientes, na UTI de um hospital de ensino, identificar os EAM relacionados a IM e
investigar os fatores associados com IM e EAM. O estudo transversal, correlacional, retrospectivo
investigou 299 prontuários de pacientes internados por cinco ou mais dias na UTI. As IM potenciais
foram identificadas e classificadas empregando o software Drug Reax. Investigou-se IM em
prescrições de três momentos: 24 horas de internação, mediana da internação e alta. Os EAM foram
identificados empregando o método de monitorização intensiva e também critérios de rastreabilidade
de EAM. Os EAM foram classificados em relação à causalidade e à gravidade Os dados foram
analisados empregando análise descritiva, univariada e regressão logística múltipla. A maioria da
casuística era do sexo feminino (50,5%) e com mediana de idade de 57 anos. Em 24 horas a
prevalência de pacientes com IM potenciais foi 68,6%. A maior frequência de pacientes com IM
potenciais foi 73,9% na mediana da internação. Na alta detectou-se que 69,6% dos pacientes
apresentaram IM potenciais. Cerca de 99% das interações era do tipo fármaco-fármaco. As
interações fármaco-nutrição enteral foram mais frequentes em prescrições de pacientes em alta. Em
relação a gravidade a maioria das IM eram graves e moderadas. O número de medicamentos
administrados e o uso de medicamentos do sistema cardiovascular foram os fatores associados com
a ocorrência de IM, de forma independente, nos três momentos da internação. Detectou-se que
34,1% dos pacientes apresentaram EAM. Os EAM mais frequentes foram reações adversas a
medicamentos (RAM) do Tipo A, de causalidade possível e gravidade moderada. Os pacientes com
EAM relacionados a IM corresponderam a 7% da casuística. O tempo de internação e a
administração de medicamentos cardiovasculares apresentaram associação com a ocorrência de
EAM na regressão logística . Os resultados desta investigação mostraram que apesar da frequência
elevada de IM potenciais, o número de EAM relacionados a IM foi reduzido, entretanto envolveu RAM
de significância clínica como nefrotoxicidade e sedação excessiva que podem comprometer a
segurança do paciente.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-09032010-162202/publico/AdrianoMaxMoreiraReis.pdf
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Nº de Classificação: 6254
RODRIGUES, Ana Maria da Silveira. Avaliação do acesso ao diagnóstico e o tratamento de
tuberculose na perspectiva dos indivíduos coinfectados ou não pelo HIV, São José do Rio
Preto-SP. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2009. 93 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GIR, Elucir
RESUMO: Objetivos: O objetivo deste estudo foi avaliar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento de
doentes com Tuberculose e coinfectados pelo HIV, no município de São José do Rio Preto- SP.
Materiais e Métodos: Trata-se de uma pesquisa avaliativa, de abordagem quantitativa que utilizou o
modelo de estudo transversal. Foram entrevistados 106 doentes no período de junho de 2006 a julho
de 2007, que estavam em tratamento nas Unidades de Saúde que desenvolvem o Programa de
Controle da Tuberculose (PCT) do município. Utilizou-se o instrumento “Primary Care Assessment
Tool,” adaptado para atenção à tuberculose. Para análise dos dados foram usadas técnicas de
estatística descritiva como análise de freqüência, média, desvio-padrão, intervalo de confiança, teste t
de Student e teste de Mann-Whitney Resultados: Dos 106 doentes entrevistados, 11 foram excluídos
por não terem sido submetidos ao teste de anti HIV Desta forma 95 doentes participaram deste
estudo, sendo que 76,8% apresentavam TB e não-coinfecção pelo HIV e 23,2% apresentavam TB e
coinfecção pelo HIV. A maioria (66,3%) era do sexo masculino, 69,5% possuia ensino fundamental,
50,5% declarou residir em casa própria e 98,9% possuia casa de alvenaria. A partir dos dados
observados houve diferenças estatisticamente significativas quanto as variáveis acesso ao
diagnóstico cujos doentes com TB e coinfectados quase nunca ou às vezes procuram o posto de
saúde mais próximo da residência e os doentes com TB quase sempre procuram o posto de saúde
mais próximo da residência. Como também, houve diferenças estatisticamente significativas no
acesso ao tratamento sendo que, o profissional da saúde visita mais vezes os doentes acometidos
pela coinfecção quando comparados com os doentes que não apresentam a coinfecção e os doentes
coinfectados quase nunca realizam o tratamento da doença em um posto de saúde perto da
residência. Considerações finais: Os resultados do estudo apontam para a necessidade de maior
integração e comunicação entre o PCT e o DST/Aids, fator este, considerado como facilitador tanto
no acesso dos doentes ao diagnóstico quanto ao tratamento da doença.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-09032010-161311/publico/AnaMariadaSilveiraRodrigues.pdf

Nº de Classificação: 6255
FREIRE, Claudia Câmara. Adesão e condições de uso de medicamentos por idosos. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2009. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARQUES, Sueli
RESUMO: Compreender melhor os problemas relacionados ao uso de medicamentos por idosos,
entre eles, a adesão ao tratamento medicamentoso, se faz necessário, uma vez que ampliar o
conhecimento desta temática pode favorecer o sucesso do tratamento, o controle/cura/prevenção de
doenças e a promoção da saúde. Assim, este estudo objetivou caracterizar os idosos atendidos em
um Ambulatório Privado de Especialidades Médicas e que atende a duas Operadoras de Planos de
Saúde, no interior do estado de São Paulo, segundo as variáveis sociodemográficas, condições de
saúde e uso de medicamentos; descrever a capacidade cognitiva e o desempenho para as atividades
básicas e instrumentais da vida diária destes idosos; identificar a adesão do idoso ao tratamento
medicamentoso e analisar a associação entre a adesão ao tratamento medicamentoso e as variáveis
sociodemográficas, as relacionadas ao uso de medicamentos e, o déficit cognitivo. Trata-se de um
estudo seccional e correlacional, sendo utilizada amostra de conveniência. A coleta de dados foi
realizada no período de fevereiro a setembro de 2009, no próprio Ambulatório. Utilizou-se uma
readaptação do Older Americans Resources and Services (OARS), um questionário de avaliação
sobre o uso de medicamentos, o Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) e uma Medida de Adesão ao
Tratamento (MAT). Foram estudados 97 idosos com média de idade de 71,6 anos; 72,2% eram
mulheres; 45,4% casados e 36,1% viúvos; média de 3,1 filhos por idoso; 47,4% com escolaridade
entre um e quatro anos; 56,7% eram aposentados. Com relação à saúde, 44,3% a auto-avaliaram
como “Boa”; observou-se em média 3,4 doenças por idoso; 42,3% avaliaram sua visão como “Boa”,
porém 43,3% indicaram dificuldade para leitura de bulas de medicamentos; 61,9% informam fazer
uso somente de medicamentos prescritos. No que se refere ao uso de medicamentos, 44,3% tomam
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entre 1 e 2 medicamentos por dia, de forma contínua; 97,9% receberam orientação sobre o uso dos
medicamentos; 56,7% obtinham os medicamentos por meio de recursos próprios; para 54,6% era
indiferente tomar medicamentos diariamente; 54,6% negaram a presença de efeitos colaterais; 65,3%
dos que referiram possuir dificuldade no seguimento à terapia medicamentosa citaram o fator
financeiro como principal contribuinte e 70,1% não utilizam substitutos ao medicamento. Quanto ao
desempenho para as AVDs, 65,6% realizam de 1 a 5 atividades com dificuldade. Na avaliação
cognitiva pelo MEEM, 53,6% apresentaram déficit cognitivo e o escore médio foi de 24,1 pontos. O
escore médio de adesão ao tratamento medicamentoso foi de 5,2 e 77% dos idosos apresentaram
adesão ao tratamento. Não foram verificadas, neste estudo, associação da adesão com as variáveis
sociodemográficas, de uso de medicamentos e déficit cognitivo. Dessa forma, o estudo revelou que a
maioria dos idosos apresentou adesão ao tratamento medicamentoso, sendo que, as diferenças na
prevalência da adesão com as variáveis sociodemográficas, as de uso de medicamentos e, o déficit
cognitivo não foram estatisticamente significativas, porém são relevantes para discussões entre os
profissionais da área da saúde, uma vez que, a identificação correta dos fatores que podem
influenciar a adesão ao tratamento nesta faixa etária, pode tornar efetivas as práticas assistenciais
voltadas ao uso de medicamentos pelo idoso.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-09032010-162351/publico/ClaudiaCamaraFreire.pdf

Nº de Classificação: 6256
COSTA, Taiza Florencio. Gerenciamento de resíduos químicos perigosos manuseados pela
enfermagem de um hospital universitário. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2009. 243 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): FELLI, Vanda Elisa Andres
RESUMO: O presente estudo tratou do Gerenciamento de Resíduos Químicos Perigosos
manuseados pelos trabalhadores de enfermagem de um hospital universitário. Teve como objetivos
identificar os produtos de uso médico--hospitalar, contendo substâncias com potencial para geração
de resíduos químicos; verificar as informações existentes sobre os produtos químicos perigosos,
manejo de seus respectivos resíduos e análise da percepção dos trabalhadores de enfermagem
sobre o manejo e os impactos dos resíduos químicos perigosos; e propor estratégias para o
Gerenciamento de Resíduos Químicos Perigosos (GRQP). Caracteriza-se como exploratório, de
caráter descritivo e de abordagem qualitativa. A população foi constituída por todas as substâncias
químicas armazenadas no serviço de farmácia e almoxarifado e por 662 trabalhadores de
enfermagem com uma amostra intencional de 19 sujeitos. Foram usados três instrumentos de coleta
de dados, sendo, um formulário para levantamento de todos produtos químicos de uso médicohospitalar da instituição e outro para identificação dos produtos geradores de resíduos químicos
perigosos (RQP), além da técnica de grupo focal para coletar dados sobre o manejo. Os dados foram
sistematizados e analisados em dois momentos: no primeiro, foram discutidos o universo de produtos
químicos da instituição e os com potencial de geração de resíduos químicos perigosos. O segundo
envolveu a análise das quatro categorias apreendidas dos discursos dos sujeitos do grupo focal
quanto ao manejo dos RQP. A análise dos dados do primeiro momento evidenciou 387 tipos de
produtos químicos nos estoques da instituição campo de estudo, dos quais 139 foram triados como
produtos geradores de resíduos químicos perigosos. No entanto, a instituição classifica como
perigosos 23 deles, os quais são enviados para as unidades assistenciais sem as informações quanto
às características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade, além da ausência de
informações individuais quanto ao manejo de seus resíduos. No segundo momento da análise,
apreendeu-se quatro categorias: conhecimento sobre o gerenciamento de resíduos químicos
perigosos (GQP); conhecimento da exposição e impactos dos resíduos químicos perigosos; medidas
preventivas e sugestões para o GRQP. Evidenciou·-se, pelas falas dos sujeitos, a carência de
treinamentos específicos sobre o GRQP, noções gerais sobre a quantidade de RQP, conhecimento
fragmentado nas etapas do manejo correspondentes à segregação, acondicionamento, identificação
e transporte interno, além de total desconhecimento dos sujeitos do estudo a partir da etapa de
armazenamento temporário até a disposição final, etapas essas resgatadas no primeiro momento do
estudo. Na categoria conhecimento da exposição e impactos, verificou-se que os discursos trazem os
trabalhadores de enfermagem como os principais expostos da equipe multiprofissional e não
relacionam o impacto da exposição na saúde pública e no meio ambiente. Na categoria medidas
preventivas, observou-se, nas falas, uma ênfase ao uso de EPI, com destaque às luvas e máscaras.
Quanto às sugestões para o GRQP, os trabalhadores de enfermagem indicaram o treinamento como
uma das prioridades, além do desenvolvimento de novos produtos, atenção ao manejo esporádico de
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RQP, adequação dos EPls e a implantação de medidas de proteção coletiva. Assim, a análise dos
dados subsidiou a elaboração de estratégias para o Plano de Gerenciamento de Resíduos Químicos
Perigosos (PGRQP), manuseados pela enfermagem da instituição. Portanto, frente aos dados
analisados, as propostas foram apresentadas em duas fases. Na primeira, propôs-se um fluxograma
de informações entre a instituição campo de estudo e o fornecedor, além da Ficha de Informação de
Gerenciamento de Resíduo Químico Perigoso Hospitalar (FIGERQP-HOSP) para subsidiar o Plano
de Gerenciamento de Resíduo Químico Perigoso (PGRQP), seguida de uma sugestão de fluxograma
de informações entre os setores assistenciais e serviço de farmácia quanto aos RQP manuseados
pela enfermagem. A segunda fase de propostas envolveu as recomendações gerais para o PGRQP.
Faz-se, ainda, necessária a classificação do universo dos produtos geradores de RQP da instituição e
aplicação de estratégias as quais efetivem a elaboração do PGRQP, com vistas à promoção da
saúde do trabalhador, saúde pública e do meio ambiente.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/7/7136/tde-30032010-111733/publico/Taiza_Florencio.pdf

Nº de Classificação: 6257
CASTRO, Bárbara Poubel de. Vulnerabilidades e a saúde do recém-nascido: contribuições da
assistência de enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Centro de Ciências Biológicas e da Sáude, 2009. 56 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TOCANTINS, Florence Romijn
RESUMO: A presente investigação emerge de experiência profissional em Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal reconhecendo que muitas das internações ocorrem por situações preveníveis.
Tem como objeto de estudo a vulnerabilidade do recém-nascido e o cuidado materno. Reconhece-se
que as vulnerabilidades do recém-nascido englobam aspectos que envolvem o meio em que estão
inseridos e condições biopsicossociais. Quando estes aspectos são enfatizados pela Enfermagem em
diferentes cenários assistenciais, funcionam de forma estratégica para redução da vulnerabilidade
deste recém-nascido. Como objetivos de estudo estabeleceu-se: identificar as ações desenvolvidas
pelas mães no cuidado aos recém-nascidos em domicílio e analisar as ações desenvolvidas pelas
mães como estratégia de redução da vulnerabilidade do recém-nascido. A metodologia utilizada foi
de abordagem qualitativa com apoio do referencial teórico-metodológico da fenomenologia de Alfred
Schutz. Os sujeitos foram onze mães que vivenciaram a internação em alojamento conjunto e
desenvolveram ações com o recém-nascido em seu domicilio. As entrevistas ocorreram na Unidade
de Estratégia de Saúde da Família São Luis no município de Barra Mansa, interior do Estado do Rio
de Janeiro. O instrumento utilizado durante as entrevistas continham perguntas referentes às
características das mães, as ações desenvolvidas junto ao recém-nascido e o propósito deste
cuidado para a mãe. Os dados mostraram que as mães entrevistadas tinham em média 23 anos de
vida, a maioria residente no bairro São Luis do município de Barra Mansa, com uma média 05
pessoas por domicílio, caracterizando-se tanto como família nuclear como ampliada. Todos os recémnascidos nasceram em instituição hospitalar e experenciaram o sistema do alojamento conjunto. A
demanda à Unidade - momento da realização da entrevista teve por referência o recém-nascido, com
uma média de quinze dias de vida do mesmo, tendo como propósito central o acompanhamento do
recém-nascido. Destacam-se como ações desenvolvidas pelas mães junto ao recém-nascido no
domicílio: dar banho, dar de mamar, cuidar do umbigo, colocar para dormir, trocar a fralda, agasalhar,
colocar para arrotar e levar ao médico. Tendo por referência o propósito destas ações foi possível
construir o típico da ação da mãe que cuida do recém-nascido em domicilio: visa o bem-estar,
principalmente de suas necessidades fisiológicas e cumprir com o compromisso de mãe. Fica
explícito que este cuidado está centrado principalmente nas características fisiológicas não
contribuindo concretamente para a redução da vulnerabilidade do recém-nascido. Faz-se importante
ampliar a atuação da enfermagem em diferentes espaços assistenciais visando à promoção da saúde
e prevenção de agravos do recém-nascido contribuindo, conseqüentemente, para a redução de
internações em unidade de terapia intensiva neonatal e a morbimortalidade infantil.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Dissertacoe
s%202009/DISSERTA%C7%C3O%20CONTE%DADO%20AT%C9%20O%20FINAL%20ATUALIZADA.pdf
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GUERRA, Mônica Martins Guimarães. Entre o tratamento conservador e a hemodiálise:
implicações para a prática de enfermagem em nefrologia. Rio de Janeiro. Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
RESUMO: O Objeto da tese define-se com o significado do tratamento conservador e da hemodiálise
para os clientes renais crônicos. Os objetivos foram: 1º Descrever o significado do tratamento
conservador e da hemodiálise para o cliente renal crônico,2º Identificar os critérios utilizados pela
equipe junto ao cliente para mantê-lo no tratamento conservador,3º Analisar as implicações desse
tratamento conservador na qualidade de vida dos clientes renais crônicos,4º Determinar quais são os
fatores decorrentes do tratamento conservador ou da hemodiálise, que possam ser impeditivos ou
facilitadores no desejo da manutenção da vida a partir das informações dos clientes. O método
utilizado nesta pesquisa foi à abordagem qualitativa e descritiva, A produção dos dados foi realizada
mediante um roteiro de entrevista, semi-estruturada, com aplicação de um questionário com
perguntas abertas. O cenário de desenvolvimento da pesquisa foi o Setor de Nefrologia do Hospital
das Clínicas de Teresópolis Costantino Ottaviano (HCTCO), pertencente à Fundação Educacional
Serra dos Órgãos (FESO) da rede privada do Município de Teresópolis - RJ. O referencial teórico
utilizado foi sobre o corpo: A necessidade e o desejo de viver com o problema renal. Os dados foram
analisados à luz da Análise de Conteúdo de Bardin, onde as predicações foram exaustivamente lidas
e ordenadas nos quadros (4.8.5/6/7/8/9). No entanto, como os resultados a nossa disposição e que
consideramos significativos, fizemos inferências e interpretações sobre o que era esperado e o que
era inesperado. Considerando estas possibilidades, é imprescindível registrar que em algumas
unidades de significação apresentadas pelos clientes renais identificamos conflitos entre as
orientações dadas no tratamento conservador relacionadas à individualidade de cada um. Assim, é
proporcionada a narrativa dos participantes uma imposição ao “cuidado”, pela equipe interdisciplinar,
em contradição com o desejo de viver, apresentando no cotidiano de cuidar em saúde, regras pré
estabelecidas do modelo biomédico. Neste momento empregamos o processo por “caixa” quando
decidimos definir repartir os elementos que foram encontrados como mensagens dos clientes com
nefropatias e responderam sobre viver antes e depois de iniciar o tratamento em hemodiálise. Dando
origem a CATEGORIAS: VIVER A VIDA ANTES DO TRATAMENTO, com O CORPO que desagrada
e os sinais e os sintomas da DOENÇA; a realidade da doença renal crônica, VIVER A VIDA DEPOIS/
DURANTE O tratamento de hemodiálise; o desaparecimento de sinais e sintomas da DOENÇA e as
Implicações para o CORPO com a doença: impressões e enfrentamentos. Concluímos que é
possível, que os enfermeiros de nefrologia, no âmbito dos planos que envolvem o cuidado de
enfermagem, possam dar informação e conhecimento aos clientes que procuram o ambulatório,
sabendo-se que estes podem ter escolha do tratamento a que possam ser submetidos, não
abdicando de seus desejos em vida e conforto, embora não escolham estarem nessa condição de
doentes renais crônicos.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Dissertac
oes%202009/Tese%20Mestrado%20-%20M%F4nica%20Martins%20Guimar%E3es%20Guerra.pdf

Nº de Classificação: 6259
SILVA, Dorvalina Catarina Lima. Sistemática do processo de cuidar de enfermeiras: mostrando
um modo de fazer. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Centro de
Ciências Biológicas e da Saúde, 2009. 149 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TONINI, Teresa
RESUMO: Dissertação que teve como objeto de estudo a sistemática que as enfermeiras adotam para
cuidar de sujeitos no cotidiano hospitalar, tendo como objetivos: mostrar a sistemática de enfermeiras na
prática de cuidar; discutir as implicações desta sistemática de enfermeiras para Enfermagem; apresentar um
instrumento para diagnóstico do modo de fazer de enfermeiras no processo de cuidar. Metodologia
qualitativa, de caráter exploratório. Dois hospitais públicos do município de Volta Redonda foram os cenários
do estudo. Após anuência da Direção dos hospitais, aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa em Seres
Humanos - CoEPS, do Centro Universitário de Volta Redonda/UniFOA, anuência das gerentes de
Enfermagem e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido/TCLE por 14 enfermeiras,
iniciou-se a coleta de dados a partir da técnica de observação sistemática, direta e não-participante acerca
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de ações e atos de enfermagem voltadas para o processo de cuidar das enfermeiras, no período de Abril à
Agosto de 2009. Utilizou-se a análise de conteúdo temática a partir dos resultados transcritos para um
macro-fluxo. As unidades de significação foram: o que vi e o que não vi, nomeando-se uma categoria
intitulada: “Tempo e Comunicação como base da sistemática adotada por enfermeiras no processo de
cuidar”. Concluiu-se que os resultados direcionaram à desconstrução de uma sistematização
preestabelecida para construção dessa pesquisa a partir de uma sistemática que traduz o modus operandi.
Nesse sentido, a pesquisa apresenta um diagnóstico do modo de fazer indicando claramente que o TEMPO
e a COMUNICAÇÃO são as bases de todo o processo de cuidar, tendo o tesauro e o macro-fluxo como
instrumentos para se chegar a este diagnóstico.
Acesso remoto ao texto integral:
http://www.unirio.br/propg/posgrad/stricto_paginas/site%20Enfermagem/SiteENFv3/dissertacoes/Diss
ertacoes%202009/DISSERTA%C7AO%20dorvalina.pdf

Nº de Classificação: 6260
LOPES, Maria do Socorro Vieira. Compreensão de participação dos membros gestores do
Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Salgado: um enfoque para a promoção da saúde (A).
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem,
2009. 179 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): XIMENES, Lorena Barbosa
RESUMO: A água para consumo humano tem se apresentado como uma das preocupações
crescentes do novo milênio. No que se refere a gestão das águas; a bacia hidrográfica foi adotada
pelo Sistema Integrado de Recursos Hídricos como unidade de gestão sendo os comitês de bacia
hidrográfica o seu elemento fundamental. Estes comitês são considerados como uma das instâncias
mais importantes de participação e integração de planejamento e das ações na área dos recursos
hídricos. Para tanto; é fundamental que seus membros entendam a relevância do processo
participativo na tomada de decisão pelo melhor uso da água e pelos investimentos necessários em
torno desta bacia. Assim este estudo objetivou compreender o significado de participação para os
integrantes do Comitê da Sub Bacia Hidrográfica do Rio Salgado subsidiando a promoção da saúde
para um ambiente sustentável no que se refere aos recursos hídricos. Realizamos um estudo
qualitativo no período de março a outubro de 2008; no contexto da Sub Bacia Hidrográfica do Rio
Salgado. Participaram do estudo os integrantes do Comitê da Sub Bacia Hidrográfica do Rio Salgado;
com 18 informantes da micro bacia três que representam os municípios de Crato; Juazeiro do Norte;
e Caririaçu no Ceará. Os dados foram coletados por meio de entrevista mediante questões
norteadoras e analisados através do Discurso do Sujeito Coletivo. Procurando assegurar os
procedimentos éticos; esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade
Federal do Ceará com número de protocolo 19/08. Os resultados revelaram que participação é
compreendida pelo grupo como consciência social; como representação da coletividade; como
encaminhamento de informações e questões locais para discussão coletiva; para o saber ouvir e o
discernir o melhor. Foram apontadas como dificuldades a falta de infra-estrutura que garanta a
locomoção dos integrantes; bem como dificuldades de comunicação; capacitação e informação. As
facilidades apontadas foram: motivação pessoal; diálogo e liberdade para manifestar demandas o que
demonstra várias formas de participar; ora discutindo ora silenciando para refletir e decidir o que seja
melhor para a coletividade. Dessa forma; essas pessoas se empoderam e podem cuidar do seu
entorno; vislumbrando ações que visem à promoção da saúde das famílias que fazem parte da área
de abrangência da Sub Bacia Hidrográfica do Rio Salgado.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp118073.pdf

Nº de Classificação: 6261
OLIVEIRA, Paula Marciana Pinheiro de. Avaliação de uma tecnologia assistiva sobre
amamentação para pessoas cegas. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2009. 122 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PAGLIUCA, Lorita Marlena Freitag
RESUMO: Tecnologia assistiva é um recurso de acessibilidade para integrar a pessoa com deficiência e
amenizar prejuízos da exclusão. Materiais educativos acessíveis aos cegos passíveis de ser veiculados na rede
web poderão aumentar sua independência e autonomia. Nos últimos anos; a inclusão digital constitui tema
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amplamente enfatizado em nível educacional; no contexto social; trabalho e saúde. As pessoas têm
necessidade de se sentirem incluídas em qualquer ambiente; no intuito de interagir; comunicar-se; expressar-se
e aceitar-se mutuamente. Estudo desenvolvido no Laboratório de Comunicação em Saúde do Departamento
de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará; com o objetivo de avaliar uma tecnologia assistiva para
cegos na modalidade de literatura de cordel sobre aleitamento materno por meio do acesso a distância para
promoção da saúde. Utilizou-se como referencial teórico-metodológico o modelo de Pasquali (1999)
concretizando o pólo teórico. Realizado de março a setembro de 2009; teve como colaboradores três juízes de
cada especialidade: conteúdo; literatura de cordel; aspectos pedagógicos e aspectos técnicos. Para a coleta;
adotou-se preenchimento de instrumento que avaliava questões referentes a conteúdo; regras da literatura de
cordel; acessibilidade do cego a esta tecnologia e sua utilização a distância. Análise feita mediante
comparações das anotações dos juízes e reflexão crítica sobre as sugestões. Respeitaram-se os aspectos
éticos segundo a Resolução 196/96. A tecnologia recebeu ajustes após avaliações até sua aprovação.
Enquanto os juízes de conteúdo e de literatura de cordel fizeram duas avaliações na perspectiva de melhorar o
cordel; cujas considerações foram inseridas no instrumento da própria tecnologia; os juízes de aspectos
pedagógicos (disponibilização da tecnologia a pessoa cega) avaliaram uma vez; visto sugerirem poucos
ajustes. Nesta fase; uma das especialistas era cega; fato importante para o trabalho porque a tecnologia
destina-se a esta população. Consideraram-se quase todos os itens plenamente adequados nesta única
análise. Os juízes de aspectos técnicos (utilização desta tecnologia a distância) fizeram somente uma
avaliação; pois; para segunda análise; somente uma juíza preencheu o instrumento. Conforme notou-se nesta
etapa; eles relacionaram o estudo com a educação a distância; porém a pesquisa refere-se ao acesso a
distância para assimilar um conteúdo em saúde. Todas as contribuições foram válidas por subsidiarem e
estimularem a aprendizagem; incentivando a autonomia. Portanto; a tecnologia está adequada e pode ser
utilizada para a educação em saúde a distância. Seu conteúdo não reflete nenhum tipo de discriminação ou
preconceito e a duração do áudio está adequada. A construção de tecnologia assistiva deve ser submetida a
análise para sua validação antes de ser disponibilizada ao público. Neste estudo; o pólo teórico; segundo
modelo supracitado; foi então realizado e os pólos empírico e analítico serão efetivados em estudo posterior.
Para desenvolver tecnologias capazes de tornar o indivíduo autônomo e saudável e; com isso; promover a
saúde da população; o enfermeiro deve reconhecer demandas e necessidades da comunidade à qual assiste.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp120313.pdf

Nº de Classificação: 6262
MENDES, Cristina Katya Torres Teixeira. Atendimento em unidades de saúde da família no olhar
de idosos: representações sociais (O). João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de
Ciências da Saúde, 2009. 89 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Antonia Oliveira
RESUMO: Introdução: O envelhecimento se configura uma problemática de relevância atual e uma
preocupação das Políticas Públicas do Idoso. Ao se estudar essa problemática do ponto de vista de
como é pensada a saúde pelos usuários dos serviços; sua utilização como um bem público com
ênfase nas representações sociais é importante para se conhecer o atendimento oferecido aos idosos
no serviço público, em particular, em Unidade de Saúde da Família (USF). Objetivos do Estudo:
apreender representações sociais sobre envelhecimento construídas por idosos atendidos nas USF;
conhecer o atendimento oferecido aos idosos em USF a partir das representações sociais e verificar
se o atendimento oferecido aos idosos atende as suas expectativas. Metodologia: Tratou-se de um
estudo exploratório em uma abordagem quanti-qualitativa desenvolvido com setenta idosos (n = 70)
que aceitaram participar do estudo e atenderam aos critérios de inclusão. Para coleta de dados
utilizou-se uma entrevista semi-estruturada e o Teste da Associação Livre de Palavras com os
seguintes estímulos: «envelhecimento» e «atendimento ao idoso». Os dados obtidos das entrevistas
foram organizados em bancos de dados e processados pelos softwares Alceste 4.8 e Evoc, após
análise de conteúdo temática categorial. Resultados: Para os idosos o envelhecimento é
representado associando-o a: velho, velhice, idoso e envelhecimento, correspondendo a 23,44% das
palavras evocadas. Esta foi considerada uma categoria bastante forte formada por 7 palavras
diferentes, com 34 ocorrências. Observa-se nas falas dos idosos uma ênfase a pessoa idosa como
um portador de uma diminuição da capacidade funcional, representado por cansaço, dificuldade de
andar e se movimentar, mostrando assim a importância da atividade física para a prevenção e
promoção da saúde. Por um lado, o atendimento é representado pelo idoso por ruim e devagar em
que o idoso deveria se conformar; por outro, envelhecer ou ficar velho é natural, que é confirmado
com o aparecimento dos cabelos brancos. Considerações finais: Identificou-se representações
sociais sobre envelhecimento construídas por idosos atendidos nas USF associando-o a presença de
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doenças; o atendimento oferecido aos idosos em USF é para os idosos satisfatório e atende em parte
as suas expectativas.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp125024.pdf

Nº de Classificação: 6263
TRIGUEIRO, Janaína Von Söhsten. Controle da tuberculose e os desafios da gestão na atenção
básica de municípios prioritários da Paraíba. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba.
Centro de Ciências da Saúde, 2009. 136 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NOGUEIRA, Jordana Almeida
RESUMO: A organização das ações de controle da tuberculose (TB) deve associar-se a um trabalho
integrado entre os diferentes pontos do sistema de serviços de saúde e a sua eficácia depende das
relações que estabelecem entre as pessoas, tecnologia e recursos. Logo, a coordenação se destaca
como um instrumento determinante desse processo, cujos efeitos estarão diretamente relacionados à
capacidade de prover e articular recursos de informação e conhecimento, organizativos, políticos e
financeiros em função do tempo, prioridades estratégicas e operacionais concretamente
estabelecidas. Assim, optou-se por avaliar, segundo a percepção dos gestores de saúde, a dinâmica
da coordenação que organiza e orienta as ações de controle da tuberculose nos municípios de
Bayeux e Santa Rita - PB, bem como investigar as contradições existentes entre as competências
atribuídas à coordenação das ações de controle da TB e as ações realizadas pelos gestores.
Pesquisa de abordagem qualitativa que envolveu oito profissionais que exerciam cargos de gestão,
dentre eles os coordenadores dos Programas de Controle da Tuberculose, da Atenção Básica, da
Vigilância em Saúde, da Vigilância Epidemiológica bem como os Secretários de Saúde. O material
empírico foi obtido por meio da entrevista semi-estruturada e a analise dos dados fundamentou-se na
técnica de Análise de Conteúdo, modalidade temática, que conformou a unidade temática central
“Controle da Tuberculose: (re) descobrindo o cenário de atuação da gestão da atenção básica”, e
quatro categorias: “A tuberculose no contexto sanitário municipal: planejamento, organização e
descentralização das ações prioritárias”; “A operacionalização das ações voltadas para a
Tuberculose: revelando a prática na prática”; “Luz, câmera, tuberculose: profissionais protagonistas,
fragilidades coadjuvantes ou vice-versa?”; “A gestão de mãos atadas frente à realidade social dos
usuários do serviço”. Os resultados evidenciaram que há ausência de planejamento participativo, de
articulação entre os gestores, desvalorização da TB como prioridade nos municípios, demonstrando
que os profissionais ainda não estão habilitados para trabalhar com este agravo. Outras debilidades
foram mencionadas, tais como: o acúmulo de funções e a rotatividade dos profissionais bem como
dos gestores, a ausência de perfil para atender a demanda e o uso inadequado dos sistemas de
informação. Assinalou-se ainda os fatores que impedem a adesão ao tratamento, sendo citado o uso
de drogas lícitas e/ou ilícitas, o tempo prolongado do tratamento e a inadequação dos recursos
financeiros o que ocasiona a falta de incentivos. A tarefa de gerenciar deve trilhar um caminho
inovador e transformador, que ultrapasse as barreiras burocráticas e alcance o maior desafio que lhe
é imposto: equilibrar as inter-relações profissionais no intuito de aperfeiçoar o desempenho do
trabalho em saúde.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp121308.pdf

Nº de Classificação: 6264
BRAGA, Lucineide Alves Vieira. Terapia comunitária e resiliência: histórias de mulheres. João
Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DIAS, Maria Djair
RESUMO: Muitas de nós, mulheres, resistimos firmes, apesar de muitos sofrimentos ao longo da
vida. É essa superação que denominamos de resiliência, ou seja, a capacidade humana de enfrentar
situações difíceis e sair delas, fortalecendo-se e transformando a realidade em que se vive. Através
deste estudo, objetivamos conhecer as experiências resilientes das mulheres que frequentam as
rodas de Terapia Comunitária Integrativa Sistêmica (TC), identificar as fontes de forças que elas
utilizam no enfrentamento de situações de sofrimento e as principais características resilientes
utilizadas pelas mulheres usuárias das rodas de TC. Para atender aos objetivos propostos,
empregamos o método da história oral temática, fazendo uso da técnica de entrevistas para a
produção do material empírico. O estudo foi desenvolvido na Comunidade do Parque do Sol, no Vale
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do Gramame, na cidade de João Pessoa/PB, com sete colaboradoras que participam das rodas de
TC que acontecem na Associação de Moradores da área há cerca de dois anos. Foram escolhidas as
mulheres por serem as que mais participavam das rodas de terapia desenvolvidas na comunidade e
por ser esse grupo que, ao longo da existência, sempre foi colocado em situações de desigualdade,
de subordinação, de desvalorização e de exclusão. Apesar dessa situação, são elas que lutam pela
melhoria de condições de vida da família e pela busca de infraestrutura para a comunidade. Ao
analisar o material empírico, construímos três eixos temáticos advindos da resposta das inquietações
trazidas neste estudo: a TC como espaço de partilha e despertar da resiliência, os recursos do
imaginário no processo resiliente e a Resiliência: a força construída com a vida. Identificamos que a
capacidade de resiliência das colaboradoras advém da capacidade de superar os sofrimentos
vivenciados na infância e ao longo da vida, pois essas dificuldades não impediram que lutassem,
vencessem e não permanecessem apenas como vítimas. Suas forças para superar os desafios do
dia a dia surgem de histórias de sofrimento na infância, herança de suas raízes familiares e das
dificuldades vivenciadas. A TC emergiu como uma fonte de despertar da capacidade de resiliência,
pois foi através da participação nas rodas de terapia que essas mulheres perceberam que são
capazes de enfrentar os desafios que a vida lhes impõe. Importante ressaltar outras características
apontadas, como a perseverança e a força interior, advindas do imaginário. As principais
características resilientes que surgiram no estudo foram a fé em si mesmas, não como um
aprisionamento, mas uma estratégia de superação dos sofrimentos e incentivo à luta por melhores
condições de vida, a TC, como um fio que tece a formação e os fortalecimentos de uma rede de
apoio. Este trabalho também contribuiu para que as colaboradoras descobrissem que têm uma
história de vida bonita, marcada por muitas estratégias de superação das adversidades que
enfrentam em seu cotidiano. Essas histórias nos auxiliam a ver que somos capazes de superar o
sofrimento com o exercício da resiliência, conceito que pode ser significativo para o
redimensionamento das pesquisas realizadas no campo da saúde comunitária, da saúde mental e no
campo da enfermagem, contribuindo para reflexões sobre o ensino, a pesquisa e a extensão.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp125065.pdf

Nº de Classificação: 6265
NOGUEIRA, Matheus Figueiredo. Produção científica em bioética no campo da enfermagem:
revisão integrativa da literatura. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências
da Saúde, 2009. [130] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COSTA, Solange Fátima Geraldo da
RESUMO: Considerando a importância de socializar o conhecimento produzido por pesquisadores de
enfermagem no campo da bioética, o presente estudo tem como objetivos sintetizar produções
científicas de enfermagem no campo da bioética no período de 2000 a 2008, identificar as temáticas
abordadas nos estudos selecionados para a investigação proposta, investigar as contribuições das
produções científicas da enfermagem no campo da bioética para respaldar a prática profissional, e
verificar a formação acadêmica, titulação e a área de atuação dos pesquisadores das publicações de
enfermagem no campo da bioética. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, modalidade de
investigação que permite construir a análise ampla da literatura em que conclusões de estudos
anteriormente conduzidos são sumarizadas a fim de que se formulem inferências sobre um tópico
específico. Para identificar os estudos publicados na área de Enfermagem e Bioética foi feita uma
busca on-line e a amostra foi composta por 46 estudos. Os resultados apontam que a base SCIELO
disponibilizou 43.4% das publicações; a Revista O Mundo da Saúde destacou-se com 21.7% das
publicações incluídas nesta revisão; os pesquisadores estão representados em sua maioria por
enfermeiros doutores, representando 32.6% do total; quanto ao campo de atuação profissional, o que
mais obteve destaque foi o de enfermeiros que estão na prática docente em níveis de Graduação e
Pós-Graduação, com 42.0% do total dos profissionais. Quanto à temática abordada nos estudos foi
possível constatar convergências e divergências entre as discussões propostas pelos estudos, o que
suscitou a construção de oito Abordagens Temáticas (AT), conforme pressuposto da revisão
integrativa, são elas: AT 1 - Bioética, Enfermagem e Desenvolvimento Científico-tecnológico; AT 2 Reflexões Bioéticas e Conflitos Éticos na Assistência à Saúde; AT 3 - Bioética e Pesquisa
Envolvendo Seres Humanos; AT 4 - Bioética e Terminalidade da Vida; AT 5 - Bioética e Ensino no
Campo da Enfermagem; AT 6 - Bioética e Direitos dos Usuários dos Serviços de Saúde; AT 7 Bioética enquanto Instrumento de Reflexão no Campo da Saúde; e AT 8 - Bioética como eixo
norteador para a Prática da Enfermagem. Identificou-se, portanto, que os estudos publicados pelos
pesquisadores da enfermagem permitem uma sólida compreensão que a bioética está ancorada à
diversas situações da prática profissional. A análise das pesquisas proporcionou ressaltar inúmeras
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contribuições para a prática da enfermagem, que em síntese, revelam que o profissional de
enfermagem reconhece a bioética como um campo de reflexão para a sua prática, norteando suas
ações a partir dos princípios da autonomia, justiça, beneficência e não-maleficência, uma vez que o
agir ético do profissional envolve mais do que a realização de procedimentos e técnicas. Portanto, é
imprescindível assegurar que nas práticas, nos relacionamentos interpessoais e nas decisões
tomadas, a reflexão bioética sirva como elo para garantir o respeito aos direitos e a preservação da
dignidade humana. Destarte, faz-se necessário estimular os pesquisadores da enfermagem a
desenvolver novos estudos que contemplem enfoques bioéticos a fim de fornecer subsídios para a
qualificação, integralidade e humanização nas ações da enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp125027.pdf

Nº de Classificação: 6266
FELIX, Lidiany Galdino. Protocolo de orientação para o autocuidado de pacientes submetidos à
cirurgia bariátrica: atuação do enfermeiro. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro
de Ciências da Saúde, 2009. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Maria Júlia Guimarães Oliveira
RESUMO: Atualmente a Cirurgia Bariátrica vem sendo considerada o tratamento mais eficaz para o
controle da obesidade mórbida. Diante do aumento do número de cirurgias realizadas no país e da
complexidade do cuidado do paciente obeso, o presente estudo teve por objetivo principal construir
um Protocolo de Orientação para o autocuidado de clientes no pré e pós-operatório de cirurgia
bariátrica, fundamentado na Teoria Geral do Autocuidado de Orem. Para o alcance desse objetivo,
realizou-se uma pesquisa do tipo metodológica, constituída por quatro etapas: primeira fase:
identificação dos indicadores empíricos para a demanda terapêutica de Autocuidado - realizada por
meio de uma revisão sistemática da literatura sobre os cuidados de enfermagem ao paciente
submetido à cirurgia bariátrica, a qual resultou na estruturação do formulário de coleta de dados,
adaptado a Teoria do Autocuidado de Orem; segunda fase: determinação dos Déficits de
Autocuidado (DAC) - realizada através de um estudo exploratório e descritivo de abordagem quantiqualitativa, com 31 clientes, sendo 26 candidatos à cirurgia bariátrica e 06 pacientes que estavam em
pós-operatório, inscritos no Grupo de Cirurgia Bariátrica de um hospital de ensino, na cidade de João
Pessoa-PB, no período de abril a junho de 2009. A coleta de dados possibilitou a identificação dos
déficits de autocuidado e, consequentemente, dos diagnósticos de enfermagem, baseados na
Taxonomia II da NANDA-I; terceira fase: desenvolvimento dos Sistemas de Enfermagem para os DAC
identificados - foi elaborado o planejamento da assistência de enfermagem, com a determinação das
metas, objetivos, método de ajuda, tipo de sistema e intervenções de enfermagem; quarta fase:
estruturação do Protocolo de assistência de enfermagem e do Manual de orientação para o
autocuidado do paciente em pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica - construído a partir das
demandas de autocuidado identificadas. Demonstrou-se a importância que a educação e o preparo
do paciente para o autocuidado representam para a recuperação do paciente e para o alcance do
sucesso da cirurgia. Espera-se que o presente estudo contribua para a melhoria da qualidade da
assistência de enfermagem ao paciente bariátrico e sirva como parâmetro para que outras
instituições de saúde desenvolvam seus próprios protocolos assistenciais.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp121272.pdf

Nº de Classificação: 6267
MOURA, Flávia Moura de. Lúdico no enfrentamento da hospitalização de crianças com doenças
crônicas (O). João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2009. [207]
f.
Dissertação( Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COLLET, Neusa
RESUMO: A doença crônica e a hospitalização podem trazer repercussões negativas para a criança.
Uma assistência que tenha por base as necessidades ampliadas da criança pode minimizar os efeitos
nocivos impostos por essas condições e contribuir na promoção do seu desenvolvimento.
Considerando que o recurso lúdico pode ser uma importante ferramenta nesse processo, esta
pesquisa teve como objetivos identificar como as atividades contidas no manual “Como Hóspede no
Hospital” contribuem para um enfrentamento mais efetivo da hospitalização da criança com doença
crônica e avaliar os efeitos da utilização deste manual no enfrentamento da criança hospitalizada com
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doença crônica. Trata-se de um estudo do tipo exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa,
realizado em um Hospital escola do Estado da Paraíba, após aprovação pelo seu Comitê de Ética.
Participaram do estudo seis crianças que se encontravam internadas na referida instituição no
período de Janeiro a Abril de 2009, portadoras de doenças crônicas com faixa etária entre 7 e 13
anos. Os dados empíricos foram coletados por meio da observação participante, em variadas
situações, que aconteceram antes e após as sessões de aplicação de atividades do referido manual,
para identificar possíveis mudanças no enfrentamento da doença e hospitalização. Todas as sessões
foram gravadas em aparelho de MP4 e as observações registradas em diário de campo. A análise
dos dados seguiu os critérios de interpretação temática. Desse modo, foi possível apreender a
problemática investigada a partir da categoria: O enfrentamento da hospitalização da criança com
doença crônica a partir de intervenções com um manual lúdico de saúde. Os resultados revelaram
que por meio da intervenção algumas mudanças foram observadas no comportamento das crianças,
contribuindo para um melhor enfrentamento da situação de doença e hospitalização. As mudanças
referiram-se a uma maior participação no seu processo de saúde, interessando-se em conhecer
melhor a enfermidade e o tratamento; redução da ansiedade frente o afastamento materno; melhora
na interação com outras crianças e com profissionais da equipe de saúde; redução do medo de
procedimentos e da morte; desmistificação de fantasias relacionadas ao hospital; adoção de
estratégias para reduzir o desconforto provocado pela saudade; desenvolvimento de habilidades do
autocuidado. Na percepção das mães, as crianças ficaram mais calmas com a intervenção. As
mudanças comportamentais observadas indicam efeitos positivos no enfrentamento da situação de
doença e hospitalização, porém, devemos chamar a atenção para os aspectos subjetivos inerentes
ao processo. Sobre esse aspecto apreendemos um grande sofrimento psíquico nas crianças,
sofrimento esse que não havia sido identificado, em uma simples observação, no comportamento das
crianças, mas, que a partir do estabelecimento de um diálogo viabilizado pelas atividades do manual,
a expressão de sentimentos proporcionou o alívio de tensões. Acreditamos que mudanças na forma
de cuidar podem reduzir os desconfortos inerentes à hospitalização e promover o desenvolvimento da
criança, ainda que diante de situações adversas. Esperamos que o estudo amplie a discussão sobre
a assistência à saúde da criança por meio da reflexão acerca de recursos que contribuam para um
cuidado integral e humanizado.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp125244.pdf

Nº de Classificação: 6268
ARAÚJO, Angela Amorim de. Catálogo CIPE® para insuficiência cardíaca congestiva. João
Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2009. [90] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NOBREGA, Maria Miriam Lima da
RESUMO: Introdução: A ICC é considerada problema de saúde pública no mundo inteiro. Nas últimas
três décadas, tanto a incidência quanto a prevalência da ICC têm aumentado. O trabalho do
enfermeiro tem ganhado destaque nas últimas décadas, uma vez que, o tratamento farmacológico da
IC tem melhorado a cada dia, porém o tratamento não farmacológico tem demonstrado ser cada vez
mais importante, justificando o desenvolvimento de clínicas e programas de IC, a maioria,
administrados por enfermeiros, que detêm o manejo das intervenções não farmacológicas. O uso do
processo de enfermagem desencadeou o desenvolvimento de sistemas de classificação para
algumas das fases desse processo, ou seja, para os elementos da prática de enfermagem:
diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem. A Classificação Internacional para a Prática
de Enfermagem (CIPE®) é uma terminologia combinatória para a prática de enfermagem, para
facilitar o mapeamento cruzado de termos locais, classificações e vocabulários existentes. A
CIPE®Versão 1.0 apresenta uma estrutura de classificação compreendida por sete eixos,
denominada de Modelo de Sete Eixos, que deve facilitar ao usuário o acesso às definições e
conceitos da CIPE® por meio dos quais se poderão construir, as afirmativas de diagnósticos,
resultados e intervenções de enfermagem. Objetivos: Construir com base nos termos da CIPE®
Versão 1.0, afirmativas de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem para pacientes
portadores de Insuficiência Cardíaca Congestiva na classe funcional III da escala da NYHA e
apresentar uma proposta de Catálogo CIPEÒ para Insuficiência Cardíaca Congestiva, utilizando as
etapas determinadas pelo Conselho Internacional de Enfermagem. Procedimentos Metodológicos:
Trata-se de um estudo de natureza exploratório-descritivo, que foi desenvolvido em etapas, sendo a
primeira identificação dos termos constantes na CIPE® Versão 1.1, norteados pelo modelo
fisiopatológico da ICC e seus principais sinais e sintomas: Dispneia, Taquicardia, Edema e
Congestão. A partir destes eixos foram construídas afirmativas de diagnósticos/resultados e
intervenções de enfermagem utilizando as diretrizes orientadas pela CIE. Depois de realizada a
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construção das afirmativas de diagnósticos de enfermagem foi feito o mapeamento cruzado dessas
afirmativas com os diagnósticos de enfermagem contidos no Catálogo de Conceitos de Diagnóstico
de Enfermagem da CIPE® Versão 1.1. Resultados: Foram identificados 92 termos do eixo foco
relacionados á ICC, a partir dos quais foram construídos 68 diagnósticos/resultados de enfermagem e
posteriormente normatizados e separados por classe funcional (Taquicardia, Dispneia, Edema e
Congestão) gerando 234 Intervenções de enfermagem, desenvolvidas a partir das diretrizes
apresentadas pelo CIE, para a construção do Catálogo CIPE® para ICC, as quais foram elaboradas
seguindo os principais sinais e sintomas da ICC (taquicardia, dispneia, edema e congestão) os
diagnósticos resultando em 15 diagnósticos para taquicardia, 26 para Dispneia, 11 para edema e
para Congestão resultando em 68 diagnósticos de enfermagem e 234 Intervenções de enfermagem.
Considerações Finais: Espera-se que a proposta de Catálogo CIPE® para pacientes com ICC
aplicáveis a classe funcional III da NYHA, possa favorecer a avaliação nos indivíduos portadores
desta doença e, consequentemente, a melhoria da qualidade da assistência de enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp121238.pdf

Nº de Classificação: 6269
CARVALHO, Marisaulina Wanderley Abrantes de. Catálogo CIPE® para dor oncológica. João
Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 88 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NÓBREGA, Maria Miriam Lima da
GARCIA, Telma Ribeiro
RESUMO: Introdução: A clientela a que se destina este estudo, são os pacientes adultos portadores
de neoplasia maligna que em algum momento, desde seu diagnóstico até a sua cura ou morte,
experimentam a sensação de dor que, no paciente oncológico pode ser causada pelo seu próprio
câncer, pelo tratamento do câncer, relativas ao câncer ou por doenças concomitantes, a dor originária
de uma ou mais destas quatro fontes é determinada de Dor Oncológica. A dor é um sinal diretamente
proporcional a qualidade de vida do paciente oncológico e é descrita muitas vezes como algo mais
terrível que a própria doença, chega a ser a segunda causa de medo do paciente após o diagnóstico
de câncer, sendo a primeira a morte. O sofrimento dos doentes é o resultado da vivência da dor
associado a incapacidade física, isolamento familiar e da sociedade, preocupações financeiras, o
medo da mutilação e da morte. Objetivo: Construir um Catálogo CIPE® para Dor oncológica visando
o oferecimento de uma assistência de enfermagem de qualidade para pacientes com dor oncológica.
Procedimentos metodológicos: Trata-se de um estudo de natureza exploratória descritiva, que para o
atendimento aos objetivos, o mesmo foi desenvolvido em duas etapas: 1) elaboração de afirmativas
de diagnósticos/resultados e intervenções de enfermagem utilizando os termos constantes no Modelo
de Sete Eixos da CIPE®, e 2) estruturação do Catálogo CIPE® para Dor oncológica. Resultados: Os
indicadores empíricos relacionados à dor oncológica, foram obtidos a partir da literatura por meio da
realização de uma análise de conceito de dor oncológica onde foram identificados seus antecedentes,
atributos e consequentes. Esta análise serviu de base para identificar termos constantes na CIPE®
Versão 1.0, que foram utilizados para a construção das afirmativas. Foram identificados no Eixo Foco
84 termos relacionados com os pacientes com dor oncológica, a partir desses termos foram
construídas 156 afirmativas de diagnóstico/resultado de enfermagem, as quais foram mapeadas com
as afirmativas constantes no Catálogo de Diagnósticos/Resultados de enfermagem da CIPE® Versão
1.1, evidenciado que 117 afirmativas de diagnósticos/resultados de enfermagem são constantes e 36
não constantes no referido Catálogo. Os diagnósticos de enfermagem foram distribuídos de acordo
com o modelo teórico para o cuidar de enfermagem em dor oncológica. Para os aspectos físicos
foram identificados 28 diagnósticos/resultados de enfermagem, para a dor de origem psicogênica, 29
diagnósticos/resultados de enfermagem foram construídos e para os aspectos sócio-culturais e
espirituais da dor oncológica foram construídos 11 diagnósticos/resultados de enfermagem. Em
seguida foram construídas as intervenções de enfermagem para cada diagnóstico de enfermagem
identificado. O Catálogo foi desenvolvido para a prioridade de saúde DOR ONCOLÓGICA, em toda
sua dimensão incluindo a dor de origem física e a dor de origem psicogênicas onde os aspectos
psicológicos, culturais e espirituais estão presentes. O Catálogo tem como objetivos servir de guia
para os enfermeiros que prestam cuidados aos pacientes com dor oncológica, e dar suporte a
documentação sistemática do cuidado de enfermagem, usando a CIPE®. As afirmativas
desenvolvidas contemplam todos os aspectos, mas deve ficar claro que é um guia que deve ser
seguido pelos enfermeiros, não dispensando, portanto a experiência clínica, o raciocínio crítico e a
tomada de decisão. Considerações finais: A construção do catálogo CIPE® proporciona um meio
seguro e sistemático para que os enfermeiros que trabalham nesta área ofereçam uma assistência de
qualidade a paciente com dor oncológica. Acredita-se que a construção deste Catálogo CIPE® para
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dor oncológica possa favorecer a sistematização da assistência de enfermagem tendo em vista o
mesmo contemplar os diagnósticos de enfermagem, os resultados e as intervenções de enfermagem,
tornando-o um instrumento facilitador da prática clínica da Enfermagem.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp121248.pdf

Nº de Classificação: 6270
BARREIRO, Maria do Socorro Claudino. Acolhimento como estratégia para humanizar práticas
de cuidar em saúde: revisão integrativa de pesquisas em enfermagem. João Pessoa. Universidade
Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COSTA, Solange Fátima Geraldo da
RESUMO: A temática central desse estudo compreende o acolhimento como ferramenta para
humanizar as práticas em saúde, embasado em resultados de pesquisas produzidas em âmbito
nacional que retratem as mudanças decorrentes de sua aplicação nos vários cenários que
conformam os serviços de saúde. O acolhimento humaniza as práticas de cuidar por valorizar as
características que permeiam o encontro entre sujeitos, além de ampliar o acesso aos serviços de
saúde, traduzindo-se no cuidado resolutivo, pautado na co-responsabilização, ética e vínculo. Nessa
perspectiva, este estudo tem como objetivos Investigar as produções científicas publicadas que
tenham como foco central o acolhimento e a humanização do cuidar em saúde; Analisar os
resultados das pesquisas produzidas para a humanização do cuidar em saúde. Trata-se de um
estudo de revisão integrativa da literatura, para a sua realização foi realizada uma busca nas bases
de dados, da Biblioteca Virtual em Saúde: LILACS e Scielo, e nos portais de teses e dissertações das
instituições: USP, UFC, UFPB, portal CAPES e CEBEN. Para viabilizar a coleta de dados foram
utilizados como descritores as palavras: acolhimento, acolhimento e acesso, acolhimento e vínculo,
acolhimento e humanização, acolhimento e cuidado. A coleta de dados foi realizada nos meses de
fevereiro, março, abril e maio do ano de 2009. A amostra foi composta por 28 estudos,
disponibilizados na íntegra eletronicamente, publicados no período de 2002 a 2008. A análise dos
dados permitiu identificar três categorias temáticas: acolhimento, acolhimento como tecnologia leve e
acolhimento e acesso. Dentro dessas categorias foi possível visualizar as subcategorias: vínculo,
cuidado, humanização, gerenciamento do cuidado e percepção de profissionais e usuários. Nesse
contexto, o acolhimento apresentou-se como ferramenta que possui um grande potencial para
transformar as práticas de cuidado que vem sendo desenvolvidas nos serviços de saúde, contudo,
vem sendo operacionalizado com dificuldades. Para sua efetivação é necessário que este seja
trabalhado na perspectiva de sensibilizar os profissionais a reconhecê-lo como integrante de um todo
indivisível em sua prática de cuidado. Cabe aos envolvidos buscar parcerias com a comunidade, a fim
de tê-la como aliada nessa construção, uma sugestão seria a formação de conselhos locais de
saúde, para entre outras coisas discutir a construção do acolhimento nos serviços de saúde, para que
estes possam atuar com todo o seu arsenal resolutivo.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp121248.pdf

Nº de Classificação: 6271
MACÊDO, Wânia Cristina Morais de. Construção e validação de um instrumento de coleta de
dados para recém-nascidos assistidos no berçário. João Pessoa. Universidade Federal da
Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2009. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FONTES, Wilma Dias
RESUMO: Introdução: O período neonatal compreende os primeiros 28 dias de vida do bebê. Nessa
fase da vida, o ser humano apresenta muitas particularidades caracterizadas pela sua imaturidade.
Entretanto, percebe-se que, independentemente, de sua idade gestacional ao nascer, o recémnascido expressa emoções, prazer e dor. Dessa forma, a atenção prestada a ele deve ser estruturada
no sentido de prevenir complicações e diminuir os riscos. Sabe-se que, diante de procedimentos cada
vez mais especializados, o uso da tecnologia e a forma como está sendo prestada esta assistência
vêm aumentando significativamente as possibilidades de sobrevivência dos recém-nascidos. Nesse
contexto, o enfermeiro, por meio do Processo de Enfermagem, visa melhorar sua assistência, pois a
utilização deste Processo possibilita a identificação dos problemas de saúde apresentados por nossa
clientela. A partir de então, poderão ser elaboradas intervenções para a resolução destes problemas.
A sistematização da assistência de enfermagem constitui uma necessidade para o desenvolvimento
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de uma atenção mais eficaz, favorecendo principalmente o cliente. Objetivo: Construir e validar um
instrumento de coleta de dados para recém-nascidos assistidos no berçário, uma vez que o histórico
de enfermagem constitui a primeira etapa da sistematização da assistência de enfermagem, para
contribuir com implantação desta metodologia de trabalho. Neste estudo, optamos em utilizar a Teoria
das Necessidades Humanas Básicas de Horta, por ser uma teoria bastante difundida em todo o Brasil
e por esta fazer parte do Projeto de Sistematização da Assistência de Enfermagem do Hospital
Universitário Lauro Wanderley. Metodologia: Para tanto, foi desenvolvido um estudo metodológico,
realizado no berçário do Hospital Universitário Lauro Wanderley, na cidade de João Pessoa-PB. O
presente estudo teve como população e amostra enfermeiros assistenciais desta instituição, docentes
da disciplina Enfermagem Pediátrica da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), bem como recémnascidos ali assistidos e que, através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, concordaram
em participar da pesquisa, sendo os recém-nascidos representados pela suas genitoras. Resultados:
Esta pesquisa foi dividida em duas fases: construção da 1ª versão do instrumento de coleta de dados
para recém-nascidos assistidos no berçário, a partir de uma ampla revisão de literatura, a qual
permitiu a identificação dos indicadores empíricos comuns a esta clientela com base em Horta e a
validação destes por enfermeiros assistenciais e docentes; construção da versão final do instrumento
a partir da validação de conteúdo e forma, por enfermeiros assistenciais e recém-nascidos assistidos
no berçário, da 1ª versão do instrumento, o que culminou em um Instrumento de coleta de dados para
recém-nascidos assistidos no berçário e a elaboração de um roteiro para operacionalizá-lo.
Considerações finais: Contudo, entendemos que este estudo poderá ser modificado a qualquer
tempo, à medida que novas idéias forem surgindo. Esperamos que este instrumento seja incorporado
à prática profissional da equipe de enfermagem e que venha a contribuir para melhorar a assistência
prestada ao nosso cliente, o recém-nascido.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp121250.pdf

Nº de Classificação: 6272
SILVA, Grazielle Roberta Freitas da. Validação do Harris Infant Neuromotor Test (HINT) para a
língua portuguesa. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia
e Enfermagem, 2009. 147 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARDOSO, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão
RESUMO: Têm-se utilizado estratégias que subsidiam a prática dos profissionais de saúde, por meio
de escalas/testes, como o Harris Infant Neuromotor Teste(HINT). Assim, objetivou-se: validar a
versão do HINT na língua portuguesa; avaliar a confiabilidade interclasse e teste-reteste da versão
adaptada à língua portuguesa do HINT; avaliar a validade concorrente do HINT com a Alberta Infant
Motor Scale (AIMS). Estudo metodológico, longitudinal, com amostra por conveniência consecutiva
composta por 73 crianças e responsáveis atendidos no Centro de Desenvolvimento Familiar
(CEDEFAM) em Fortaleza-CE-Brasil, entre setembro de 2007 e dezembro de 2008. Executado em
duas etapas: pré-teste, com dezessete crianças, e testagem da versão final do HINT de 73 crianças,
em três momentos. No primeiro, crianças em idade de 3 meses e 16 dias a 5 meses e 15 dias, sendo
aplicado o HINT por dois avaliadores devidamente treinados. Em seguida, reaplicação do HINT, dois
e nove dias após a primeira avaliação por um único avaliador. E a terceira, entre 8 meses e 16 dias a
10 meses e 15 dias, usando os mesmos critérios da primeira avaliação. As informações foram
armazenadas anonimamente em banco de dados utilizando-se o programa Excel e SPSS®, versão
13, para o cálculo das propriedades psicométricas. Todos os aspectos éticos foram resguardados e
respeitados. Após o pré -teste, uma expressão se adaptou à cultura, a saber: Occipital-Frontal
Circumference(OFC). A maioria das crianças nasceu por parto vaginal (78,1%); com peso acima de
2.500g; estatura média de 48,51; PC médio de 34,22 e PT entre 30 e 39,5. A IG média é de 37,86
semanas. Pelo perfil materno/cuidador, a maioria das mães era solteira (64,4%), com idade média de
27,42 anos. Já os dados paternos (n= 54) indicam a média de idade 25,9 anos. Mais da metade das
mães diz-se de raça negra (54,8%); pais pardos (63%), sem ocupação (63%), com ocupação rentável
(74%). Quanto à renda, 35 famílias (47,9%) ganham de um a dois salários. Pais com escolaridade
média de 5,6 anos de estudo, tendo a maioria pelo menos iniciado o ensino médio. No concernente à
confiabilidade interclasse, na primeira avaliação, mostrou o coeficiente de Kendall tau b entre 0,501 e
1,00. Dos 21 itens do HINT, 4, 7, 12, 18, 19, 20 e 21 tiveram 100% de concordância. Na terceira, um
item (item 6) não alcançou excelente concordância, e quinze obtiveram 100% de confiabilidade.
Calculada a concordância do valor do escore total, teve-se valor de 0,801 (p= 0,001) e 0,898 (p=
0,001) na primeira e terceira avaliação, respectivamente. No teste-reteste, os itens 4, 7 12, 18, 19, 20
chegaram a 100% de correlação, tanto entre os itens quanto entre as avaliações. Na correlação
interitem, os itens 3, 6, 15, 16 e 17 apresentaram baixa correlação. Em contrapartida, os demais
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foram bons (itens 2, 5, 8, 9, 11 e 13) e excelentes (itens 1, 10 e 14). O escore total foi de excelente
correlação interitem (? =0,913). Na correlação entre avaliações, o item 3 (seguimento visual) e o 17
(postura dos pés) apresentaram baixa correlação. Em contrapartida, os demais foram bons (itens 6,
13, 15 e 16) e excelentes (itens 8, 9, 10 e 21). O escore total foi de excelente correlação entre
avaliações (? =0,954). Também quanto à validade de critério, aos resultados dos escores finais do
HINT e AIMS, usando coeficiente de correlação r de Pearson, entre os dois instrumentos, na primeira
e na terceira avaliação. Na primeira avaliação, para o avaliador 1, verificam-se os seguintes
resultados: r= - 0,673; e para o avaliador 2, r= -0,670. Na terceira avaliação, o avaliador 1 apresentou
r= -0,512 e o avaliador 2: r= -0,523. Os dados se mostraram negativos, pois os instrumentos são
inversamente proporcionais. O escore total do HINT, na primeira avaliação, foi de 11 a 39 e, na
terceira, de 0 a 17,5. Todos os escores classificaram-se como avançados ou dentro dos limites
normais, de acordo com a faixa etária. As mães classificaram as crianças com desenvolvimento
acima do padrão esperado ou de acordo com a idade. Confirma-se validade e confiabilidade, mas
sugere-se que o HINT seja aplicado em outras realidades e contextos.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp124421.pdf

Nº de Classificação: 6273
OLIVEIRA, Fernanda Celedonio de. Representações sociais de pacientes renais crônicos sobre
a hipotensão arterial. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2009. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVES, Maria Dalva Santos
RESUMO: A doença renal Crônica está sendo considerada patologia de caráter progressivo e
importante problema de saúde publica. O número de pessoas mantidas nas diversas modalidades de
diálise no Brasil aumenta consideravelmente. Nesse tempo, inúmeras complicações podem ocorrer,
entre elas a hipotensão arterial, que acomete 25% das sessões de hemodiálise. O estudo objetivou
conhecer as representações sociais sobre a hipotensão arterial de pacientes com Insuficiência Renal
Crônica em tratamento de hemodiálise e comparar entre os homens e as mulheres. A pesquisa do
tipo exploratória descritiva de natureza quanti qualitativa com suporte na Teoria das Representações
Sociais foi realizada no período de março a maio de 2009 em uma clínica de hemodiálise de
Fortaleza conveniada ao SUS. Os sujeitos constituídos de 50 pacientes renais crônicos que
apresentavam hipotensão arterial durante o tratamento de hemodiálise foram submetidos a uma
abordagem com multimétodos e a coleta de dados realizada nos prontuários, com estímulos
indutores no Teste de Associação livre de palavras e por meio da entrevista narrativa e colagens. A
organização dos dados quantitativos, do prontuário e das associações livres de palavras, foram
realizadas por meio das planilhas do programa Excel, enquanto os dados qualitativos, entrevista
narrativa e as colagens, se efetuaram pelas linhas narrativas (Spink) e técnica de expressão,
respectivamente. Foram respeitados os preceitos éticos-legais conforme a Resolução nº 196/96 que
normatiza a pesquisa com seres humanos . Os resultados mostraram que houve predomínio do sexo
feminino; faixa etária entre os maiores de 60 anos; analfabetos; casados; católicos; aposentados;
renda familiar em torno de um salário mínimo e com procedência da Capital, com o predomínio do
HAS e DM como causas prevalentes entre eles. Evocaram 200 palavras que foram selecionadas
quanto ao núcleo central e periférico. Nas entrevistas narrativas, 30 sujeitos participaram, sendo
identificadas sete categorias. Por fim, 45 deles utilizaram as colagens, classificando-as em 13
categorias especificas. Percebemos que os homens, as representações sociais são mais pessimistas
e negativas; associaram a HA com suor, o medo e a vista ruim e morte; descreveram que, após o
início do tratamento, as limitações impostas pela doença dificultaram a maneira de viver, alegaram
mudanças na realização de atividades desenvolvidas anteriormente; associaram as limitações da
doença com a falta de liberdade, prisão e fogo. As representações sociais da mulheres foram
expressas de maneira mais cautelosa e sentimentalista; associaram a HA com suor; medo e vista
ruim e dor; relataram atitudes positivas, o bom convívio com a doença; os aspectos religiosos e os
planos futuros como consequências voltadas para enfrentamento da doença e objeto de superação;
predominaram imagens compartilhadas sobre as dificuldades na convivência com os novos hábitos
alimentares, mas ressaltando o poder de conformidade. Concluímos que há muito a fazer pelos
pacientes renais crônicos, bem como pelos profissionais que deles cuidam, pois, conhecendo a
singularidade de cada individuo, será possível aplicar os princípios da promoção da saúde com vistas
a uma melhor qualidade de vida.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp120048.pdf
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MARTINS, Álissan Karine Lima. Círculos de cultura em saúde mental: perspectivas de equipes da
estratégia saúde da família. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2009. 156 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Ângela Maria Alves e
RESUMO: A Estratégia Saúde da Família (ESF) aparece no cenário da saúde mental como espaço
estratégico para o acolhimento das pessoas em sofrimento mental pela possibilidade de articulação
de formas de integração entre usuário, família, redes de suporte social da comunidade e serviços de
saúde. A realidade, no entanto, ainda demonstra pouca aproximação das ações em saúde mental na
Atenção Básica pelos profissionais, exigindo estratégias que visualizem a situação e encaminhem
propostas de atuação. Tais recursos apresentam-se como tecnologias leves de cuidado que
viabilizam o “empoderamento” dos sujeitos, sendo os círculos de cultura um desses exemplos. Esta
pesquisa objetivou possibilitar espaço de círculo de cultura quanto à abordagem em saúde mental
sob a perspectiva da equipe da ESF. Pesquisa-ação desenvolvida junto a 22 profissionais de duas
equipes da ESF do Município de Juazeiro do Norte - CE - Brasil, utilizando como referencial
metodológico os círculos de cultura, propostos por Paulo Freire. A produção dos dados se deu,
inicialmente, por meio de visitas de campo, contando como instrumentos um roteiro de entrevista
semi-estruturada e a observação não sistemática com registro em diário de campo. Em seguida,
foram realizados seis círculos de cultura, nos quais foram abordaram aspectos da integralidade do
cuidado em saúde, do histórico da loucura, as novas abordagens em saúde mental, desde a Reforma
Psiquiátrica, a interface da saúde com a doença mental e a integração entre saúde mental e ESF. A
análise foi realizada pela triangulação dos dados sob o referencial teórico da atual Política Nacional
de Saúde Mental e da Reforma Psiquiátrica. Nos encontros com os profissionais, as concepções
sobre a saúde mental centralizaram-se no adoecimento, determinando ações fragmentadas e
relacionadas ao encaminhamento e prescrição medicamentosa. Nos momentos subsequentes, os
participantes visualizam as relações entre a saúde e a doença mental, entre os fatores sociais,
culturais e biológicos imbricados no sofrimento mental, vislumbrando aspectos intersetoriais que
trouxessem repercussões para a prática. Com isso, os participantes conjecturaram formas de intervir
pelo adequado acolhimento da demanda, o reconhecimento das problemáticas e a organização dos
recursos presentes para atuar no sentido da promoção da saúde mental, prevenção de agravos e
assistência dos casos de sofrimento mental da comunidade. Os círculos de cultura em saúde mental
permitiram a aproximação dos participantes com elementos desconhecidos no campo da saúde
mental, seguida da problematização das demandas locais e reflexão quanto às possibilidades de
atuação com os recursos da comunidade e do serviço. Assim, foi possibilitado o “empoderamento”
dos indivíduos, por meio da sensibilização diante às questões em saúde mental, fortalecendo os
vínculos entre a equipe e os conhecimentos para acolher situações de saúde mental como campo de
assistência na Atenção Básica.
Acesso remoto ao texto integral: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp120321.pdf

Nº de Classificação: 6275
MARQUES, Marília Braga. Avaliação da competência de idosos diabéticos para o autocuidado.
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2009. [109]
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Josefina da
RESUMO: O cuidado integral com Diabetes Mellitus e suas complicações é um desafio para a equipe
de saúde. É imprescindível a identificação de comportamentos inadequados para poder revertê-los e
conhecer as variáveis que possam interferir na mudança de comportamento para o autocuidado. O
presente estudo teve como objetivo geral: avaliar as competências de idosos diabéticos para a prática
de ações de autocuidado; e como objetivos específicos: caracterizar a população idosa segundo
variáveis socioeconômicas e clínicas; analisar o conhecimento dos idosos diabéticos assistidos na
atenção primária sobre o tratamento e o diabetes mellitus; verificar a relação entre as características
sociodemográficas e individuais relacionadas ao diabetes e a competência dos indivíduos para o
autocuidado. Estudo descritivo de corte transversal do tipo correlacional. A população do estudo foi
composta por idosos acompanhados nas unidades básicas de saúde sorteadas inseridas nas seis
Secretarias Executivas Regionais de Fortaleza-CE. A coleta de dados foi realizada no período de
março a julho de 2009 nos domicílios dos idosos, através da utilização de um formulário e a Escala
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para Identificação de Competências para o Autocuidado em Diabetes (ECDAC), elaborada por
NUNES (1982). Os dados foram agrupados e analisados estatisticamente, através do programa
Statistical Package for the Social Sciences-SPSS versão 14.0. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, com protocolo nº 17/09. Os resultados
mostraram que a maioria dos participantes constituiu-se de mulheres (76%), com idade mínima de 60
anos e máxima de 85 anos. A amostra apresentou grau de escolaridade bastante heterogêneo: 37%
eram analfabetos O tempo de diagnóstico variou de 4 a 46 anos, com média de 10 anos de
diagnóstico da doença (DP= 6,9 anos). Na Subescala I, que avalia a Capacidade Física dos idosos,
obtiveram pontuação mínima de 11 pontos e pontuação máxima de 24 pontos, média de 23,21 e
desvio padrão de 5,72. Na Subescala III, que avalia a Capacidade Mental, os idosos obtiveram
pontuação mínima de 11 pontos, pontuação máxima de 39 pontos, média de 23,21 e desvio padrão
de 5,72. Somente 38% dos idosos obtiveram pontuação entre 25-44 pontos, considerada pontuação
satisfatória para competência para o autocuidado em diabetes. Já na pontuação total da ECDAC,
somente 6% dos idosos atingiram pontuação entre 78 -108 pontos, sendo que apenas estes se
classificaram como competentes para o autocuidado em diabetes. Conforme os resultados
apresentados, observa-se que um número reduzido de idosos, apenas 6%, foi considerado
competente para o autocuidado em diabetes, fato que enfatiza a importância do desenvolvimento de
ações de promoção da saúde direcionados para esta parcela da população que possui limitações
físicas, mentais ou motivacionais para o autocuidado em diabetes, tendo como premissas a avaliação
de competências para o autocuidado em diabetes.
Acesso remoto ao texto integral: NÃO DISPONÍVEL
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"Mais saúde no trabalho": estratégia de enfermagem para um programa de
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Análise da carga microbiana nos instrumentos utilizados em cirurgias ortopédicas

5985

(M)
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concepções de educação no trabalho, levantamento de necessidades, público
participante e resultados esperados

5993

(M)
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percepção da equipe de enfermagem
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de parto
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diabetes mellitus tipo 2
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Aprendendo a aprender o diagnóstico de enfermagem: estratégias metacognitivas
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Município de Ribeirão Preto-SP
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(M)
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Assistir familiares de pacientes fora de possibilidades terapêuticas: competência
do enfermeiro

5971

(M)

Associação entre a qualidade de vida relacionada à saúde, atitudes frente ao uso
de anticoagulação oral e variáveis sócio-demográficas e clínicas
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(M)

Atenção dispensada aos usuários com úlcera venosa: percepção dos usuários,
cadastrados nas equipes de saúde da família (A)
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(M)

Atenção individual, enfoque familiar e orientação à comunidade nas ações de
controle da tuberculose na percepção de diferentes atores - Ribeirão Preto, SP
(2007)

6081

(M)

Atenção integral à saúde do idoso na atenção primária: os sistemas brasileiro e
espanhol

6019

(D)

Atendimento em unidades de saúde da família no olhar de idosos:
representações sociais (O)

6262

(M)

Atividades de enfermagem no centro de material e esterilização: subsídios para o
dimensionamento de pessoal

6002

(M)

Atuação da equipe de enfermagem na assistência à mulher durante o trabalho de
parto, parto e pós-parto imediato no Município de Piracicaba/SP

6113

(M)

Autocuidado na diálise peritoneal ambulatorial contínua: a enfermagem e os
clientes em tratamento domiciliar (O)

5945

(M)

Avaliação antimicrobiana de antissépticos bucais e antifúngicos sobre Candida
spp. isoladas na saliva de pacientes oncológicos

6074
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Avaliação da atenção em diabetes mellitus em uma Unidade Básica Distrital de
Saúde de Ribeirão Preto-SP

6100

(D)

Avaliação da competência de idosos diabéticos para o autocuidado

6275

(M)

Avaliação da conformidade de práticas de controle e prevenção da pneumonia
associada à ventilação mecânica em um hospital público de ensino

6021

(M)

Avaliação da eficácia da limpeza e desinfecção de alto nível na remoção do
biofilme em canais de endoscópios

5963

(D)

Avaliação da intenção de uso do preservativo entre adolescentes participantes e
não participantes de projetos educativos nas escolas

6166

(D)
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Avaliação da situação de segurança e insegurança alimentar na população
indígena potiguara da Paraíba

6172

(M)

Avaliação das ações de acessibilidade ao diagnóstico e tratamento da
tuberculose, no contexto das equipes de saúde da família, em município da
região metropolitana da Paraíba

6181

(M)

Avaliação de tecnologia assistiva para cegos: enfoque na prevenção ao uso de
drogas psicoativas

6161

(M)

Avaliação de uma tecnologia assistiva sobre amamentação para pessoas cegas

6261

(M)

Avaliação do acesso ao diagnóstico e o tratamento de tuberculose na perspectiva
dos indivíduos coinfectados ou não pelo HIV, São José do Rio Preto-SP

6254

(M)

Avaliação do ambiente virtual de aprendizagem no ensino de fisiologia em um
curso de licenciatura em enfermagem

6041

(D)

Avaliação do hábito intestinal e fatores de risco para incontinência anal na
população geral

5960

(D)

Avaliação dos eventos adversos relacionados à medicação no contexto hospitalar

5923

(M)

Avaliação e mensuração da dor crônica isquêmica e da qualidade de vida

6088

(M)

Avaliação educacional em enfermagem na perspectiva da complexidade: a trama
das interações e estratégias de (sobre)vivência

6024

(D)

Avaliação geriátrica global dos idosos mais velhos residentes em Ribeirão Preto
(SP) e Caxias do Sul (RS): indicadores para envelhecimento longevo

6114

(D)

Avaliação psicossociológica em idosos institucionalizados

6180

(M)

Bioética e pesquisa: percepção dos sujeitos de pesquisa acerca de assuntos e
situações constrangedoras em pesquisas com questionamentos

6050

(D)

Câncer infantil: fé e enfrentamento de mães

6077

(M)

Características da violência doméstica relacionadas ao trauma por queimadura
em crianças: revisão integrativa da literatura

6059

(M)

Caracterização da assistência ao parto e nascimento em um centro de parto
normal do Munícipio de São Paulo

5995

(M)
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Caracterização da dor em mulheres com câncer de mama pós-tratamento

6067

(M)

Caracterização do alfabetismo funcional em usuários do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo: recomendações para a
redação do termo de consentimento livre e esclarecido (A)

6011

(M)

Caracterização do perfil assistencial dos pacientes adultos de um pronto-socorro

6083

(M)

Caracterização dos atendimentos de urgência clínica em um hospital de ensino

6241

(M)

Caracterização sociodemográfica e clínica das reinternações psiquiátricas no
Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto, no período de 2006 a 2007

6075

(M)

Carga de trabalho de enfermagem no sistema de alojamento conjunto

5975

(D)

Catálogo CIPE® para dor oncológica

6269

(M)

Catálogo CIPE® para insuficiência cardíaca congestiva

6268

(M)

Centro espírita no itinerário terapêutico em situações de vida (O)

6196

(D)

Cinedebate: (des)construindo territórios da loucura

6190

(M)

Cintura hipertrigliceridêmica e sua associação com fatores de risco metabólicos

6148

(M)

Círculos de cultura em saúde mental: perspectivas de equipes da estratégia
saúde da família

6274

(M)

Cliente e a fístula artériovenosa em inoperância: as manifestações não verbais
em destaque no contexto do cuidado de enfermagem em nefrologia (O)

5944

(M)

Colonização dos profissionais da enfermagem por Staphylococcus aureus:
problemática e desafios (A)

6119

(D)

Competência gerencial em enfermagem: identificação do grau de competência
desenvolvido por graduandos em uma universidade privada

5992

(D)

Competência profissional: a dimensão do saber-ser-ético-profissional nas práticas
de saúde das enfermeiras em unidade básica de saúde

6006

(M)

Componentes do cuidado de enfermagem de Carraro: o processo do parto sob a
lente das puérperas

6198

(M)
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Compreendendo o consumo de bebidas alcóolicas através do olhar d@s
adolescentes

6099

(D)

Compreensão de participação dos membros gestores do Comitê da Sub-Bacia
Hidrográfica do Rio Salgado: um enfoque para a promoção da saúde (A)

6260

(D)

Compreensão dos conselheiros municipais de saúde sobre a participação social e
seus processos (A)

6233

(M)

Comunicação na assistência de enfermagem a criança: maneiras, influências e
estratégias

6217

(M)

Condições ambientais envolvidas na saúde e na doença da população de
Muzambinho - Minas Gerais sob a ótica de atores sociais

6145

(D)

Conduta clínica de enfermagem no pré-operatório de cirurgia cardíaca:
contribuições para a profilaxia de problemas de enfermagem pós-operatórios (A)

5916

(M)

Conduta clínica de enfermagem para cuidar do cliente portador do HIV/AIDS: o
que fazem e o que sabem os enfermeiros do IPEC

5912

(M)

Conhecimento das recomendações para a prevenção da úlcera por pressão pela
equipe de enfermagem de um hospital universitário

6087

(M)

Conhecimento deficiente acerca do HIV/Aids em adolescentes do sexo masculino

6154

(M)

Conhecimento dos profissionais médicos e enfermeiros das unidades básicas
distritais de saúde de Ribeirão Preto-SP acerca da violência contra a mulher
cometida por parceiro íntimo (O)

6106

(M)

Conhecimento e atitude de usuários com diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão
arterial em uma Unidade Básica de Saúde de Ribeirão Preto, SP

6104

(D)

Constipação intestinal em pacientes com paralisia cerebral: avaliação dos
resultados das intervenções de enfermagem

6126

(M)

Construção de ferramenta avaliativa fundamentada nas políticas públicas para
idosos: contribuições para o enfermeiro na prevenção de quedas

6220

(M)

Construção de nomenclatura de diagnósticos/resultados e intervenções de
enfermagem para a clínica cirúrgica do HULW/UFPB

6173

(M)

Construção e validação de indicadores de avaliação do acesso vascular de
usuários em hemodiálise

5989

(M)
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Construção e validação de um instrumento de coleta de dados para recémnascidos assistidos no berçário

6271

(M)

Controle da tuberculose e os desafios da gestão na atenção básica de municípios
prioritários da Paraíba

6263

(M)

Cotidiano de cuidados à pessoa com depressão na pós-modernidade: uma
cartografia

6018

(D)

Crianças e adolescentes com câncer: experiências com a quimioterapia

6103

(M)

Cuidado à família do idoso com câncer em cuidados paliativos: perspectiva da
equipe de enfermagem e dos usuários (O)

6238

(M)

Cuidado de enfermagem com mulheres gestantes: perspectivas para uma ecoobstetrícia (O)

6222

(M)

Cuidado de enfermagem durante o processo de adaptação entre pais e recémnascidos com anomalias congênitas

6186

(M)

Cuidado de enfermagem no pós-operatório de cirurgia cardíaca: as percepções
da pessoa que recebe reflexoterapia (O)

6188

(M)

Cuidado domiciliar de enfermagem a famílias que vivenciam mudanças nas
condições de saúde de seus familiares

6221

(M)

Cuidando do recém-nascido em UTIN: convivendo com a fragilidade do
viver/sobreviver à luz da complexidade

6202

(M)

Cuidando para manter o mundo da família amparado: a experiência da família
rural frente ao câncer

5964

(D)

Cuidar de si no contexto acadêmico da enfermagem e a segurança do paciente
(O)

6192

(D)

Cumprimento da terapia com antidiabéticos orais em usuários da rede básica de
Fortaleza - Ceará

6163

(M)

Curso de Enfermagem da Universidade Católica de Petrópolis: a construção de
um ethos profissional (O)

5950

(D)

Definição e validação dos termos atribuídos aos fenômenos de enfermagem em
terapia intensiva

6131

(M)
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Democracia e conquista: saúde mental como política pública

6111

(M)

Desafios na atenção aos usuários de álcool e outras drogas e a reabilitação
psicossocial (Os)

5988

(M)

Desatando os nós dos lençóis hospitalares: um estudo sobre prevenções de
lesões das mãos de quem cuida

5909

(M)

Desenvolvimento da sexualidade da criança em situação de risco (O)

5982

(M)

Desigualdade sócio espacial expressa pelas variáveis do sistema de informação
sobre nascidos vivos em três municípios da Região Metropolitana de Maringá Paraná, 2006 (A)

6213

(M)

Desmame precoce: contribuição de uma prática educativa com trabalhadoras de
enfermagem

6223

(M)

Diagnóstico acerca das respostas corporais verbalizadas pelos enfermeiros
quando submetidos a fatores estressantes no centro de terapia intensiva (O)

5918

(M)

Diagnósticos de enfermagem em pacientes no pós-operatório mediato de
transplante cardíaco e validação do diagnóstico considerado mais característico:
angústia espiritual

6121

(D)

Direitos dos usuários com diabetes mellitus: do conhecimento à utilização dos
benefícios na saúde

6069

(M)

Diretrizes e bases da educação nacional e escolas de enfermagem na década de
1960: uma visão histórica

5976

(M)

Diretrizes político-institucionais do Programa de Doenças Sexualmente
Transmissíveis e Aids do Município de Marília sob a perspectiva do conceito de
vulnerabilidade

6013

(M)

Distribuição do tempo de trabalho das enfermeiras em unidade de emergência

6001

(M)

Distribuição espacial dos casos de tuberculose e seus determinantes sócioeconômicos na área urbana do Município de Campina Grande (PB) - 2004 a 2007

6176

(M)

Do horror ao amor: compreendendo o significado de estar hospitalizado no
cotidiano de crianças e adolescentes com doenças crônicas

6189

(M)

Dor crônica em pacientes esquizofrênicos: prevalência e características

5998

(M)
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Edificando uma fortaleza: a experiência dos pais no cuidado do filho estomizado
no Brasil e na Colômbia

5966

(D)

Educação ambiental como espaço de atuação do enfermeiro

6160

(M)

Educação em enfermagem na UFPA e a práxis da enfermeira na Atenção Básica
de Saúde

6230

(D)

Educação em saúde: análise do ensino na graduação em enfermagem no Estado
de São Paulo

6023

(D)

Efeito da fração proteolítica de Carica candamarsensis na cicatrização cutânea:
avaliação pré-clínica e clínica fase I

6144

(D)

Efeito do contato pele a pele imediato ao nascimento na reatividade à dor dos
recém-nascidos durante a vacina contra Hepatite B

6038

(M)

Eficácia do consumo de arroz fortificado com ferro no tratamento de crianças com
anemia carencial

6130

(M)

Em busca do profissional socialmente sensível: um estudo sobre o trabalho do
cirurgião-dentista na estratégia de saúde da família sob o olhar da bioética de
intervenção

6195

(D)

Enfermagem em Santa Catarina em tempos de tuberculose: padrões de
conhecimento de cuidado de uma época (1943-1960)

6200

(D)

Enfermagem-Saúde: construindo um saber sobre políticas de saúde, 1977-1980

5930

(M)

Enfermeira auditora do Sistema Único de Saúde: perfil, atividades e percepções

6229

(M)

Enfermeiras no processo de incorporação do Hospital dos Servidores do Estado
ao Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (1977-1980)
(As)

6215

(M)

Enfermeiro e a dor no pós-operatório ortopédico: o significado da ação (O)

5913

(M)

Ensino dos conteúdos atitudinais na formação inicial do enfermeiro (O)

6020

(M)

Ensino dos registros de enfermagem nos cursos técnicos profissionalizantes

6183

(M)

Entre o tratamento conservador e a hemodiálise: implicações para a prática de
enfermagem em nefrologia

6258

(M)
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Entre o visível e o invisível: as representações sociais no cotidiano do senescente
cuidador de idosos dependentes

5969

(D)

Envelhecimento institucionalizado do portador de transtorno mental: o viver e o
cuidar dos profissionais de enfermagem de um hospital psiquiátrico

5943

(M)

Equipes de saúde da família e a violência doméstica contra a mulher: um olhar de
gênero (As)

5996

(D)

Escala de Waterlow na úlcera por pressão em pessoas com lesão medular: uma
tecnologia assistencial de enfermagem (A)

6164

(M)

Escolha do dispositivo de cateterização venosa periférica: contribuições para o
cuidado de enfermagem (A)

5917

(M)

Estado nutricional de crianças portadoras de cardiopatias congênitas: avaliação
de medidas antropométricas

6162

(M)

Estado nutricional, satisfação e percepção corporal em funcionários do Campus
de Ribeirão Preto-USP

6043

(M)

Estimativa do tamanho da porção alimentar de indivíduos com diabetes mellitus
tipo 2 utilizando o álbum fotográfico

6068

(M)

Estratégia DOTS no Estado de São Paulo: desafios políticos, técnicos e
operacionais no controle da Tuberculose (A)

6051

(D)

Estratégia para redução do stress e Burnout entre enfermeiros hospitalares

5961

(D)

Estresse em mulheres com diabetes mellitus tipo 2

6203

(M)

Estresse, concentrações de cortisol e estratégias de coping no desempenho da
memória de idosos saudáveis, com comprometimento cognitivo leve e doença de
Alzheimer

5986

(D)

Estudo comparativo dos resultados maternos e perinatais em centro de parto
normal peri-hospitalar e hospital - São Paulo (SP)

6025

(D)

Estudo do consumo de materiais de um centro cirúrgico após a implementação
de um sistema de gestão informatizado

5977

(D)

Estudo sobre a percepção dos enfermeiros em relação à clientela com
transtornos alimentares (Um)

5933

(M)
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Etnofarmacologia como abordagem educativa em saúde e meio ambiente numa
comunidade rural do Estado de Santa Catarina (A)

6224

(M)

Evidências no uso da fototerapia convencional em neonatos com icterícia

6143

(M)

Evolução da morbidade por doenças mentais no Município de Alfenas-MG

6045

(M)

Experiência da enfermeira de unidade de terapia intensiva neonatal na utilização
de instrumentos de avaliação da dor em neonatos (A)

6033

(M)

Experiência da mãe por ter um filho natimorto (A)

6029

(M)

Experiências de famílias de crianças com síndrome de Down no processo de
inclusão na rede regular de ensino

6062

(M)

Experiências de mães no cuidado de filhos com doença de Hirschsprung:
subsídios para o cuidado de enfermagem

6037

(M)

Familiares na sala de espera de uma unidade de terapia intensiva: sentimentos
revelados e expectativas de cuidado (Os)

6227

(M)

Fatores associados à infecção com Toxoplasma Gondii em comunidade rural do
Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais

6133

(M)

Fatores associados ao excesso de peso entre os usuários do serviço de
promoção à saúde: academia da cidade do Distrito Sanitário Leste de Belo
Horizonte - Minas Gerais

6128

(M)

Fatores associados às interações medicamentosas potenciais e aos eventos
adversos a medicamentos em uma unidade de terapia intensiva

6253

(D)

Fatores de stress vivenciados pelos familiares no processo de doação de órgãos
e tecidos para transplante

5959

(M)

Fatores dificultadores da inclusão escolar de crianças com paralisia cerebral na
perspectiva do cuidador

6129

(M)

Fatores preditivos de qualidade de vida relacionada à saúde em adolescentes
com diabetes mellitus do tipo 1

5962

(D)

Filme no ensino de graduação em enfermagem: contribuições de uma estratégia
de aprendizagem (O)

5936

(M)

Formação do técnico de enfermagem na perspectiva da interdisciplinaridade:

6234

(M)
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reflexões dos enfermeiros educadores

Formando os futuros profissionais da saúde: potências, fragilidades,
convergências e divergências vivenciadas por estudantes e professores no
processo de formação ética

6199

(D)

Funcionalidade, cognição e depressão em idosos institucionalizados que
sofreram quedas na cidade do Rio Grande/ RS

6212

(M)

Gerência do cuidado prestado pelo enfermeiro a clientes internados em terapia
intensiva (A)

5925

(M)

Gerenciamento de resíduos químicos perigosos manuseados pela enfermagem
de um hospital universitário

6256

(D)

Gerenciamento de risco em tecnovigilância: aplicação dos conceitos Seis Sigma
e técnica Delphi para o desenvolvimento e validação de instrumento de avaliação
de material-médico-hospitalar

6244

(D)

Grau de concordância da classificação de risco de usuários atendidos em um
pronto-socorro utilizando dois diferentes protocolos

6152

(M)

Grupo de psicoeducação e suas implicações no cotidiano de portadores de
Transtorno Afetivo Bipolar

6250

(M)

Grupo Memória e Criatividade: um estudo acerca da dinâmica assistencial da
enfermagem com pessoas idosas

5932

(M)

Hábitos de higiene genital e infecção no trato urinário autorreferida na gravidez

5987

(M)

Hospital Colônia Sant'ana: reminiscências dos trabalhadores de enfermagem
(1951-1971)

6185

(M)

Hospital Jesus: estratégias e efeitos simbólicos na formação do quadro de
pessoal da enfermagem (1935-1938)

5924

(M)

Idosos e florais de Bach: em busca do restabelecimento da auto-estima

6015

(M)

Idosos participantes do Programa de Integração Comunitária: conhecimento
sobre o exercício físico

6105

(M)

Imagem, reflexão e ação para a promoção da saúde dos adolescentes no
contexto rural

6159

(M)

Imaginário do estudante de graduação sobre o cuidado em enfermagem

5942

(D)
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traumato-ortopédica (O)

Impacto ao olhar o corpo desfigurado: implicações para os que cuidam de
pessoas com câncer na cabeça e no pescoço - um estudo sobre enfermeiros (O)

5921

(M)

Impacto da fisioterapia na reabilitação psicossocial de portadores de transtornos
mentais (O)

6243

(M)

Impacto da terapia farmacológica de suporte nas variáveis hemodinâmica, de
função renal e mortalidade de pacientes em sepse grave e choque séptico

6022

(M)

Incerteza e sacrifício: o sofrimento na vida familiar invadida pelo câncer da
criança

5974

(D)

Indicativos da segurança e da qualidade do cuidado/conforto de enfermagem em
uma unidade de terapia intensiva de um hospital militar do Rio de Janeiro

5955

(M)

Infecções hospitalares em pacientes cardiopatas sob procedimento hemodialítico
em unidade de terapia intensiva

6012

(M)

Influência da cultura familiar no cuidado à criança vítima de queimadura (A)

6156

(M)

Inserção do agente comunitário de saúde na equipe de Saúde da Família (A)

6055

(M)

Institucionalização de crianças e adolescentes vítimas da violência doméstica: o
cuidar na visão das instituições e das famílias envolvidas (A)

6058

(D)

Integralidade do cuidado à gestante, puérpera e recém-nascido: o olhar de
usuárias

6124

(M)

Interação enfermeira-comunidade na Estratégia Saúde da Família: um estudo das
características do sujeito e da finalidade

6219

(M)

Interações sociais de casais vivendo com HIV dez anos após introdução dos antiretrovirais no Brasil

6139

(M)

Interface da cultura e saúde: o desafio para os CAPS (A)

6009

(M)

Intervenções de enfermagem para situações de volume de líquidos deficientes:
aplicabilidade da NIC no Atendimento Avançado Pré-hospitalar Móvel

6095

(D)

Investigação científica em seres humanos: a experiência de voluntários nos
ensaios clínicos de uma nova vacina

6125

(M)
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Itinerário terapêutico das famílias de crianças com diarréia (O)

6187

(M)

Lesões de pele no intra-operatório de cirurgia cardíaca: incidência, caracterização
e fatores de risco

6016

(M)

Liderança na enfermagem em oncologia e os nexos com a humanização: uma
perspectiva dos lideres (A)

5934

(M)

Linfedema pós-câncer de mama: protocolo de tratamento com estimulação
elétrica de alta voltagem

6047

(M)

Lúdico no enfrentamento da hospitalização de crianças com doenças crônicas (O)

6267

(M)

Mãe x mulher: a abstinência sexual na ameaça de parto prematuro na
perspectiva sociocultural

5920

(M)

Manifestações da criatividade da equipe de enfermagem de um serviço de
emergência pediátrica

6197

(M)

Manipulação das soluções diluentes pela enfermagem: estudo de caso para
prevenção das infecções hospitalares

5908

(M)

Manipulação de recém-nascidos pré-termo: o cenário na UTI neonatal de um
hospital do interior paulista

6251

(M)

Modelo de comunicação verbal com o cego: desenvolvimento e validação em
consulta de enfermagem

6157

(D)

Modelos explicativos do transplante de células tronco-hematopoéticas na visão
de um grupo de pacientes (Os)

6096

(M)

Modos de ser de mulheres puérperas de Belém-PA: uma hermenêutica
heideggeriana do cuidado

6237

(D)

Módulo específico para avaliação da qualidade de vida relacionada à Saúde para
crianças e adolescentes que vivem com deficiência auditiva-vida

6120

(D)

Movimento estudantil na Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 1955-1958 (O)

5929

(M)

Mulheres ciganas no sertão paraibano e a vivência no processo de gestação,
parto e nascimento

6171

(M)

Mulheres docentes de enfermagem de uma universidade pública: a percepção a
respeito da corporeidade em sua atuação profissional

6032

(D)
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Mulheres em idade reprodutiva infectadas pelo HIV: contribuição para a prática
da enfermagem

5922

(M)

Necessidades de saúde de mulheres em processo de amamentação

5972

(D)

Níveis de ruído de incubadoras em situações experimentais de manejo: subsídios
para o cuidado em unidades neonatais

6048

(M)

Nível de independência funcional de idosos com doença de Alzheimer

6246

(M)

Núcleo familiar do portador do diabetes mellitus e a equipe de saúde da família:
ações integradas da saúde?

5927

(M)

Objeto virtual de aprendizagem simulada em enfermagem para a avaliação da
dor aguda em adultos

6239

(M)

Ocupação e fatores de risco para diabetes mellitus tipo 2: contribuição ao estudo
do processo saúde-doença de trabalhadores de enfermagem

6153

(D)

Organização e gestão do centro cirúrgico de um hospital universitário de Belo
Horizonte - Minas Gerais

6136

(M)

Orientação sexual nas escolas: seria possível se não incomodasse?

6184

(M)

Pai-acompanhante e sua compreensão sobre o processo de nascimento do filho

6151

(M)

Participação da família no cuidado à criança com paralisia cerebral

6170

(M)

Participação dos profissionais de enfermagem na assistência às parturientes no
Município de Alfenas-MG (A)

6117

(D)

Participação social: a comunicação que aproxima e distancia usuários e
trabalhadores da Saúde da Família

6060

(M)

Percepções dos profissionais da atenção básica sobre o serviço de atendimento
móvel de urgência de Belo Horizonte

6122

(M)

Perfil e a atuação do nutricionista no tratamento dos transtornos alimentares (O)

6065

(M)

Perfis comportamentais e estilos de mobilização de enfermagem gestores de um
serviço de medicina diagnóstica

6007

(M)

Polimorfismo da interleucina-18 e do interferon gama na síndrome da lipodistrofia

6042

(M)

272
associada à terapia anti-retroviral em portadores do HIV-1

Populações invisíveis: representações de saúde da população adulta em situação
de rua

5910

(M)

Por conta e risco: o atendimento da mulher no ciclo gravídico puerperal na
Estratégia Saúde da Família - o caso Esmeralda

5919

(M)

Posicionamento cirúrgico: evidências para o cuidado de enfermagem

6064

(M)

Prática docente e os recursos didáticos no curso de graduação em enfermagem:
o contexto da sala de aula (A)

5937

(M)

Práticas alimentares de crianças menores de dois anos de idade em
Guarapuava-PR: experiências do cotidiano

6046

(M)

Prazer e sofrimento do enfermeiro na relação com o trabalho: estudo em um
hospital de urgência e emergência de Belo Horizonte

6146

(D)

Prevalência de anemia em gestantes atendidas em uma maternidade social:
antes e após a fortificação das farinhas com ferro

5999

(M)

Prevalência de excesso de peso na população adulta, residente no Município de
Ribeirão Preto, SP, 2006: Projeto OBEDIARP

6247

(D)

Prevalência de subnotificação de acidentes com material biológico pela equipe de
enfermagem de um hospital de urgência

6252

(M)

Prevalência e distribuição espacial de anemia em escolares que ingressaram na
primeira série do ensino fundamental das escolas públicas de Maringá-PR no ano
de 2007

6214

(M)

Prevalência e fatores associados à hipoglicemia transitória em recém-nascidos
internados em Hospital Amigo da Criança

5980

(M)

Processo de acreditação hospitalar na perspectiva de profissionais de saúde (O)

6134

(M)

Processo de parir assistido pela enfermeira obstétrica no contexto hospitalar:
significados para as parturientes (O)

6235

(M)

Processo de trabalho da enfermagem nas ações de puericultura em Unidades de
Saúde da Família (USF) (O)

6177

(M)

Processo de trabalho do coordenador municipal da estratégia de saúde da família
(O)

6141

(M)
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Processo de trabalho em uma unidade de terapia intensiva neonatal: conhecendo
as redes e desatando os nós (O)

5926

(M)

Processo do cateterismo venoso central em UTI neonatal e pediátrica: a
tecnologia no cotidiano do cuidado de enfermagem (O)

6245

(M)

Produção científica dos grupos de pesquisa em educação em enfermagem da
Região Sul do Brasil

6194

(M)

Produção científica em bioética no campo da enfermagem: revisão integrativa da
literatura

6265

(M)

Produção textual de adolescentes acerca da saúde sexual e reprodutiva:
subsídios para atuação de enfermagem

6208

(M)

Promoção da saúde do trabalhador de enfermagem: intervenção para o uso de
luvas na punção venosa

6242

(D)

Promoção da saúde em espaços sociais da vida cotidiana

6135

(D)

Promoção da saúde na organização das ações de enfermagem em saúde da
criança no Município de São Paulo (A)

5968

(D)

Proposta de processo de enfermagem em unidade de tratamento intensivo pósoperatória cardiológica

6206

(M)

Proposta didático-pedagógica para a disciplina Administração dos Serviços de
Enfermagem Hospitalar: desenvolvimento e implementação da metodologia
WebQuest

6076

(D)

Protocolo de orientação para o autocuidado de pacientes submetidos à cirurgia
bariátrica: atuação do enfermeiro

6266

(M)

Qualidade da água utilizada para consumo em escolas públicas municipais de
ensino infantil de Ribeirão Preto-SP

6079

(M)

Qualidade da assistência de enfermagem em uma unidade de emergência de
adultos: a percepção do usuário (A)

5990

(M)

Qualidade de vida de idosos acamados em um município paraibano

6175

(M)

Qualidade de vida e a experiência do trauma para vítimas e seus familiares (A)

6057

(M)

Qualidade de vida no trabalho e sua associação com o estresse ocupacional, a
saúde física e mental e o senso de coerência entre profissionais de enfermagem

6052

(D)
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do bloco cirúrgico

Qualidade de vida relacionada à saúde de mulheres com câncer de colo uterino
submetidas à radioterapia

5984

(M)

Qualidade de vida relacionada à saúde de profissionais de enfermagem e erros
de medicação em unidades de terapia intensiva

5965

(M)

Qualidade de vida relacionada à saúde, depressão e senso de coerência de
pacientes, antes e seis meses após revascularização do miocárdio

6061

(D)

Qualificação e competências do enfermeiro na área cardiovascular: o caso do
Instituto Nacional de Cardiologia

5941

(D)

Reabilitação psicossocial de pessoas com transtorno mental no contexto da
reforma psiquiátrica brasileira: representações das famílias

5981

(D)

Reações adversas e transfusionais na infusão de células-tronco hematopoéticas:
implicações para a enfermagem

6097

(M)

Recepção da demanda espontânea no setor saúde da criança numa unidade
básica de saúde (A)

6034

(M)

Reelaboração do treinamento admissional de enfermeiro na unidade de terapia
intensiva

5983

(M)

Reflexividade na prática docente da graduação em enfermagem: nexos com a
formação permanente do enfermeiro-professor (A)

5956

(D)

Repercussões da música na dor do trabalho de parto: contribuições para
enfermagem obstétrica (As)

5915

(M)

Repercussões do câncer infantil na relação conjugal dos pais (As)

6036

(M)

Repercussões oxi-hemodinâmicas do banho no paciente adulto internado em
estado crítico: evidências pela revisão sistemática de literatura

5967

(D)

Representações da enfermagem na imprensa paulistana: A Gazeta 1942-1945

6028

(M)

Representações de doença mental elaboradas por profissionais atuantes na
Estratégia Saúde da Família

6116

(M)

Representações sociais da cadeira de rodas na lesão da medula espinhal: de
equipamento indispensável à expressão de autonomia

6080

(D)
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Representações sociais da humanização: implicações para o cuidado de
enfermagem (As)

5951

(M)

Representações sociais de mulheres portadoras de lesões precursoras do câncer
cérvico-uterino: um novo olhar pela enfermagem ginecológica

5946

(M)

Representações sociais de pacientes renais crônicos sobre a hipotensão arterial

6273

(M)

Representações sociais de usuários e profissionais de serviços básicos de saúde
sobre a hipertensão arterial: o discurso do sujeito coletivo

5957

(D)

Representações sociais dos alimentos para pessoas com diabetes mellitus tipo 2

6071

(M)

Representações sociais sobre a situação de vida, saúde e doença na concepção
indígena potiguara

6174

(M)

Representações sociais sobre o transplante de células-tronco hematopoiéticas e
do cuidado de enfermagem

6191

(D)

Resistência e genotipagem: enfoque para o cuidado de enfermagem a portadores
do HIV-1

6109

(M)

Responsabilidade legal da enfermeira obstétrica na assistência ao parto

6232

(M)

Resposta social das políticas públicas de saúde na perspectiva dos idosos:
contribuições da enfermagem: estudo comparado Brasil/Perú

5948

(D)

Ressignificando o gerenciamento da qualidade e valorização do cuidado
profissional: implantação e implementação da sistematização da assistência de
enfermagem

5958

(D)

Riscos ocupacionais existentes no trabalho dos enfermeiros que atuam na Rede
Básica de Atenção à Saúde no Município de Volta Redonda-RJ

6248

(D)

Riscos ocupacionais para os enfermeiros que manuseiam quimioterápicos
antineoplásicos

6216

(M)

Saber-ser ético-profissional da enfermagem: um olhar sobre a formação de nível
técnico (O)

6000

(M)

Saberes e práticas no cuidado ao recém-nascido em terapia intensiva na década
de 1980 em Florianópolis

6228

(D)

Satisfação do paciente hospitalizado com sua privacidade física: construção e

6044

(D)
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validação de um instrumento de medida

Saúde mental do enfermeiro e o setor de emergência: uma questão de saúde no
trabalho

5947

(M)

Saúde mental na atenção básica: um diálogo necessário (A)

6137

(D)

Sentido(s) de ser de mulheres alcoolistas (O(s))

6182

(M)

Sentidos da avaliação do desempenho do estudante em um currículo por
competência (Os)

6026

(D)

Sentimentos de mães de crianças com paralisia cerebral: estudo iluminado na
teoria da incerteza na doença

6165

(M)

Ser-criança-com-câncer em etapa final de tratamento: sua visão de futuro

6039

(M)

Significado da ação educativa consulta de enfermagem no ambulatório de
quimioterapia infantil: perspectiva dos familiares (O)

5949

(M)

Significado da educação contínua para o professor do ensino profissionalizante
de enfermagem (O)

6003

(M)

Significado da maternidade para mães adolescentes à luz da teoria das
representações sociais (O)

6209

(M)

Significado da religiosidade para pacientes com câncer e para profissionais de
saúde (O)

6112

(M)

Significados de ser enfermeiro especialista em oncologia (Os)

6093

(M)

Significados do trabalho em equipe de cuidados paliativos oncológicos domiciliar:
um estudo etnográfico (Os)

6118

(D)

Signos e sinais de comunicação do corpo da pessoa em coma: respostas aos
cuidados de enfermagem

6218

(M)

Singularidades do trabalho gerencial da enfermeira no contexto do serviço de
atendimento móvel de urgência em Minas Gerais

6142

(M)

Sistema de apoio à decisão de enfermagem para a realização do exame físico da
gestante

6240

(M)

Sistemática do processo de cuidar de enfermeiras: mostrando um modo de fazer

6259

(M)
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Sistematização da assistência de enfermagem: um instrumento de trabalho em
debate

6204

(M)

Situações-problema de clientes hospitalizados: um estudo baseado em graus de
complexidade na prática da enfermagem

5952

(D)

Sobrecarga na família de crianças com paralisia cerebral (A)

6101

(M)

Sóciocomunicantes sensíveis e imaginários do corpo: as percepções do cliente
sobre o toque/cuidado da equipe de enfermagem no pós-operatório (Os)

5935

(D)

Sofrimento moral na enfermagem e suas implicações para as enfermeiras: uma
revisão integrativa

6210

(M)

Tecnologia do processo de trabalho em hanseníase: análise das ações de
controle na microrregião de Almenara, Minas Gerais

6132

(M)

Tempo do esquecimento: a contenção física e a enfermagem psiquiátrica (O)

5939

(M)

Terapêutica medicamentosa e suas implicações para os portadores de
transtornos mentais: uma via de mão dupla

6140

(M)

Terapia comunitária como instrumento de inclusão da Saúde Mental na Atenção
Básica: avaliação da satisfação dos usuários (A)

6169

(M)

Terapia comunitária e as mudanças de práticas no SUS (A)

6178

(M)

Terapia comunitária e resiliência: histórias de mulheres

6264

(M)

Trabalhadores de saúde mental: incoerências, conflitos e alternativas no âmbito
da reforma psiquiátrica brasileira

6249

(D)

Trabalho como estratégia de desinstitucionalização e emancipação na saúde
mental (O)

6010

(M)

Trabalho de enfermagem na articulação entre atenção hospitalar e atenção
básica no pós alta da criança: subsídios para a integralidade (O)

6201

(M)

Trabalho no centro de material e esterilização: invisibilidade e valor social (O)

6231

(D)

Trabalho, reabilitação psicossocial e rede social: concepções e relações
elaboradas por usuários de serviços de saúde mental envolvidos em projetos de
inserção laboral

6108

(D)
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Trajetória profissional na Estratégia Saúde da Família: em foco a contribuição dos
cursos de especialização

6017

(M)

Tratamento Diretamente Observado (DOT) em um município prioritário para o
controle da tuberculose no interior do Estado de São Paulo, 1998-2004 (O)

6089

(M)

Tuberculose no idoso: visão sobre a doença, a assistência e suas implicações no
contexto familiar

6179

(M)

Uso da hialuronidase na prevenção do trauma perineal no parto normal: ensaio
clínico aleatório placebo-controlado duplo-cego

6027

(D)

Uso da máscara laríngea pelo enfermeiro na ressuscitação cardiopulmonar:
revisão integrativa da literatura (O)

6073

(M)

Uso de águas residuárias tratadas na cultura de hortaliças: avaliação de
enteroparasitas e metais pesados

6049

(M)

Uso de sistemas informatizados para o dimensionamento de pessoal de
enfermagem: uma revisão integrativa da literatura (O)

6082

(M)

Usuários de um Centro de Atenção Psicossocial e suas vivências com a doença
mental

6078

(M)

Utilização do mate (Ilex paraguariensis St Hill), um antioxidante natural como
estratégia para a promoção da saúde: um estudo da hipercolesterolemia
experimental induzida pela dieta (A)

6205

(M)

Vacinação contra influenza em idosos e fatores relacionados à sua adesão:
revisão integrativa da literatura e análise do conceito

6091

(M)

Validação da "Burns Specific Pain Anxiety Scale - BSPAS" e da "Impact of Event
Scale - IES" para brasileiros que sofreram queimaduras

6086

(D)

Validação de procedimentos operacional padrão: proposta de cuidados com o
cateter totalmente implantado

6158

(M)

Validação de um vídeo educativo para a promoção do apego seguro entre mãe
soropositiva para o HIV e seu filho

6155

(D)

Validação do Harris Infant Neuromotor Test (HINT) para a língua portuguesa

6272

(D)

Valores culturais que envolvem o cuidado materno ribeirinho: subsídios para a
enfermagem

5931

(M)
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Variações de indicadores de adiposidade e sua relação com distúrbios
cardiometabólicos em população rural

6150

(M)

Vínculos interpessoais na vida do doente com aids: o modelo de comboio

6092

(D)

Violência contra mulheres "Paroaras": contribuições para a enfermagem

6225

(D)

Visita domiciliar como ação para promoção da saúde da família: um estudo crítico
sobre as ações do enfermeiro (A)

5928

(M)

Vislumbrando a rede complexa de relações e interações do agente comunitário
de saúde

6193

(M)

Vivência do sofrimento moral no trabalho da enfermagem: percepção da
enfermeira

6207

(M)

Vivência dos coordenadores de curso de enfermagem em relação ao Sistema
Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) (A)

6005

(M)

Vivência materna no cuidado do recém-nascido prematuro, no domicílio

6004

(M)

Vivenciando o mundo da avaliação em um currículo integrado de enfermagem:
uma abordagem à luz de Heidegger

6090

(D)

Vivências e percepções de adolescentes em situação de exclusão social sobre a
violência

5997

(M)

Vivido de mães-com-filhos-portadores-de-doença-oncológica-que-foram-a-óbito:
uma contribuição para a enfermagem pediátrica (O)

5938

(M)

Vulnerabilidades e a saúde do recém-nascido: contribuições da assistência de
enfermagem

6257

(M)
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6106, 6146, 6160, 6168, 6185, 6207, 6210, 6215, 6216, 6230, 6232, 6248
ENSAIOS CLÍNICOS CONTROLADOS COMO ASSUNTO
6125
ENSINO
5937, 5950, 5956, 5976, 6020, 6023, 6076
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO
6183
ENTEROPATIAS
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5960
ENVELHECIMENTO
5969, 5986, 6114
ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO
5943, 6175, 6180, 6262
EPIDEMIOLOGIA
5998, 6045, 6133, 6214
EQUIPAMENTOS DE AUTO-AJUDA
6161, 6164, 6261
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
6073, 6242
EQUIPAMENTOS E PROVISÕES HOSPITALARES
6048
EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS
5985
EQUIPE DE ASSISTÊNCIA AO PACIENTE
6055, 6058, 6106, 6118, 6236
EQUIPE DE ENFERMAGEM
5934, 5939, 5943, 5955, 5961, 5965, 5973, 5975, 5991, 6052, 6083, 6087, 6113, 6115, 6117, 6119,
6153, 6185, 6197, 6216, 6223, 6238, 6242, 6252, 6256
ERROS DE MEDICAÇÃO
5923, 5965
ESCOLARIDADE
6011
ESCOLAS DE ENFERMAGEM
5929, 5950, 5976
ESGOTAMENTO PROFISSIONAL
5961, 5986, 6146, 6207, 6210
ESPAÇO PESSOAL
6044
ESPECIALIZAÇÃO
6093
ESPIRITUALIDADE
6077, 6112, 6264
ESPIRITUALISMO
6196
ESQUISTOSSOMOSE MANSONI
6123, 6138
ESQUIZOFRENIA
5998, 6094, 6140
ESTADO NUTRICIONAL
6043, 6162
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ESTERILIZAÇÃO
5963, 6002
ESTOMIA
5966
ESTRATÉGIAS
5954
ESTRESSE PSICOLÓGICO
5918, 5959, 5961, 5974, 5986, 6014, 6052, 6063, 6094, 6140, 6146, 6192, 6203, 6207, 6210, 6264
ESTRUTURA DE GRUPO
6167
ESTUDANTES DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
6199
ESTUDANTES DE ENFERMAGEM
5929, 5936, 5937, 5942, 5954, 6192
ESTUDO COMPARATIVO
6019, 6025
ESTUDOS DE AVALIAÇÃO
6072
ESTUDOS DE AVALIAÇÃO COMO ASSUNTO
6275
ESTUDOS DE VALIDAÇÃO
5989, 5994, 6053, 6086, 6110, 6121, 6155, 6157, 6158, 6271, 6272
ESTUDOS DE VALIDAÇÃO COMO ASSUNTO
6244
ESTUDOS RETROSPECTIVOS
5924, 6028, 6215
ÉTICA DE ENFERMAGEM
6000, 6207, 6210
ÉTICA EM PESQUISA
6050, 6125
ÉTICA PROFISSIONAL
6000, 6006, 6199
EXAME FÍSICO
6240
EXAME NEUROLÓGICO
6272
EXERCÍCIO
6105
EXISTENCIALISMO
5913, 6039, 6090, 6182, 6237
EXPERIMENTAÇÃO HUMANA
6125
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EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS
6252
FAMÍLIA
5927, 5949, 5959, 5964, 5981, 6029, 6036, 6057, 6058, 6062, 6078, 6094, 6101, 6129, 6156, 6170,
6187, 6217, 6221, 6227, 6228, 6238
FATORES DE RISCO
5960, 5980, 6016, 6128, 6133, 6138, 6148, 6150, 6153
FATORES SOCIOECONÔMICOS
6121, 6123, 6129
FERIMENTOS E LESÕES
6016, 6027, 6057, 6095
FILMES E VÍDEOS EDUCATIVOS
5936
FILOSOFIA EM ENFERMAGEM
6237
FISIOLOGIA
6041
FISIOTERAPIA (ESPECIALIDADE)
6243
FÍSTULA ARTERIOVENOSA
5944
FORÇA DE TRABALHO
6229
FORMAÇÃO DE CONCEITO
6091
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
6017
FOTOTERAPIA
6143
GANHO DE PESO
6247
GENÓTIPO
6109
GERÊNCIA
5925, 6007
GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO
5977
GERENCIAMENTO DE PRÁTICA PROFISSIONAL
5925, 5958, 6007, 6142
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
6256
GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA
6253
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GERENCIAMENTO DO TEMPO
6001
GESTANTES
6035, 6124, 6171, 6222, 6240
GESTÃO EM SAÚDE
5958, 6107, 6136, 6263
GESTOR DE SAÚDE
6007, 6141
GLICOSÍDEO HIDROLASES
6027
GRAVIDEZ
5987, 5999, 6029, 6035, 6113, 6115, 6117, 6171
GRAVIDEZ DE ALTO RISCO
5920
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
5970
GRUPOS CONTROLE
6125
GRUPOS DE AUTO-AJUDA
5981
GRUPOS ÉTNICOS
6171
GRUPOS POPULACIONAIS
5910
HÁBITOS ALIMENTARES
6046, 6128
HANSENÍASE
6132
HEMODINÂMICA
5967, 6022
HEPATITE B
6038
HIALURONOGLUCOSAMINIDASE
6027
HIDROCORTISONA
5986
HIGIENE PESSOAL
5987
HIPERCOLESTEROLEMIA
6205
HIPERTENSÃO
5957, 6104, 6150
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HIPERTRIGLICERIDEMIA
6148
HIPOGLICEMIA
5980
HIPOGLICÊMICOS
6163
HIPOTENSÃO
6273
HISTÓRIA DA ENFERMAGEM
5924, 5929, 5930, 5950, 5976, 6028, 6185, 6200, 6215
HIV
5912, 5922, 6042, 6154, 6155, 6254
HIV-1
6109
HOMICÍDIO
6225
HOSPITAIS DE ENSINO
5991, 6021, 6241
HOSPITAIS MILITARES
5955
HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS
5943, 6185
HOSPITAIS PÚBLICOS
6215
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS
6087, 6136, 6256
HOSPITALIZAÇÃO
6044, 6075, 6167
HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
5934, 5942, 5951, 6152, 6200, 6211, 6270
ICTERÍCIA NEONATAL
6143
IDENTIDADE DE GÊNERO
5996
IDOSO
5914, 5932, 5943, 5948, 5969, 5986, 6015, 6019, 6091, 6105, 6114, 6175, 6179, 6180, 6220, 6238,
6255, 6262, 6275
IDOSO DE 80 ANOS OU MAIS
6114
IDOSO FRAGILIZADO
6212, 6246
ILEX PARAGUARIENSIS
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6205
IMAGEM CORPORAL
5921, 6043
IMPRENSA
6028
INCIDÊNCIA
6016
INCONTINÊNCIA FECAL
5960
INCUBADORAS PARA LACTENTES
6048
INDICADORES BÁSICOS DE SAÚDE
6114
INDICADORES DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA
6265
INDICADORES DE QUALIDADE EM ASSISTÊNCIA À SAÚDE
6021, 6100
INFECÇÃO
6022, 6119
INFECÇÃO HOSPITALAR
5908, 5914, 5985, 6012, 6021, 6102
INFECÇÕES URINÁRIAS
5987
INFLUENZA HUMANA
6091
INFORMÁTICA EM ENFERMAGEM
6072, 6076, 6082, 6164, 6239, 6240
INQUÉRITOS NUTRICIONAIS
6172
INSTITUCIONALIZAÇÃO
6058, 6075, 6180
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
6212, 6220
INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS
6062, 6079, 6098, 6184
INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS
5985
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
6268
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA
6012, 6258, 6273
INTERAÇÕES DE MEDICAMENTOS
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6253
INTERFERON GAMA
6042
INTERLEUCINA-18
6042
INTESTINOS
5960
INTUBAÇÃO INTRATRAQUEAL
6102
JOGOS E BRINQUEDOS
6267
JORNAIS
6028
LACERAÇÕES
6027
LACTENTE
6130
LESÕES PRÉ-CANCEROSAS
5946
LEUCEMIA
6096
LIDERANÇA
5934
LINFEDEMA
6047
LITERATURA DE REVISÃO COMO ASSUNTO
6073, 6082, 6091, 6210, 6265
LOCAL DE TRABALHO
6052
LOCOMOÇÃO
6080
LUVAS PROTETORAS
6242
MÃES
5938, 6029, 6046, 6077
MÃOS
5909
MARCADORES BIOLÓGICOS
6148
MÁSCARAS LARÍNGEAS
6073
MASTECTOMIA
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6067
MATERIAIS DE ENSINO
6261
MATERNIDADES
6236
MAUS-TRATOS CONJUGAIS
6106
MAUS-TRATOS INFANTÍS
6058, 6059
MEDICAMENTOS FLORAIS
6015
MEDIÇÃO DA DOR
5911, 6033, 6067, 6088, 6239
MEDIÇÃO DE RUÍDO
6048
MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS
5967, 6087
MÉDICOS
6106
MEDO
5964
MEIO AMBIENTE E SAÚDE PÚBLICA
6145, 6224
MEIO SOCIAL
6145
MEMÓRIA
5986
METAIS PESADOS
6049
MÉTODOS NATURAIS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR
6168
MODELOS DE ENFERMAGEM
6198
MORBIDADE
6045
MORTALIDADE
6022, 6225
MORTALIDADE INFANTIL
5938
MORTE
6029
MUDANÇA SOCIAL
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6009
MULHERES
5920, 5922, 5946, 6032, 6035, 6067, 6171, 6182, 6203, 6222, 6225, 6237, 6264
MÚSICA
6208
MUSICOTERAPIA
5915
NARRAÇÃO
5979, 6062, 6264
NASCIMENTO VIVO
6213
NATIMORTO
6029
NATUREZA
6145
NECESSIDADES E DEMANDAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
5993
NEFROLOGIA
6258
NEFROPATIAS
5944, 6258
NEOPLASIAS
5964, 5974, 6036, 6039, 6077, 6085, 6103, 6112, 6191, 6238, 6269
NEOPLASIAS BUCAIS
6074
NEOPLASIAS DA MAMA
6047, 6067
NEOPLASIAS DE CABEÇA E PESCOÇO
5921
NEOPLASIAS DO COLO DO ÚTERO
5946, 5984
NEOPLASIAS POR TIPO HISTOLÓGICO
6096
NÍVEL DE SAÚDE
5965
NOTÍCIAS
6028
NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO
6252
NUTRIÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA
6068, 6128
NUTRICIONISTA
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6065
OBESIDADE
6043, 6128, 6138, 6150, 6247
OBESIDADE MÓRBIDA
6266
OCUPAÇÕES EM SAÚDE
6093, 6199
ODONTOLOGIA EM SAÚDE PÚBLICA
6195
ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
5924, 6241
ORGANIZAÇÕES DE SERVIÇOS GERENCIAIS
6141
ORTOPEDIA
5985
ORYZA SATIVA
6130
OXIMETRIA
5967
PACIENTES
6175, 6192
PACIENTES DOMICILIARES
6004
PACIENTES INCURÁVEIS
5971
PACIENTES INTERNADOS
5914, 5939, 5942, 5955, 6012
PAI
6151
PAPAÍNA
6144
PAPEL DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM
6002, 6093, 6206, 6208
PAPEL PROFISSIONAL
6065
PARALISIA CEREBRAL
6101, 6126, 6129, 6165, 6170
PARASITOS
6049
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA
6060, 6105, 6233, 6260
PARTO
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5995, 6025, 6115, 6117, 6171, 6198
PARTO HUMANIZADO
6038, 6151, 6235, 6236
PARTO NORMAL
6027, 6035, 6232, 6235
PATERNIDADE
6151
PELE
6016, 6038
PEPTÍDEO HIDROLASES
6144
PERCEPÇÃO
5933, 5935, 5990, 5991, 5997, 6032, 6035, 6043, 6050, 6066, 6069, 6081, 6106, 6122, 6124, 6165,
6170, 6179, 6182, 6188, 6207, 6229
PERDA AUDITIVA
6120
PERFIL DE IMPACTO DA DOENÇA
6175
PERÍNEO
6027
PERÍODO INTRA-OPERATÓRIO
6016, 6064
PERÍODO PÓS-OPERATÓRIO
6063, 6121
PERÍODO PÓS-PARTO
5919, 6124, 6155, 6168, 6237
PERÍODO PRÉ-OPERATÓRIO
6063
PERÚ
5948
PESOS E MEDIDAS CORPORAIS
6128
PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO DE ENFERMAGEM
5992
PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE ENFERMAGEM
6194
PESQUISA EM ENFERMAGEM
6265, 6270
PESSOAL ADMINISTRATIVO
6098
PESSOAL DE SAÚDE
5993, 6085, 6092, 6112, 6122, 6134, 6185, 6199, 6236, 6242, 6249
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PESSOAL TÉCNICO DE SAÚDE
6000, 6183, 6234
PLANEJAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO PACIENTE
6259
PLANEJAMENTO EM SAÚDE
5930, 6141, 6213
PLANEJAMENTO FAMILIAR
6040
PLANOS E PROGRAMAS DE SAÚDE
5940, 5979
PNEUMONIA
6021
PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA
6102
POBREZA
5997
PODER (PSICOLOGIA)
6135
POLIMORFISMO GENÉTICO
6042
POLÍTICA DE SAÚDE
5930, 5934, 6008, 6211
POLÍTICA SOCIAL
5948, 6009
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
5927, 5948, 6013, 6030, 6069, 6085, 6089, 6111, 6132, 6163, 6184, 6220
POPULAÇÃO
5960, 6145
POPULAÇÃO INDÍGENA
6174
POPULAÇÃO RURAL
6123, 6133, 6138, 6148, 6150, 6159, 6224
POPULAÇÃO URBANA
6147
POPULAÇÕES VULNERÁVEIS
6125
PORTADOR SADIO
6119
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL
6157, 6161, 6261
POSICIONAMENTO DO PACIENTE
6072

306
POSTURA
6072
PRAGUICIDAS
6145
PRÁTICA CLÍNICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS
6064
PRÁTICA DE GRUPO
5932
PRÁTICA DE SAÚDE PÚBLICA
6079
PRÁTICA DO DOCENTE DE ENFERMAGEM
5937
PRÁTICA PROFISSIONAL
5941, 5956, 5958, 6002, 6006, 6032, 6033, 6065, 6160, 6168, 6177, 6204, 6210, 6248
PRÉ-ESCOLAR
6046
PRECONCEITO
6129, 6139
PREMATURO
5911, 6004, 6202, 6251
PRESERVATIVOS
6166
PRESSÃO ARTERIAL
6104, 6273
PREVALÊNCIA
5980, 5998, 5999, 6119, 6214, 6247
PREVENÇÃO DE ACIDENTES
6156, 6220
PREVENÇÃO DE DOENÇAS
6087
PREVENÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
6166
PREVIDÊNCIA SOCIAL
6215
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS CARDÍACOS
6061, 6206
PROCESSO SAÚDE-DOENÇA
5970, 6145, 6174, 6179
PROCESSOS DE ENFERMAGEM
6126, 6173, 6204, 6206, 6259, 6268
PROCESSOS FARMACOLÓGICOS
6253
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PROCESSOS FISIOLÓGICOS DA PELE
6038
PROCESSOS MENTAIS
5986, 6212
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
5919, 6040, 6055, 6060, 6066, 6085, 6116, 6141, 6168, 6177, 6181, 6193, 6195, 6218, 6219, 6248,
6262, 6274
PROGRAMAS NACIONAIS DE SAÚDE
6013, 6051
PROJETOS DE INVESTIMENTO SOCIAL
6009
PROMOÇÃO DA SAÚDE
5928, 5940, 5968, 5978, 6135, 6153, 6155, 6159, 6167, 6193, 6205, 6208, 6242, 6255, 6260, 6274
PROTOCOLOS ANTINEOPLÁSICOS
6047
PROTOCOLOS CLÍNICOS
6152
PSICANÁLISE
6008
PSICOFÍSICA
6088
PSICOLOGIA DA CRIANÇA
6267
PSICOLOGIA SOCIAL
6008, 6180
PSICOTRÓPICOS
6140
PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS E TÉCNICAS
6194
QUALIDADE DA ÁGUA
6079
QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE
5923, 5926, 5955, 5958, 5989, 5990, 6117, 6134, 6229
QUALIDADE DE VIDA
5918, 5962, 5965, 5984, 5998, 6052, 6053, 6054, 6057, 6061, 6088, 6110, 6120, 6175, 6180, 6250
QUEIMADURAS
6059, 6086, 6156
QUIMIOTERAPIA
5949, 6022, 6103
RADIOTERAPIA
5984
REABILITAÇÃO
6018, 6047, 6057, 6078, 6080, 6108, 6250
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REABILITAÇÃO VOCACIONAL
6010
RECÉM-NASCIDO
5911, 5917, 5926, 5980, 6004, 6033, 6038, 6048, 6124, 6143, 6149, 6167, 6186, 6202, 6228, 6251,
6257, 6271
RECICLAGEM (SAÚDE AMBIENTAL)
6049
RECURSOS HÍDRICOS
6260
RECURSOS HUMANOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL
5961, 5973
RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE
6199
RECURSOS MATERIAIS EM SAÚDE
5977
RECUSA DO PACIENTE AO TRATAMENTO
6140
REDAÇÃO
6208
REDES COMUNITÁRIAS
6108, 6193
REFERÊNCIA E CONSULTA
6157
REFLEXOTERAPIA
6188
REFORMA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
6008, 6010, 6056, 6111, 6137, 6249
REGISTROS DE ENFERMAGEM
6127, 6183
RELAÇÕES ENFERMEIRO-PACIENTE
5952, 6201, 6217
RELAÇÕES FAMILIARES
5964, 5974, 5981, 6036, 6057, 6156, 6170, 6221, 6227
RELAÇÕES INTERPESSOAIS
5918, 6024, 6060, 6092, 6139, 6186, 6193, 6238
RELAÇÕES INTERPROFISSIONAIS
6055, 6193
RELAÇÕES MÃE-FILHO
5931, 5938, 6004, 6037, 6077, 6155, 6165, 6186
RELAÇÕES PAI-FILHO
6151
RELAÇÕES PAIS-FILHO
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5966
RELAÇÕES PROFISSIONAL-FAMÍLIA
6227
RELAÇÕES PROFISSIONAL-PACIENTE
6218, 6219
RELIGIÃO E MEDICINA
6077, 6112, 6196
REPRODUTIBILIDADE DOS TESTES
6072
RESÍDUOS QUÍMICOS
6256
RESISTÊNCIA A METICILINA
6119
RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL
6021
RESPONSABILIDADE LEGAL
6232
RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR
6073
RESTRIÇÃO FÍSICA
5939
RESULTADO DA GRAVIDEZ
6213
REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA
6061
REVISÃO
6059, 6210, 6265, 6270
RINITE
6138
RISCOS OCUPACIONAIS
5909, 6216, 6242, 6248, 6256
ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO
5909
RUÍDO
6048
SANEAMENTO DE ESCOLAS
6079
SATISFAÇÃO DO PACIENTE
6044, 6169
SATISFAÇÃO NO EMPREGO
6146
SATISFAÇÃO PESSOAL
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6043
SAÚDE
6054, 6061
SAÚDE AMBIENTAL
6079, 6224
SAÚDE BUCAL
6074, 6195
SAÚDE DA CRIANÇA
5917, 5966, 5968, 5978, 6034, 6039, 6072, 6110, 6120, 6189, 6257
SAÚDE DA FAMÍLIA
5919, 5927, 5928, 5978, 5996, 6017, 6040, 6055, 6066, 6116, 6140, 6181, 6218, 6219, 6262, 6274
SAÚDE DA MULHER
5919, 5920, 5922, 5946, 5972, 5984, 5987, 5996, 6040, 6067, 6171, 6198
SAÚDE DA POPULAÇÃO RURAL
5964, 6159
SAÚDE DA POPULAÇÃO URBANA
5910
SAÚDE DO ADOLESCENTE
5962, 6120, 6154, 6189
SAÚDE DO IDOSO
5932, 5943, 5948, 5969, 6015, 6019, 6105, 6114, 6175, 6179, 6220, 6238, 6255, 6262
SAÚDE DO TRABALHADOR
5940, 5947, 5965, 6153, 6216, 6242, 6252
SAÚDE ESCOLAR
6214
SAÚDE HOLÍSTICA
6222
SAÚDE INDÍGENA
6172, 6174
SAÚDE MATERNO-INFANTIL
5931, 6124
SAÚDE MENTAL
5947, 5988, 6009, 6010, 6018, 6030, 6045, 6052, 6056, 6075, 6078, 6094, 6108, 6111, 6116, 6137,
6140, 6169, 6178, 6180, 6190, 6243, 6250, 6274
SAÚDE PÚBLICA
6081, 6132, 6176
SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA
6208
SCHISTOSOMA MANSONI
6138
SEGURANÇA
5909, 5923, 6192
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SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
6172
SEM-TETO
5910
SEPSE
6022
SERVIÇO HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA
6146
SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE
5957
SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE MENTAL
6108, 6274
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR
6118
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO
6123
SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
5924, 6002, 6201, 6207
SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DOCENTE-ASSISTENCIAL
5956
SERVIÇOS DE SAÚDE
5996, 6031, 6084, 6134, 6147
SERVIÇOS DE SAÚDE COMUNITÁRIA
6055, 6169, 6178, 6264
SERVIÇOS DE SAÚDE DA CRIANÇA
6034
SERVIÇOS DE SAÚDE MATERNO-INFANTIL
6113
SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL
5981, 6008, 6009, 6056, 6078, 6108, 6137, 6169, 6249
SERVIÇOS DE SAÚDE PARA IDOSOS
6019, 6275
SERVIÇOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA
5990, 6001, 6083, 6122, 6127, 6142, 6152, 6197, 6241
SERVIÇOS PRÉ-HOSPITALARES
6095
SEXUALIDADE
5982, 6035, 6184
SINAIS E SINTOMAS
5913
SÍNDROME DE DOWN
6062
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SÍNDROME DE IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA
5912, 5922, 6013, 6092, 6139, 6154, 6166
SÍNDROME DE LIPODISTROFIA ASSOCIADA AO HIV
6042
SÍNDROME X METABÓLICA
6148
SINTOMAS COMPORTAMENTAIS
6052
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
6030, 6100, 6106, 6163, 6178, 6211, 6229, 6241
SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO NO HOSPITAL
6231
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
6213
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA
6107
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA ADMISSÃO E ESCALONAMENTO DE PESSOAL
6082
SISTEMAS DE NOTIFICAÇÃO DE REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS
6244
SISTEMAS DE SAÚDE
6107
SISTEMAS NACIONAIS DE SAÚDE
5930
SOBREPESO
6043, 6247
SOFTWARE
6072
SOLUÇÕES HIPERTÔNICAS
5908
SOROPOSITIVIDADE PARA HIV
5922, 6139, 6155
STAPHYLOCOCCUS AUREUS
6119
SUCÇÃO
5911
SUJEITOS DA PESQUISA
6050
SULFATO FERROSO
6130
SUPER-INFECÇÃO
6119
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SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM
5925, 6007, 6076, 6142
TECNOLOGIA BIOMÉDICA
6125, 6132, 6239, 6245
TECNOLOGIA EDUCACIONAL
5937
TEORIA DE ENFERMAGEM
6165, 6204, 6209
TERAPÊUTICA
6047, 6123
TERAPIA ANTI-RETROVIRAL DE ALTA ATIVIDADE
6042, 6109
TERAPIA DIRETAMENTE OBSERVADA
6089
TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
6228
TERAPIA OCUPACIONAL
6190, 6250
TERAPIAS COMPLEMENTARES
6226
TERAPIAS ESPIRITUAIS
6196
TERMINOLOGIA COMO ASSUNTO
6127, 6131, 6173, 6268
TERMOS DE CONSENTIMENTO
6011
TOMADA DE DECISÕES
6107, 6240
TOXICIDADE DE DROGAS
5923, 6253
TOXOPLASMA
6133
TOXOPLASMOSE
6133
TRABALHO
6010, 6052, 6108, 6177
TRABALHO DE PARTO
5915, 6198, 6226, 6235
TRABALHO DE PARTO PREMATURO
5920
TRANSFUSÃO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS
6097
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TRÂNSITO GASTROINTESTINAL
5960
TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS
6097, 6191
TRANSPLANTE DE CORAÇÃO
6121
TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA
6096, 6191
TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS
5959
TRANSTORNO BIPOLAR
6250
TRANSTORNOS DA ALIMENTAÇÃO
5933, 6065
TRANSTORNOS DA AUDIÇÃO
6120
TRANSTORNOS DA NUTRIÇÃO INFANTIL
6046, 6130
TRANSTORNOS DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICOS
6086
TRANSTORNOS MENTAIS
5943, 5981, 5998, 6045, 6116, 6243, 6250
TRANSTORNOS RELACIONADOS AO USO DE SUBSTÂNCIAS
5988
TRANSTORNOS TRAUMÁTICOS CUMULATIVOS
5994
TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS
6049
TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA
6122
TRATAMENTO DOMICILIAR
5945
TRATO GASTROINTESTINAL
5960
TRAUMATISMOS DA MÃO
5909
TRAUMATISMOS DA MEDULA ESPINAL
6080, 6164
TRIAGEM
6083, 6127, 6152
TUBERCULOSE
6031, 6051, 6081, 6084, 6089, 6176, 6179, 6181, 6200, 6254, 6263
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ÚLCERA POR PRESSÃO
6087, 6144, 6164
ÚLCERA VARICOSA
6066
UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA
5918, 5925, 5955, 5965, 5967, 5983, 6012, 6127, 6131, 6206, 6227, 6253
UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
5926, 6004, 6033, 6149, 6202, 6228, 6245, 6251
UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA
6245
UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE
6122
UNIVERSIDADES
6032
USO DE MEDICAMENTOS
6255
USOS TERAPÊUTICOS
6074
USUÁRIOS DE DROGAS
5988, 6030
VACINAÇÃO
6091
VACINAS
6125
VALOR PREDITIVO DOS TESTES
5962
VALORES SOCIAIS
5910, 5922, 5946, 5951, 5957, 5969, 5981, 6019, 6028, 6071, 6080, 6099, 6116, 6135, 6174, 6180,
6191, 6209, 6231, 6262, 6273
VEÍCULOS (DILUENTES)
5908
VIAS DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS
6163
VIGILÂNCIA DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS
6244
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
6244
VIOLÊNCIA
5997, 6098
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
6106, 6225
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
5996, 6058, 6059
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VIOLÊNCIA SEXUAL
6225
VISITA DOMICILIAR
5928
VOLUME SANGUÍNEO
6095
VULNERABILIDADE
6097
VULNERABILIDADE EM SAÚDE
5914, 6013, 6257
ZONAS RURAIS
6224

