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Apresentação
V

Com a edição do volume XX, a Associação Brasileira de Enfermagem completa 23 anos de
publicação do catálogo de teses e dissertações - “Informações sobre Pesquisas e Pesquisadores em
Enfermagem”.
Vale lembrar que um empreendimento bem-sucedido como este é sempre fruto do que foi
semeado, da infra-estrutura implementada, dos recursos investidos, dos objetivos perseguidos.
Assim, reconhecemos que esta publicação é tradução clara do esforço conjunto da Associação
Brasileira de Enfermagem e dos Programas de Pós-Graduação em Enfermagem em ampliar,
estimular e tornar mais visível a capacidade de pesquisa científica da enfermagem brasileira.
O volume XX contém os resumos de 280 pesquisas, entre teses de doutorado (25,7%) e
dissertações de mestrado (74,3%), realizadas e defendidas, em sua maioria, no ano de 2001, nos
Programas de Pós-Graduação em Enfermagem, bem como a produção advinda de enfermeiros que
concluíram cursos de pós-graduação em áreas afins (3,6%).
Nos últimos dez anos, o número de trabalhos acadêmicos recebidos no Centro de Estudos
e Pesquisas em Enfermagem, em Brasília, aumentou consideravelmente. Hoje, nosso acervo conta
com um total de 3.007 títulos, dos quais 2.303 (76,6%) são dissertações de mestrado e 633 (21%),
teses de doutorado, acrescido de 71 trabalhos elaborados para livre docência e outros concursos
ligados à área de docência.
Com o compromisso de manter nossos Associados cada vez mais informados, incluímos
nesta edição a última consolidação das Linhas de Pesquisas em Enfermagem, produzida no 11º
Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem (SENPE), em Belém, em maio de 2001.

Jane Lynn Garrison Dytz
Diretora do CEPEn
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Distribuição das Pesquisas Segundo:

I – GRAU ACADÊMICO

Total

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

209

TESE DE DOUTORADO

71
TOTAL

II – ANO DE DEFESA

280

Total

¾ 1994

1

¾ 1997

3

¾ 1998

1

¾ 1999

3

¾ 2000

36

¾ 2001

219

¾ 2002

17

III – LOCAL DE DEFESA

Total

São Paulo

124

Rio de Janeiro

64

Santa Catarina

34

Ceará

22

Minas Gerais

21

Distrito Federal

6

Paraíba

5

Bahia

1

Goiás

1

Pernambuco

1

Rio Grande do Sul

1

viii

IV – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E INSTITUIÇÃO DE DEFESA
¾

ENFERMAGEM

Total
270

Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem – USP/EE
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Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Departamento de Enfermagem –
UFSC

28

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

25

Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem - UFCE
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Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem – UFMG.
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Universidade Federal de Santa Catarina. Mestrado Interunidades - UFSC

6

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

5

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

4

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

4

Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem – UFBA

1

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Enfermagem - UFRS

1

¾

CIÊNCIAS DA SAÚDE

Universidade de Brasília. Faculdade de Ciências da Saúde - UnB

3
3

EDUCAÇÃO

2

Universidade Católica de Brasília

1

Universidade Federal de Goiás. Faculdade de Educação - UFGO

1

¾

¾

SAÚDE PÚBLICA

2

Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública - FIOCRUZ

1

Universidade de São Paulo. Faculdade de Saúde Pública - USP

1

ix
¾

NUTRIÇÃO

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

¾

POLÍTICA SOCIAL

Universidade de Brasília. Departamento de Serviço Social – UnB

¾

PSICOLOGIA

Universidade de Brasília. Instituto de Psicologia – UnB

1
1

1
1

1
1
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Proposta de Linhas de Pesquisa em Enfermagem

11º SENPE, Belém do Pará, 27 a 30/05/2001.

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 FundamentosTeórico-Filosóficos
doCuidar 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 ‘saberfazer’ 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.

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).
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LINHA DE PESQUISA

DESCRIÇÃO

3.1 Políticas e Práticas em Saúde e
Enfermagem

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

3.2 Políticas e Práticas de Educação e
Enfermagem

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

3.3 Produção Social e Trabalho em Saúde e Produção e processo de trabalho em Saúde e
Enfermagem; relação entre trabalho e saúde.
Enfermagem
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: Consolidação aprovada na Reunião de Coordenadores de Pós-Graduação em Enfermagem, produzida
no 11º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem (SENPE), em Belém, em maio de 2001.

xii
Organização do Catálogo
V
Cada pesquisa apresentada neste Catálogo apresenta os seguintes elementos: número de
classificação no Banco de Teses do CEPEn, autor, título, local e 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, em geral, segue a chegada ao Banco de Teses do CEPEn. No final do catálogo
encontram-se os índices de autores, títulos e assuntos, todos remetem ao número de classificação da
pesquisa.
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Bibliografia

Nº de Classificação: 2643
SANTOS, Maria Dinalva dos. Violência institucional em serviço de saúde: representações
sociais de mulheres em processo de parturição. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola
de Enfermagem, 2000. 87 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DINIZ, Normélia Maria Freire
FERNANDES, Josicélia Dumet
RESUMO: Este é um estudo descritivo de natureza qualitativa, embasado na teoria das
Representações Sociais. Tendo como objetivo estudar a violência Institucional vivida por
mulheres, durante o processo de parturição, na perspectiva dos sujeitos. O local deste estudo foi
uma maternidade da rede pública estadual, na cidade do Salvador-BA. Foram entrevistadas 18
puérperas, que passaram pelo processo de parto natural institucionalizado e estavam entre o 10º e
30º dia pós-parto. Os dados foram organizados, tendo como categoria central, a violência, a partir
dos conceitos de violência institucional de NOGUEIRA (1994). A análise, operacionalizada pela
Teoria das Representações Sociais indicou resultados que permitiram afirmar que as mulheres em
processo de parturição são levadas a procurar, por conta própria, um leito hospitalar para parir,
enfrentando, assim, a debilidade institucional observada através da insuficiência da capacidade de
atendimento da rede pública. Essas mulheres passam o período de dilatação peregrinando, sem
assistência, e, quando são internadas, enfrentam a violência, embutida nas práticas de saúde.
Esses resultados indicaram uma fragilidade nas políticas de atendimento à mulher em processo de
parturição, caracterizando a violência por omissão e por comissão.

Nº de Classificação: 2644
SILVA, Maria Josefina da. Autonomia e saúde mental: o desafio para uma velhice bem-sucedida.
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem,
2001. 274 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FRAGA, Maria de Nazaré de Oliveira
RESUMO: Nos dias atuais, com o aumento da população de idosos no mundo e esta sendo
considerada por estudiosos um processo irreversível, o estudo do envelhecimento está em foco. A
enfermagem, tendo como cliente pessoas desta faixa etária que demandam cuidados específicos,
deve estudar este fenômeno, não somente em seus aspectos mais ligados à saúde, mas, e
principalmente, numa abordagem interdisciplinar e multifatorial. O presente estudo tem como
questão central que mecanismos de enfrentamento os idosos autônomos elaboraram, ao longo da
vida, para solucionar os conflitos do seu cotidiano, de modo a preservar sua saúde mental. Os
objetivos específicos são: conhecer os elementos na vida pessoal e familiar do idoso, que tenham
contribuído para sua autonomia; analisar os eventos acontecidos na vida do idoso e seus
mecanismos de busca de soluções. Compreender a autonomia e a saúde mental como aspectos
constituintes de uma velhice bem-sucedida. A pesquisa foi delineada sob o paradigma qualitativo,
utilizando-se da abordagem compreensiva para a análise dos dados. A fundamentação teórica
para referendar a interpretação foi buscada junto aos autores que trabalham com a temática
surgida dos dados. A pesquisa teve como locus a área do Centro de Desenvolvimento FamiliarCEDEFAM, junto à clientela do Grupo Vida: adaptação bem-sucedida e envelhecimento feliz.
Foram construídas as histórias de vida de seis (6) idosos, sendo quatro (4) mulheres e dois (2)
homens, todos participantes do Grupo Vida. A coleta e a transcrição dos depoimentos foram
realizadas durante o período de outubro de 1999 a abril de 2000, todos pela própria pesquisadora.

2

A entrada no campo deu-se pelo contato no próprio Grupo Vida. Os resultados indicam que os
entrevistados tiveram histórias de vida de sofrimento, provações das mais variadas formas, de
abandono familiar e nenhuma forma de seguridade social, a não ser em épocas bem recentes. A
autonomia esteve presente, com diversas configurações, nas vidas do entrevistados, decorrente
dos eventos que marcaram suas histórias; mesmo assim foram capazes, diante das dificuldades
cotidianas, de construir esta autonomia. A saúde mental foi preservada em decorrência de
estruturas de apoio social informal, de suportes pessoais buscados na fé em si mesmos e em algo
transcendente, e na aceitação dos eventos como fatos, alguns sem possibilidade de intervenção.
Destarte, concluímos que a autonomia, embora vivenciada com maior visibilidade na vida adulta e,
principalmente na velhice contribui, juntamente com a saúde mental, para que os entrevistados
tenham satisfação de viver, ainda alimentem sonhos, se sintam úteis para seus familiares e para a
comunidade, o que lhes confere a possibilidade de vivenciar uma velhice bem-sucedida.

Nº de Classificação: 2645
LOPES, Maria do Socorro Vieira. Cuidando da criança desnutrida no contexto de
sobrevivência e resistência. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2001. 119 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIEIRA, Neiva Francenely Cunha
RESUMO: A desnutrição infantil é considerada um dos mais importantes problemas de saúde
coletiva mundial, especialmente nos países em desenvolvimento. É na fase de transição alimentar
a partir do 6º mês, que a criança encontra-se mais vulnerável. Nesta fase da vida, os cuidados
realizados à criança visam garantir sua sobrevivência, crescimento e desenvolvimento saudável,
sendo estes influenciados por diferentes culturas, e, até mesmo entre grupos de uma mesma
cultura. Este estudo teve por objetivos: compreender as práticas de cuidados à criança desnutrida
providas pela mãe ou por quem cuida da criança no domicilio, no sentido de identificar os fatores
que contribuem para a perda de peso; conhecer a percepção da mãe acerca da perda de peso da
criança; conhecer os modos de cuidar da criança desnutrida no domicilio e interpretar os
determinantes culturais da mãe cuidadora nesse modo de cuidar. Utilizamos a etnoenfermagem,
como linha de estudo e a Teoria da Diversidade e Universalidade Cultural do Cuidado (Leininger,
1991), como referencial teórico e metodológico na coleta e análise dos dados. Os instrumentos
utilizados na fase de campo foram: observação participante e entrevista aberta. Os cenários
foram o Centro de Nutrição do Conjunto Palmeiras, Fortaleza-Ceará-Brasil e os domicílios das
crianças desnutridas no período de abril a setembro de 2000. Os informantes foram às mães
cuidadoras do filho no domicílio. Os resultados revelam que as práticas de cuidados realizadas
pela mãe ao filho desnutrido são influenciadas pelos fatores: econômico, social, educacional, estilo
de vida. Cada prática de cuidado realizada por cada mãe, apresenta diversidade de significados,
cada mãe tem seu jeito próprio de cuidar, de acordo com os recursos que dispõe. A perda de peso
das crianças deu-se, sobretudo por razões macroestruturais como: desemprego falta de acesso a
rede de esgoto e água tratada. Deste modo, o foco cultural do cuidado objetiva uma assistência
holística, que busque o envolvimento com outros segmentos da sociedade, visto que, estas mães
cuidam de seus filhos em um contexto de sobrevivência e resistência, elas não querem que seus
filhos percam peso, mas em muitas circunstâncias, sozinhas, não conseguem evitar.

Nº de Classificação: 2646
VIEIRA, Luiza Jane Eyre de Souza. Julgar e compreender: contradições da abordagem
multiprofissional à família da criança envenenada. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2001. 179 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
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Orientador(es): BARROSO, Maria Grasiela Teixeira
RESUMO: Para cuidar respeitando a filosofia holística, este cuidado requer, por parte do
profissional de saúde, bases filosóficas e epistemológicas afins. É preciso pois, inserir o senso
comum das pessoas de quem se cuida, no planejamento e execução do próprio cuidado e, nesse
processo, perceber a interrelação com o cuidar educando o ser humano. Esta pesquisa teve como
objetivo compreender como os profissionais de saúde, enfermeira, médica, fisioterapeuta e
assistente social, abordam a situação da família da criança envenenada, e quais as implicações
dessa abordagem para a prática do cuidado em saúde. Optou-se pela etnografia, priorizando o
método da etnoenfermagem, na construção teórico-metodológica. Foram entrevistados,
intencionalmente, dezenove profissionais que desenvolvem sua prática em uma UTI-Pediátrica de
um hospital público de emergência, localizado na cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil. Decorrente
da análise dos descritores e padrões que qualificaram a abordagem profissional à família da
criança envenenada, o tema cultural do estudo, emergiu como sendo Julgar e compreender:
contradições da abordagem da equipe multiprofissional à família da criança envenenada. Estes
achados foram refletidos à luz da Teoria do Cuidado Cultural e, mediante os ensejos revelados
pelos participantes do estudo, identificou-se indícios de uma prática dialógica, contraditória em si
mesma, porém harmônica em respeito às diferenças, fruto da diversidade de formações
acadêmicas e visões de mundo de cada profissional, além das mudanças que advêm do reflexo
da estrutura organizacional em que essa prática é exercida.

Nº de Classificação: 2647
PINTO, Regiane de Oliveira. Práticas de cuidados domiciliares à criança menor de 2 anos na
ausência da mãe trabalhadora: implicações para saúde destas crianças. Fortaleza. Universidade
Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2001. 111 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIEIRA, Neiva Francenely Cunha
RESUMO: No Brasil, 29% das famílias chefiadas por mulheres vivem com uma renda de ½ salário
mínimo, revelando a precária condição financeira em que se encontram (IBGE, 1998). O objeto de
estudo dessa pesquisa é a família cuja figura paterna está ausente e a mãe exerce atividade
extradomiciliar, deixando seus filhos(as) aos cuidados de terceiros. Este estudo tem por objetivo
investigar as práticas de cuidado às crianças menores de dois anos durante a ausência materna,
observando suas implicações para as condições de saúde dessas crianças e, consequentemente,
da família; identificar as principais ocupações exercidas por essas mães; o principal responsável
pelo cuidado dos filhos(as) durante a ausência materna e os modos/formas de cuidar praticados; e
fornecer subsídios para a reorientação do papel do enfermeiro(a) do PSF referente a esse contexto
particular. Para coleta de dados foram utilizadas entrevista e observação participante. As
informantes são as mulheres chefes de família, mães das crianças menores de 2 anos. Para
análise e categorização dos dados utilizou-se a Teoria de Sistemas (Wright & Leahey, 1994 e Hall
& Weaver apud Boyd, 1990). Os resultados revelam que a luta pela sobrevivência é o que mais
caracteriza a forma como essas famílias se estruturam. As práticas do cuidado executadas variam
conforme a figura do cuidador, qualidade do cuidado, tamanho da família, suporte de apoio
disponível, condições econômicas, interação entre os membros da família e destes com outros
sistemas sociais. Os processos desenvolvidos nos espaço micro e macrossocial contribuem para
facilitar ou perturbar a saúde (Althoff, 2000).

Nº de Classificação: 2648
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CARDOSO, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão. Cuidado humanístico de enfermagem à mãe da
criança com risco para alterações visuais: do neonato ao "toddler" (O). Fortaleza. Universidade
Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2001. 163 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PAGLIUCA, Lorita Marlena Freitag
RESUMO: A percepção visual é importante componente comunicativo. Sua alteração, na criança,
acarreta comprometimento do desenvolvimento. O recém-nascido (RN) merece avaliação da
saúde ocular ao nascer e, estimulação. O acompanhamento do lactente deve contemplar a função
visual e, quando detectadas anormalidades, o RN deve ser assistido por equipe especializada.
Estudo com abordagem humanística que teve por objetivo compreender o processo do cuidado
humanistíco da família e da criança com risco visual. Para tanto, procuramos descrever as
dificuldades e estratégias para o seu desenvolvimento, propor o cuidar humanístico à família desta
criança e avaliar o cuidar humanístico com as mães das crianças com risco visual. A pesquisa foi
realizada em duas instituições de saúde, em que trabalhamos com as mães, sendo na primeira
com RN exposto a risco visual e, na segunda, com o toddler com alteração visual confirmada. Os
RN's foram avaliados quanto a função e estimulação visuais. As crianças na fase do toddler foram
acompanhadas enquanto eram assistidas em um núcleo de estimulação. As ferramentas utilizadas
foram a consulta de enfermagem, a visita domiciliar e o grupo de encontro de saúde. A Teoria
Humanística de Enfermagem, de Paterson e Zderad, apoiou a coleta de dados, as intervenções de
Enfermagem e a análise dos indicadores. As relações EU-TU, EU-ISSO e NÓS fundamentaram o
cuidado humanístico. Os resultados do ato de cuidar do RN descrevem a evolução da criança
submetida a estimulação visual e a participação da mãe neste processo. A avaliação da resposta
visual da criança registrada pela pesquisadora foi confirmada pela mãe. O acompanhamento do
toddler e sua mãe no núcleo de estimulação foi uma etapa para aproximação e estabelecimento
das relações humanísticas, que se completaram no grupo de encontro de saúde. Neste momento,
as mães estabeleceram relações intensas entre si, e suas falas foram organizadas nas temáticas a
criança; a família; a equipe multiprofissional. Do tema a criança, emergiu a categoria a melhora
global e visual após a estimulação; em família, temos a categoria a participação da família; e na
equipe multiprofissional, as categorias a integração multiprofissional e os fatores interferentes no
rendimento da estimulação visual. Ainda no encontro, as mães relacionaram-se com a
pesquisadora tendo surgido as temáticas a criança e a mãe. Do tema a criança registram-se
quatro categorias: o quadro clínico, a estimulação visual, a socialização, a visão e o
desenvolvimento da criança, esta subdividida em a visão e o desenvolvimento motor e a visão e o
desenvolvimento afetivo. Do título a mãe, resulta o medo de uma nova gravidez. Concluímos que o
cuidado humanístico valoriza a relação humana efetiva e a congregação das ferramentas usadas
demonstra o conjunto de atividades desenvolvidas pelo enfermeiro de forma relacional,
compartilhada e humana.

Nº de Classificação: 2649
MAGALHÃES, Myrian Biaso Bacha. Desmistificando a existência da pessoa portadora de
hemofilia. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2000.
340 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CADETE, Matilde Meire Miranda
RESUMO: Este estudo originou-se das minhas percepções e inquietações como enfermeira
assistencial e durante toda a minha trajetória como docente de enfermagem. Caminhei para o
desvelamento da existência das pessoas com hemofilia por meio das várias descrições do
fenômeno, vivenciado e por elas relatado. Optei por uma abordagem fenomenológica, na
modalidade do fenômeno situado, tendo como proposta metodológica compreender o significado
que a pessoa hemofílica atribui ao seu viver com hemofilia, por acreditar que esse seria o caminho
para captar a essencialidade da pessoa portadora de hemofilia, explicitando o seu mundo-vida
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dentro e fora do hospital. Das descrições e da análise fenomenológica, emergiram seis categorias:
descobrindo-se um ser com hemofilia; vivenciando ser pessoa portadora de hemofilia; o processo
de internação; o tratamento da pessoa com hemofilia; negligências e erros; as relações afetivas
da pessoa com hemofilia; a hemofilia na percepção dos sujeitos que a vivenciam; o mundo social e
os medos da pessoa com hemofilia. Este trabalho permitiu-me vislumbrar novos caminhos para a
abordagem dessas pessoas pelos diferentes profissionais e, principalmente, no que se refere ao
profissional enfermeiro, no sentido de maior presencialidade e efetividade nas ações
desenvolvidas junto a esses pacientes.

Nº de Classificação: 2650
REIS, Marlene Clarett da Silva. Processo de trabalho da enfermeira no ambulatório do Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (O). Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2001. 210 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SENA, Roseni Rosângela de
RESUMO: O presente estudo tem como objetivo analisar o processo de trabalho da enfermeira no
ambulatório do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HCUFMG),
identificando os elementos que contribuem para a integralidade das ações de saúde na visão das
enfermeiras, dos médicos coordenadores dos Programas Assistenciais e dos dirigentes da
instituição. O estudo se caracteriza como qualitativo, descritivo, cujo percurso metodológico
pautou-se no materialismo dialético. A sustentação teórico-metodológica baseou-se nas autoras
que aprofundaram a aplicação deste método no país, como MINAYO (1999), EGRY (1996), entre
outros. Os sujeitos da pesquisa foram onze enfermeiras, seis médicos coordenadores, e quatro
dirigentes. Os instrumentos utilizados foram a entrevista semi-estruturada e a observação do
trabalho da enfermeira no local de atuação. Os resultados deste estudo revelam que o processo de
trabalho da enfermeira do ambulatório do HCUFMG tem sido transformado ao longo dos tempos,
com forte empenho dos profissionais de enfermagem que o constróem em seu cotidiano e o
inserem nas demais práticas sociais do processo produtivo da saúde. Atualmente, a enfermeira
ampliou seu espaço de trabalho no enfoque educativo e na busca da mudança de comportamento
dos clientes deste ambulatório, ao participar da equipe multiprofissional nos Programas
Assistenciais, direcionando seu "Pensar e fazer" para o cuidado de indivíduos e/ou grupos.
Garantiu também seu espaço, ao controlar e coordenar o processo de trabalho de sua equipe.
Essa forma de trabalho, encontra-se em consonância com os princípios de um novo modelo
propício à ações integralizadas de saúde, estabelecido para a construção cotidiana do SUS. As
enfermeiras, consideradas como profissionais capazes de
lidar com maiores recursos
tecnológicos na equipe de enfermagem, devem continuar exercendo a articulação técnica e
política, no contexto do trabalho. Devem integrar-se aos demais profissionais da área da saúde,
para definição e implementação de estratégias e práticas que propiciem a participação efetiva do
técnico e auxiliar de enfermagem, em conjunto com os demais profissionais incorporados à equipe
de saúde. Conclui-se que o "Pensar e fazer" da enfermeira no ambulatório do HCUFMG tem sido
uma construção diária de sustentação ao modelo assistencial que ora se implementa na
instituição. Os determinantes que contribuem para a integralidade das ações de saúde são: o
movimento dos profissionais da saúde do HCUFMG que se desloca da concepção centrada na
doença em direção à construção da concepção da saúde; a implantação e implementação das
Unidades Funcionais no HCUFMG; a aproximação bidirecional entre o corpo de enfermagem do
ambulatório e a Escola de Enfermagem; a adesão ao trabalho na modalidade de equipe
multiprofissional.

Nº de Classificação: 2651
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OLIVEIRA, Zuleyce Maria Lessa Pacheco de. Vivenciando o parto humanizado: um estudo
compreensivo fenomenológico sob a ótica de adolescentes. Belo Horizonte. Universidade Federal
de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2001. 146 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MADEIRA, Anézia Moreira Faria
RESUMO: Este estudo emergiu da minha experiência como enfermeira obstetra, ao presenciar
situações constrangedoras, vivenciadas pelas adolescentes no momento do parto; questionava se
o parto humanizado não seria o mais indicado para elas. Assim, esta Pesquisa teve como objetivo
compreender o que significava para a adolescente passar pelo processo de parto. O estudo foi
realizado em uma instituição filantrópica de Belo Horizonte-MG. Como caminho metodológico
utilizei a fenomenologia, que me possibilitou apreender a essência estruturada do fenômeno, a
partir dos significados emergidos dos discursos dos sujeitos. Para apreensão dos significados
foram realizadas observação de campo e oito entrevistas, as quais tiveram como fio condutor às
questões norteadoras: "Conte para mim como foi sua experiência durante o tempo em que esteve
em trabalho de parto; e Fale para mim como foi seu parto". Através da análise ideográfica,
cheguei a três categorias de análise: Pré-parto/Parto: a inautenticidade do ser; Pré-parto/ Parto:
misto de dor e prazer; Parto humanizado: a assistência esperada e desejada. Assim, para as
adolescentes passar pelo processo de parto significa ter o corpo controlado, vivenciar a turbulência
da dor, mas ao mesmo tempo sentir alívio e prazer ao ter o filho nos braços; além disso é possível
vivenciar a assistência humanizada quando se é ouvida e respeitada em seus desejos, quando se
tem alguém por perto que lhe apoie, que lhe dê carinho, que torne o parto o momento sublime da
existência humana. Os resultados da pesquisa ratificam a assistência humanizada na instituição de
estudo, e sinalizam formas de atendimento às adolescentes parturientes e à mulher de um modo
geral.

Nº de Classificação: 2652
SALVADOR, Marli. Conviver com o filho portador de insuficiência renal crônica: um estudo
compreensivo fenomenológico. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2001. 98 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MADEIRA, Anézia Moreira Faria
RESUMO: Esta pesquisa foi fruto de minha experiência como enfermeira pediátrica e docente com
mães de crianças portadoras de insuficiência renal crônica (IRC). Queria compreender o que
significava para elas ter um filho com problema renal crônico. Para isso, utilizei-me da pesquisa
qualitativa, na vertente fenomenológica. O estudo foi realizado no Ambulatório de Nefrologia
Infantil de um Hospital Universitário da cidade de Juiz de Fora-MG, e para coletar os dados
utilizei-me de uma entrevista aberta, com a seguinte questão norteadora: "O que é para a senhora
ter um filho com problema no rim?". A análise compreensiva das falas das 5 (cinco) mães que
participaram da pesquisa, possibilitou-me construir 3 (três) categorias de análise, que se
configuraram como a estrutura situada do fenômeno. Portanto, ser mãe de criança portadora de
IRC é: 1- Conviver com a IRC: ser-com-o-filho na doença; 2- Buscar ajuda espiritual: fé impulso
para prosseguir; 3- Viver com a possibilidade da morte: o medo velado/desvelado da perda do
filho. Ao desvelar os sentimentos emergidos nos discursos, vislumbrei novos caminhos para a
melhoria da assistência direcionada às mães de crianças portadoras de insuficiência renal crônica.

Nº de Classificação: 2653
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VIEIRA, Maria Aparecida. Reencontrando o auxiliar de enfermagem egresso da Escola Técnica de
Saúde da UNIMONTES no seu cotidiano de trabalho. Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2001. 175 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SENA, Roseni Rosângela de
RESUMO: O presente estudo objetiva analisar a prática profissional dos egressos do curso de
Qualificação Profissional para Auxiliar de Enfermagem da Escola Técnica de Saúde da
Universidade Estadual de Montes Claros, relacionando-a com a concepção pedagógica
problematizadora adotada pela referida escola. Caracteriza-se como estudo qualitativo e descritivo,
cujo percurso metodológico fundamenta-se no materialismo histórico e dialético, a partir do qual a
contradição foi utilizada como categoria central da dialética. A sustentação teórico-metodológica
apóia-se em referências de autores que se aprofundaram no estudo e na aplicação do
materialismo histórico e dialético, como FREIRE (1975, 1996), SAVIANI (1993), NIETSCHE
(1998), SENA-CHOMPRÉ & EGRY (1998), MINAYO (1993, 1998) e GADOTTI (1991, 1995, 1998,
1999). Os sujeitos da pesquisa foram 13 Auxiliares de Enfermagem, todos egressos de cursos
oferecidos pela Escola Técnica de Saúde no período de 1992-1999. O instrumento de coleta de
dados foi a entrevista coletiva, por meio da técnica grupo focal. O tratamento dos dados foi feito a
partir da aplicação da técnica de análise do discurso, segundo orientações de FIORIN & SAVIOLI (
1997), FIORIN (1998), SENA-CHOMPRÉ & EGRY (1999) e MINAYO (1998). Os resultados desta
pesquisa revelaram as contradições que ocorrem no cotidiano de trabalho dos Auxiliares de
Enfermagem, que se apresentam competentes e fortes em relação ao cuidar, porém fragilizados
diante das condições de trabalho, que se mostraram dificultadoras deste cuidar. Também a divisão
técnica do trabalho em saúde despontou no estudo, enquanto fragmentadora da ação cuidadora,
gerando conflitos de identidade e de poder entre os trabalhadores da saúde. Ressalta-se a
necessidade de promover a requalificação profissional dos Auxiliares de Enfermagem, na tentativa
de superar conflitos e, sobretudo, promover a interação entre as categorias profissionais que
cuidam da VIDA/MORTE, buscando elaborar propostas de assistência à saúde que levem em
consideração o processo saúde-doença em todas as suas dimensões. Espera-se que este estudo
possa contribuir para a construção/reconstrução de modelos de ensino na área da saúde e, em
especial, no âmbito da Escola Técnica de Saúde da UNIMONTES.

Nº de Classificação: 2654
NEVES, Jussara Alves Cardoso. Uso da epidemiologia como instrumento de trabalho dos
enfermeiros de unidades básicas de saúde do município de Contagem-MG (O). Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2001. 107 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LANA, Francisco Carlos Félix
RESUMO: Este é um estudo qualitativo, que teve como objetivo a compreensão de como a
epidemiologia se insere no contexto do processo de trabalho do enfermeiro em unidade básica de
saúde do município de Contagem/MG. A diversidade do quadro epidemiológico da população
brasileira, agregada aos vários determinantes e às várias formas de intervenção, indica a
construção de um paradigma que possibilita a inserção da epidemiologia nas práticas cotidianas
dos serviços de saúde. Com o objetivo de caracterizar a inserção da epidemiologia no contexto do
processo de trabalho do enfermeiro, tentamos identificar as ações cotidianas dos enfermeiros em
unidades básicas de saúde, assim como a relação das ações cotidianas dos enfermeiros com a
epidemiologia e, as possibilidades da epidemiologia enquanto instrumento de trabalho dos
enfermeiros das unidades básicas de saúde. Conduzimos a investigação, considerando a
historicidade e a dinamicidade para a compreensão das totalidades sociais, tendo em vista que a
enfermagem é uma prática social e, portanto, complementa-se às outras práticas de saúde. Para
a abordagem teórica, nos valemos do conceito de processo de trabalho em saúde. A apreensão da
realidade empírica deu-se através de entrevistas semi-estruturadas e da observação direta. Foram
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sujeitos dessa pesquisa oito enfermeiras lotadas em cinco unidades básicas de saúde do referido
município. O resultado nos revela que o processo de trabalho da enfermeira nessas unidades não
é articulado à epidemiologia que, por sua vez, é guiado pelo modelo clínico, principalmente; que o
enfermeiro, em função da sobrecarga de atividades administrativas, não consegue utilizar a
epidemiologia como um instrumento de trabalho da sua prática cotidiana. Concluímos que o
trabalho da enfermagem nas unidades básicas de saúde, aqui pesquisadas, vem sendo
desenvolvido desarticulado do processo de implantação da vigilância à saúde, confrontando com
as estratégias de enfrentamento das prioridades em saúde coletiva, uma vez que o próprio
município, ainda tem um setor de epidemiologia centralizado e desvinculado da assistência.

Nº de Classificação: 2655
GOMES, Flávia Sampaio Latini. Tratamento de feridas crônicas com coberturas oclusivas:
alteração qualitativa da microbiota. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola
de Enfermagem, 2001. 156 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Daclé Vilma
RESUMO: Trata-se de um estudo exploratório e prospectivo, desenvolvido junto a pacientes
portadores de ferida em membros inferiores. Teve como objetivo geral analisar a microbiota de
feridas crônicas em membros inferiores. A pesquisa foi desenvolvida no setor de Estomatoterapia
do Anexo de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais.
Neste setor, o tratamento é realizado de conformidade com um protocolo que preconiza a
utilização de soro fisiológico a 0,9%, em jato, para a limpeza da ferida e uso de coberturas
oclusivas. A amostra foi composta por 12 pacientes, sendo realizadas 2 culturas qualitativas do
exsudato das feridas em momentos distintos: à primeira avaliação e cerca de 45 dias de
implementação do tratamento, totalizando 24 culturas. Os pacientes, em sua maioria, eram do
sexo feminino, com faixa etária superior a 59 anos. Eram portadores de úlceras de etiologia
venosa, neurotrófica e por anemia falciforme. Todos os 12 casos analisados, no dois momentos de
coleta, apresentavam índice de colonização de 2 a 4 colônias de microrganismos por ferida. Os
gêneros mais freqüentemente isolados na primeira cultura foram Staphylococcus, Proteus e
Pseudomonas, enquanto que, na segunda, foram os Staphylococcus, Streptococcus e Proteus. As
feridas apresentaram pelo menos, uma alteração do gênero de sua microbiota, da primeira cultura
para a segunda, sendo que em 67% houve alteração de dois gêneros ou mais. Embora a
microbiota tenha sido modificada com a implementação da terapia tópica preconizada no referido
setor, não houve casos de infecção na amostra estudada. Estes fatos permitem a inferência de
que a utilização de apenas coberturas oclusivas e de soro fisiológico a 0,9%, no tratamento das
feridas, não predispõem à infecção.

Nº de Classificação: 2656
VASCONCELOS, Maria Gorete Lucena de. Perfil do aleitamento materno em crianças de 0 a 24
meses de idade no estado de Pernambuco. Recife. Universidade Federal de Pernambuco. Centro
de Ciências da Saúde. Departamento de Nutrição, 1999. 116 f.
Dissertação(Mestrado em Nutrição)
Orientador(es): LIMA, Marília de Carvalho
RESUMO: O Aleitamento Materno se constitui no principal componente de oportunidade
nutricional, associando elementos fundamentais da nutrição correta: alimento, saúde, e cuidados.
O presente estudo objetivou avaliar a situação do Aleitamento Materno em crianças do nascimento
aos 24 meses de idade no Estado de Pernambuco, e a influência de alguns fatores determinantes
sobre a sua freqüência e duração. Utilizou-se uma sub-amostra de 852 crianças do banco de
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dados da II Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição. O desenho do estudo desta pesquisa foi do
tipo transversal e a coleta de dados ocorreu entre os meses de fevereiro a maio de 1997. Os
resultados obtidos mostraram que 6,8% das crianças no Estado de Pernambuco nunca foram
amamentadas. A duração mediana do aleitamento materno total para o Estado de Pernambuco
avaliada através da análise de sobrevivência foi de 112 dias, do aleitamento materno exclusivo de
24 dias e do aleitamento materno predominante de 77 dias. Em relação ao aleitamento materno
total, observou-se que 85,5% das crianças foram amamentadas no primeiro mês de vida e apenas
46,7% e 37,9% chegaram amamentadas aos quatro e seis meses, respectivamente. A duração
mediana do aleitamento materno total foi maior entre as crianças que residiam na Região
Metropolitana do Recife (148 dias), do que entre as residentes no Interior Urbano (90 dias) e
Interior Rural (110 dias) ( p < 0,001). As mães com rendimento per capita acima de 2 salários
mínimos, apresentaram uma duração mediana do aleitamento significantemente mais prolongada
(201 dias) do que aquelas que receberam rendimento abaixo deste valor (108 dias) (p=0,02). Entre
as mães que receberam orientação sobre aleitamento materno durante o pré-natal, a duração
mediana do aleitamento materno total foi significantemente maior (126 dias), quando comparadas
àquelas que não receberam esta orientação (100 dias) ( p=0,04). As variáveis peso ao nascer,
escolaridade materna, número de consultas no pré-natal e tipo de parto, não influenciaram
significativamente na duração do aleitamento materno total. Recomenda-se que frente à
superioridade do leite materno sobre o crescimento e desenvolvimento das crianças, medidas
sejam adotadas no sentido de promover, incentivar e apoiar as mães a amamentarem seus filhos
seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde.

Nº de Classificação: 2657
COSTA, Gabriela Maria Cavalcanti. Significado cultural da vivência da sexualidade para um grupo
de idosas. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2001.
146 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CAVALCANTI, Maria do Socorro Loureiro
RESUMO: Neste estudo etnográfico, procurou-se compreender o significado cultural da vivência
da sexualidade para um grupo de idosas do Centro Social Urbano de Educação Profissional
Calula Leite, na capital paraibana. Para tanto, adotou-se o conceito de cultura advindo da
Antropologia. Considerou-se que as mulheres são resultado do meio cultural em que vivem e
herdeiras de um longo processo cumulativo que reflete o conhecimento e a experiência adquirida
das gerações que as antecederam. A coleta de dados foi realizada por meio da observação
participante, de oficinas didáticas, do registro em diário de campo e de entrevistas, no modelo da
história oral, seguindo as fases de transcrição, textualização, transcriação e conferência das
narrativas. Realizou-se a transformação dos relatos orais, em linguagem escrita, sem promover
fragmentação dos mesmos, favorecendo a aproximação entre as sete colaboradoras mediante a
utilização do tom vital. As narrativas mostraram que para a maioria das colaboradoras,
sexualidade é sinônimo de sexo biológico, que engloba a reprodução/procriação e que, com a
menopausa, deixa de ser almejado e fisiologicamente possível. Consideram, ainda, que nesta
idade não se tem mais necessidades e desejos sexuais. Outras, no entanto, acreditam que a
sexualidade não se restringe ao coito e envolve entrega, beijos, abraços e carícias. Estas
considerações refletiam o significado cultural da vivência da sexualidade partilhado por este grupo
de idosas.

Nº de Classificação: 2658
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MONTEIRO, Estela Maria Leite Meirelles. Autocuidado e o adulto portador de asma:
sistematização da assistência de enfermagem. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba.
Centro de Ciências da Saúde, 2001. 138 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NÓBREGA, Maria Miriam Lima da
LIMA, Luciane Soares de
RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo sistematizar a assistência de enfermagem ao adulto
portador de asma brônquica, à luz da Teoria de Enfermagem do Déficit de Autocuidado de Orem.
Para desenvolvê-la utilizou-se à modalidade convergente-assistencial, através da
operacionalização do Processo de Enfermagem de Autocuidado. Os sujeitos deste estudo, foram
seis adultos portadores de asma, atendidos no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, seja no
serviço ambulatorial, no serviço de emergência cardiológica ou no serviço de espirometria. Para
desenvolvimento do estudo utilizaram-se as técnicas de entrevista, exame físico, observação e o
registro de informações, sendo realizado acompanhamento ambulatorial de enfermagem e visitas
domiciliares. Foi utilizado como instrumento, um roteiro estruturado, abordando os requisitos de
autocuidado universal, os relativos ao desenvolvimento e os de alterações de saúde. A realização
da sistematização da assistência de enfermagem compreendeu o período de dezembro de 2000 a
maio de 2001, totalizando de sete a doze encontros com cada cliente. Durante o desenvolvimento
do processo de enfermagem foram levantados os déficits de autocuidado, que neste estudo
corresponderam aos diagnósticos de enfermagem, que foram denominados segundo a
Classificação de Fenômenos de Enfermagem da CIPE, Versões Alfa e Beta e a Taxonomia da
NANDA. Foram identificados dois diagnósticos comuns a todos os clientes: Dispnéia e Déficit de
autocuidado no controle da asma. Na fase de planejamento da assistência de enfermagem, foram
estabelecidas as metas, os objetivos e selecionado o sistema e os métodos de ajuda. A execução
do plano assistencial deu-se com a implementação da assistência de enfermagem, priorizando
ações de apoio educação. Com base nos resultados conclui-se ser pertinente e viável a
aplicabilidade do processo de enfermagem à luz do referencial de autocuidado de Orem, visando o
engajamento do cliente e seus familiares no autocuidado.

Nº de Classificação: 2659
OLIVEIRA, Maria Liz Cunha de. Comitê de Ética em Pesquisa no Brasil: das bases teóricas à
atividade cotidiana: um estudo das representações sociais dos membros dos CEPs. Brasília.
Universidade de Brasília. Faculdade de Ciências da Saúde, 2001. 270 f.
Tese(Doutorado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): CARNEIRO, Maria Helena da Silva
RESUMO: O presente estudo é qualitativo e tem como objetivos realizar uma análise da
Resolução 196/96, sobre pesquisa em Seres Humanos no Brasil, à luz da Teoria Principialista da
Bioética; segundo, captar as representações sociais dos membros dos Comitês de Ética em
Pesquisa em Seres Humanos (CEPs) a respeito da importância do comitê para a sociedade, para
a comunidade acadêmica e para os sujeitos da pesquisa. Finalmente, como um terceiro objetivo,
coletar as representações sociais dos membros dos comitês a respeito dos princípios que norteiam
a Resolução 196/96. Coletamos dados em dez CEPs escolhidos aleatoriamente. Utilizamos as
técnicas de observação em uma reunião, entrevista gravada individualmente com 14 membros e
um questionário, respondido por 48 membros de comitê. Após a transcrição rigorosa do material
gravado, realizamos a análise das falas e das respostas obtidas dos questionários, transpondo-as
em uma tabela para cada CEP. Depois de concluída a simplificação das respostas, denominadas
"grade de categorias", foram agrupadas em "temas", permitindo a classificação em unidades de
significação. Em seguida, projetamos os "temas" em macrotabelas para melhor efetuar a contagem
de freqüência das unidades de significação e estabelecer comparações entre os CEPs. Os
resultados permitiram concluir que, embora todos os comitês sejam regidos pela Resolução
196/96, cada CEP possui sua autonomia e seu modo de gerenciar o trabalho, alguns já se

11

distanciando do que é proposto. Quanto às Representações Sociais, os membros possuem o
entendimento dos princípios estabelecidos na Resolução, oriundos da moral universal. Dos 62
membros que participaram deste estudo nenhum relacionou os princípios com a Teoria
Principialista da Bioética.

Nº de Classificação: 2660
VIEIRA, Maira Di Ciero Miranda. Velhice feminina no asilo: do imaginário ao real. Fortaleza.
Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2001. 162 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Thelma Leite de
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo elucidar as representações sociais de idosas em
relação à sua vida asilar. Buscou-se apreender os mecanismos cognitivos e afetivos na elaboração
das representações à luz da Teoria das Representações Sociais de Moscovici. O corpus da
pesquisa foi constituído por doze entrevistas com idosas internadas num asilo da cidade de
Fortaleza. Os dados foram colhidos no primeiro semestre de 2000 através de entrevista e
observação e analisados tematicamente pela técnica de análise de conteúdo de Bardin. A análise
das experiências subjetivas, segundo esta teoria, está fundamentada na relação com os outros,
expressando a consciência compartilhada do grupo social ao qual as idosas pertencem. Os
resultados esclareceram que as idosas têm uma representação bastante negativa da velhice e do
asilamento. O ambiente asilar é um reforço contínuo aos atributos de abandono, dependência e
rejeição que a sociedade relaciona aos idosos. As idosas que mantiveram um contato mais
próximo com os familiares ao longo de sua vida ou que foram obrigadas a ingressarem na
instituição, têm mais dificuldade de adaptação do que aquelas que viveram de forma mais
independente e que optaram por essa condição de vida. Para elas, o asilo é adequado àqueles
idosos completamente dependentes, física ou mentalmente, ou em situação de extrema pobreza.
Por não conhecerem outras alternativas assistenciais de amparo aos idosos, consideram ser da
família a total responsabilidade de ampará-las até a morte.

Nº de Classificação: 2661
XIMENES, Lorena Barbosa. Toda gravidez é diferente e cada uma tem sua história. Fortaleza.
Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2001. 161 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VARELA, Zulene Maria de Vasconcelos
RESUMO: A gravidez, como um fenômeno biológico e natural, encontra-se envolvida por uma
herança cultural. Com isso, tal período é carregado de crenças, mitos, costumes e modos de vida,
que determinam como as mulheres e a família agirão frente ao ciclo gravídico. Neste estudo,
pretendi compreender melhor o mundo experiencial da mulher multigesta no modo de vivenciar a
gravidez. Para tanto, participaram do estudo sete informantes atendidas na Unidade de Cuidado
de Enfermagem do Centro de Desenvolvimento Familiar (UCE - CEDEFAM) de Fortaleza, sendo
visitadas semanalmente em seus domicílios durante quase quatro meses. No percurso
metodológico, utilizei o método de etnoenfermagem de Leininger, aplicando o Modelo de
observação-participação-reflexão, além da entrevista aberta com a seguinte pergunta norteadora:
Como é para você estar grávida novamente? Mediante a análise, quatro categorias (Tendo que se
conformar com a gravidez: ambivalência nos discursos; Reagindo à notícia: mais uma boca?;
Esquecendo de si próprias e Medo de engravidar novamente) levaram ao desvelamento do tema
cultural: Toda gravidez é diferente e cada uma tem sua história, sendo articulado de acordo com os
pressupostos da Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural, evidenciando que os
fatores que fazem parte do contexto sociocultural das multigestas influenciaram no modo de se
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comportarem, de se cuidarem e de enfrentarem à nova gravidez em suas vidas. Diante destas
reflexões, aprendi que a gravidez é uma edificação histórico-cultural e de gênero, que cabe à
Enfermagem ter um olhar atento à multigesta, considerando-a como um ser único e singular, com
sua subjetividade e identidade feminina, promovendo um cuidado cultural e individualizado, pois a
experiência de engravidar é única, mesmo que a mulher já tenha vivenciado outras gestações.

Nº de Classificação: 2662
LOPES, Marcos Venícios de Oliveira. Validação de software educativo para auxílio ao ensino de
sinais vitais. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2001. 140 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAUJO, Thelma Leite de
RESUMO: Estudo baseado na produção e validação de um software educativo denominado
"Sinais Vitais", tendo como base uma experiência efetuada junto a especialistas, alunos e
professores que trabalhavam com o referido tema. Objetivou-se validar o software, visando a
contribuir com o ensino nesta área do conhecimento de enfermagem. O trabalho foi desenvolvido
no Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, no período de novembro de
2000 a junho de 2001, em três etapas: Etapa 1 - pré-avaliação dos especialistas; Etapa 2 Avaliação, por alunos e professores, da disciplina; e Etapa 3 - Painel de Especialistas. Trabalhouse com um total de 12 alunos divididos em dois grupos denominados " Caso" e " Controle ". O
grupo "Caso" desenvolveu atividades com o software, e o grupo "Controle" participou das aulas
com os demais estudantes. Os dois grupos submeteram-se a pré e pós-teste sobre conhecimento
de sinais vitais, com a finalidade de avaliar o rendimento dos alunos. Também participaram três
professores da disciplina Semiologia e quatro especialistas, sendo dois em Conteúdo e dois em
Informática Educativa. Os alunos e professores submeteram-se a uma entrevista após a utilização
do software, enquanto os especialistas receberam formulários para serem preenchidos. Os
instrumentos de coleta de dados para alunos e professores foram desenvolvidos a partir da
proposta de Struchinner, Côrrea & Costa (1997), e os formulários utilizados pelos especialistas
foram elaborados de acordo com a proposta de Clunie (2000). Os dados foram coletados em três
etapas e geraram três versões "Beta" e a versão final do software. A pré-avaliação dos
especialistas gerou o acréscimo de duas funções de apoio: o mapa de conteúdo e o jogo dos
erros. Na avaliação do rendimento dos alunos percebeu-se uma maior homogeneidade de notas
no pós-teste no grupo de "Controle" e maior heterogeneidade no grupo "Caso". A avaliação dos
alunos e professores gerou alterações e correções no conteúdo, bem como a troca das figuras do
"Jogo dos erros" por fotos, além do acréscimo do botão "Voltar", para retornar à última página
visitada, e do "gabarito" do teste de conhecimentos. As entrevistas geraram categorias
subdivididas em dois temas: Características que estimulam a utilização do software; e Software
educacionalmente correto. Após as alterações propostas por alunos e professores, o painel de
especialistas considerou todos os itens avaliados como estando, no mínimo, "de Acordo" com o
propósito para o qual foram desenvolvidos. Concluiu-se que o software apresentava caracterísitcas
básicas que o tornam adequado para auxiliar no aprendizado da avaliação clínica de sinais vitais
por estudantes de graduação em enfermagem, bem como em outras atividades que envolvam a
temática de sinais vitais.

Nº de Classificação: 2663
NEVES, Sonia Maria Ferraz Medeiros. Estudo dos acidentes de trabalho com material biológico
contaminado entre profissionais de saúde do Centro de Pesquisa Hospital Evandro
Chagas/Fundação Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Centro Biomédico. Faculdade de Enfermagem, 2000. 116 f.
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Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MORIYA, Tokico Murakawa
MAURO, Maria Yvone Chaves
RESUMO: Estudo descritivo, exploratório, seccional, com abordagem de análise quanti-qualitativa,
baseado na investigação epidemiológica dos casos de acidentes com material biológico
contaminado, por alguns patógenos de transmissão sanguínea, ocorridos no Centro de Pesquisas
Hospital Evandro Chagas CPqHEC/Fiocruz, no período de janeiro de 1990 a setembro de 2000.
Objetivou estudar os acidentes de trabalho com material biológico contaminado pelos
microrganismos HIV, HTLV I, HBV,HCV, Tripanossoma cruzi, Plasmódium falciparum e
Plasmódium vivax. Os resultados evidenciaram que, entre os quarenta e dois trabalhadores do
CPqHEC da área da saúde, encontramos cinqüenta acidentes com material biológico
contaminado, em diversas práticas e setores da instituição. Com base nos dados obtidos,
concluímos que o risco de exposição varia segundo o tipo de atividade exercida, o uso de medidas
preventivas à exposição, a prevalência local de doenças, tipo de exposição, patogenicidade do
agente infeccioso, existência de profilaxia pós-exposição e a susceptibilidade do profissional de
saúde. A prevenção contra exposição ao sangue ou a outros fluidos é a principal medida para
evitar a transmissão ocupacional dos patogenos de transmissão sangüínea . Para tal, as medidas
de biossegurança hospitalar vêm assegurar um menor risco para o profissional de saúde de
aquisição ou transmissão de doenças infecciosas. Tais medidas de controle e prevenção de
acidentes precisam remeter também à ampliações das percepções individuais, coletivas e
institucionais, induzindo a re-estruturações das normas para as questões de segurança no
ambiente hospitalar, visando a eliminação ou minimização dos riscos.

Nº de Classificação: 2664
SILVA, Maria José da. Idoso submetido à cirurgia de próstata: intervenção do enfermeiro para o
autocuidado (O). Rio de Janeiro. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Centro Biomédico.
Faculdade de Enfermagem, 2000. 132 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DUARTE, Maria Jalma Rodrigues Santana
RESUMO: Trata-se de um estudo de caso de natureza qualitativa, cujo objeto focaliza as
expectativas e dificuldades do idoso que se submeteu à cirurgia de próstata e recebeu orientação
para o autocuidado na consulta de enfermagem no pré, trans e pós-operatório da cirurgia de
próstata sob intervenção do enfermeiro. O estudo aborda o homem idoso nos aspectos biopsiquico-social, fundamentando-se na teoria do autocuidado de Orem. A consulta de enfermagem
foi utilizada como instrumento facilitador nas orientações para o autocuidado e na transformação
das informações produzidas. Inseriu-se também uma questão aberta após consulta no préoperatório e no retorno após alta hospitalar que permitiu a avaliação dos resultados. O
autocuidado proposto para o idoso neste caso envolveu corpo/intimidade/sexualidade e
subjetividade. As informações foram tratadas com a análise de conteúdo, categorizadas e
interpretadas, sobre o enfoque teórico-metodológico das falas dos idosos que de acordo com
Moraes e Bardin analisam e interpretam as mensagens das comunicações. A partir da coleta de
informações os resultados apontaram três grandes categorias: MEDO DA SONDA - sentimentos
sobre sangue e urina - os líquidos do corpo do idoso operado de próstata. ESPERANÇA NA
RECUPERAÇÃO - sentimentos sobre sexualidade e trabalho - AUTOCUIDADO PARA O CORPO
DO IDOSO: orientação dos enfermeiros aos clientes idosos para enfrentar sua situação no
domicílio após cirurgia de próstata.

Nº de Classificação: 2665
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BARBOSA, Ivani. Memória no cotidiano dos idosos: contribuição do enfermeiro para o
envelhecimento saudável (A). Rio de Janeiro. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Centro
Biomédico. Faculdade de Enfermagem, 2000. 99 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DUARTE, Maria Jalma Rodrigues Santana
RESUMO: No sentido de contribuir para o envelhecimento saudável entre as pessoas da terceira
idade, esta investigação teve como objeto de estudo a memória no cotidiano dos idosos e
objetivou identificar as dificuldades e potencialidades mnemônicas no desempenho de atividades
diárias e avaliar as conseqüências de alguns fatores de estilo de vida que interferem no
envelhecimento e na capacidade de memória. Trata-se de uma abordagem qualitativa onde se
configura a pesquisa de campo desenvolvida na Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI) ,
UERJ, Rio de Janeiro, através do método de auto - relato, o qual permitiu examinar as práticas,
comportamentos e atitudes de 11 idosos. A entrevista semi-estruturada privilegiando a escuta
sensível, foi a técnica de pesquisa aplicada de abril a agosto de 2000. Os resultados demarcaram
o perfil dos idosos pesquisados, situando-os na faixa etária de 60 a 80 anos, onde predomina o
sexo feminino com vínculo familiar conjugal e possuindo escolaridade até o 3º Grau. O grupo tem
renda familiar que lhe permite autonomia financeira.
O "corpus" teórico formado pelos
depoimentos dos idosos foi submetido à análise de conteúdo, tendo-se delimitado como categorias
analíticas principais: 1- Incentivadores da memória: INTERESSE e ATENÇÃO;
2- A
ORGANIZAÇÃO como uma saída para o desempenho saudável do idoso. A análise, interpretação
e discussão dos dados produzidos, propiciaram conhecimentos que nos levam a concluir que a
memória no cotidiano dos idosos é um movimento de lembrar e esquecer, sendo a organização
importante para o viver diário das pessoas da terceira idade. Considerando a constatação de que
os sujeitos do estudo apresentam esquecimento benigno e que as dificuldades de memória não
interferem na sua autonomia para gerir sua própria vida, todos são motivados para algum tipo de
atividade, apresentam interação social e expectativa favorável acerca do envelhecimento. Propõese a orientação de enfermagem à família visando um maior acompanhamento desse estágio da
vida no que se refere à perda da autonomia e indepêndencia dos idosos. A humanização, como
princípio filosófico orientador das ações de enfermagem, permite aos profissionais que lidam com
os idosos compartilhar de suas emoções e angústias, ajudando-os a ultrapassar o limite dessa
fase da vida com dignidade.

Nº de Classificação: 2666
SILVA, Sérgio Lima da. Estilo de vida de trabalhadores administrativos em empresa de petróleo,
como subsídio ao desenvolvimento de programas para a promoção da saúde no trabalho:
contribuição da enfermagem do trabalho (O). Rio de Janeiro. Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. Centro Biomédico. Faculdade de Enfermagem, 2000. 102 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, René
MAURO, Maria Yvone Chaves
RESUMO: O estudo objetivou identificar o perfil
epidemiológico de estilo de vida dos
trabalhadores, de uma empresa de petróleo, em atividades administrativas, visando a elaboração
de uma proposta para o desenvolvimento de programas para a promoção da saúde no trabalho,
destacando as contribuições do enfermeiro do trabalho, apoiado nos conceitos básicos da
promoção da saúde e do autocuidado: Orem (1971); Last (1995) e Rey (1999). É um estudo
descritivo, com abordagem epidemiológica, realizado com uma amostra aleatória de 450
trabalhadores. Usou-se um questionário auto-aplicativo. Os resultados evidenciam a uma
população com características de sedentarismo ( 48,0% não têm praticado atividades físicas);
obesidade (41,6% estão acima do peso e 11,2% com peso muito acima do normal); alimentação
inadequada; presença de hábitos nocivos à saúde (hábito de fumar) - 17,6 % ; consumidores de
álcool ( 26,4% nos finais de semanas e, 6,8% o fazem diariamente). Que sinalizam para à
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predisposição à ocorrência de doenças crônico-degenerativas ( hipertensão, obesidade e câncer)
.Com base nos resultados e fundamentado nos conceitos teóricos, conclui-se que: o conhecimento
do perfil do estilo de vida dos trabalhadores de uma empresa, são necessários para subsidiar a
formulação de um programa para a promoção da saúde no trabalho; dentro de um programa de
promoção da saúde a contribuição do enfermeiro é fundamental na equipe interdisciplinar, tendo
em vista sua formação profissional e competências técnica para interagir com o trabalhador
visando o autocuidado. Como contribuição desse estudo, propõe-se um programa de promoção
para saúde no trabalho enfocado atividades individuais e coletivas e sugere-se aos profissionais
da área de saúde ocupacional repensar estratégias de ações de saúde a serem desenvolvidas,
fundamentadas no estilo de vida, por se tratar de oportunidade de se conhecer o trabalhador e
torna-lo um elemento ativo nesse processo, fomentando ações de caráter preventivo e de baixo
custo para as empresas.

Nº de Classificação: 2667
GUEDES, Ersília Maria. Distúrbios osteomusculares e o trabalho de enfermagem hospitalar:
estudo com auxiliares de enfermagem em unidade de ortopedia. Rio de Janeiro. Universidade do
Estado do Rio de Janeiro. Centro Biomédico. Faculdade de Enfermagem, 2000. 160 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MAURO, Maria Yvone Chaves
CUPELLO, Antonio José
RESUMO: Estudo de problemas osteomusculares com auxiliares de enfermagem de uma unidade
ortopédica em hospital universitário no Rio de Janeiro, Brasil. Objetivou-se caracterizar os
aspectos sociodemográficos dos auxiliares; identificar as características do seu trabalho e analisar
a relação evidenciada entre as condições de trabalho e a ocorrência de problemas
osteomusculares. Usou-se o referencial teórico de Iida (1993), Mondelo et al. (1994), Santiago e
Caro (1999), Bulhões (1998) e Mauro (1996, 1997, 1998), dentre outros. A pesquisa foi realizada
de julho de 1999 a novembro de 2000. A pesquisa foi de natureza descritiva com abordagem
quanti-qualitativa, apoiada nas técnicas da pesquisa ergonômica e na análise dos discursos, com
amostra intencional constituída de 19 auxiliares de enfermagem que trabalham na unidade. Os
dados foram coletados em dois instrumentos: um questionário auto-aplicativo com questões
abertas e fechadas compreendendo as variáveis demográficas, socioeconômicas, ocupacionais,
condições de trabalho e sua relação com os problemas osteomusculares; e um diagrama para o
registro da localização da dor nos segmentos corporais e da sensação do grau de desconforto. Os
resultados indicaram maioria feminina (68,42%), idade média de 37,8 anos, escolaridade no nível
médio (47,35%), média de trabalho de 9,6 anos e no setor 5,5 anos, com renda mensal de 9
salários, considerada insuficiente. As horas livres são dedicadas a atividades domésticas, não
realizam "check-up" nem exames periódicos. A posição em pé é freqüente (84,25%), com muito
dispêndio de energia. Demandam maior esforço no transporte e mobilização dos pacientes. Há
necessidade de melhoria nas condições de trabalho, ressaltada nas categorias trabalho:
qualidade, segurança, recursos e realização profissional. Foi alta a incidência de sensação
dolorosa, considerada de grau elevado relacionada a problemas osteomusculares, mas a maioria
não reconhece a relação com problemas de saúde. Concluiu-se que as condições de trabalho dos
auxiliares são inadequadas, que há inobservância dos princípios ergonômicos e da proteção à
saúde, resultando na ocorrência dos problemas osteomusculares. Sugere-se a promoção de
medidas favoráveis por parte da organização patronal, dos trabalhadores e dos educadores.

Nº de Classificação: 2668
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ALVES, Maria Esthersita Rodrigues. Implantação da vacina BCG-ID: um desafio para as
enfermeiras de saúde pública do Rio de Janeiro: (1967-1973) (A). Rio de Janeiro. Universidade do
Estado do Rio de Janeiro. Centro Biomédico. Faculdade de Enfermagem, 2000. 147 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Gertrudes Teixeira
RESUMO: O estudo, de natureza histórico-social com abordagem qualitativa, fundamentou-se nos
conceitos de: poder simbólico, violência simbólica, habitus, lutas simbólicas, campo e espaço
social de Pierre Bourdieu. Tem como objeto de estudo as lutas das enfermeiras no campo do
Programa de Controle da Tuberculose, no processo de implantação da vacina BCG-ID na cidade
do Rio de Janeiro: 1967-1973. Para tanto, elaborei os seguintes objetivos: descrever o processo de
implantação da BCG-ID na cidade do Rio de Janeiro, no período de 1967-1973; analisar as lutas
travadas pelas enfermeiras no processo de implantação da BCG-ID na cidade do Rio de Janeiro;
discutir o efeito dessas lutas na conquista dos espaços sociais. Para desenvolver o estudo, optei
pelo método da história oral, tendo como campos da pesquisa a Secretaria Municipal de Saúde e o
Centro de Referência Hélio Fraga. Os sujeitos preferenciais foram os profissionais de saúde que
participaram da implementação da vacina BCG-ID. As fontes primárias do estudo foram os
documentos pertinentes à trajetória histórica da vacina, na cidade do Rio de Janeiro, e os
depoimentos dos sujeitos; as fontes secundárias constituíram-se na literatura existente e acessível
sobre a temática. A coleta de dados foi realizada no primeiro semestre de 2000. Para obtenção
das informações, utilizei como instrumentos um roteiro para análise documental e cinco roteiros de
entrevista temática semi-estruturada, direcionados aos diferentes sujeitos da investigação. Pelos
achados do estudo com o respaldo da literatura, estabeleci a unidade temática "A implantação da
BCG na cidade do Rio de Janeiro", da qual foram evidenciadas três categorias: o processo de
implantação; a luta das enfermeiras; a conquista do espaço social. Os resultados confirmam a
hipótese analítica de que, nas lutas das enfermeiras na implantação da vacina BCG-ID na cidade
do Rio de Janeiro, estas conseguiram incorporar o capital cultural necessário, o que as
transformou em agentes estratégicos desse processo.

Nº de Classificação: 2669
MOURA, Jacira Florência de Paula de. Relacionamento: a fronteira entre os auxiliares de
enfermagem da Unidade Central de Material Esterilizado e os das Unidades de Internações
Cirúrgicas. Rio de Janeiro. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Centro Biomédico.
Faculdade de Enfermagem, 2000. 110 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CALDAS, Nalva Pereira
RESUMO: O objeto deste estudo é a relação interpessoal entre os auxiliares de enfermagem da
Unidade Central de Material e os das Unidades de Internação Cirúrgica, no âmbito hospitalar. A
pesquisa foi realizada no Hospital Universitário Pedro Ernesto da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro, no Município do Rio de Janeiro, Brasil, no período de julho de 1999 a novembro de
2000. O objetivo é analisar os fatores que interferem na relação interpessoal entre os auxiliares
de enfermagem das
unidades referida. O referencial teórico apoiou-se na Teoria do
Desenvolvimento Organizacional (Chiavenato, 1993). Aplicou-se a abordagem qualitativa com a
técnica de pesquisa de grupo focal. A amostra constituiu-se de 95 auxiliares de enfermagem, da
Unidade Central de Material e representantes das Unidades de Internação Cirúrgicas. Utilizou-se
os instrumentos de coleta de dados - guia de tema com duas questões abertas, gravador para
registro das falas dos sujeitos em fita cassete e diário de campo. Os dados foram coletados em
reuniões do grupo focal. Na análise dos dados, das convergências das falas emergiram as
categorias "a fala e o gesto" e "o silêncio e a solidariedade". Os resultados indicam que os
relacionamentos /comunicações não são afetivos e nem bons, mas suportáveis, sustentáveis,
previsíveis e possíveis de acertos; expressam a vontade efetiva de não expor o profissional e a
vontade de trabalhar as dificuldades - falta de material e de controle dos impressos de pedido e
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de entrega de material; existe mudança nas atitudes que começam a desvelar os mistérios que
ainda se escondem nas falas. As pessoas estão em processo de desenvolvimento e precisam ser
compreendidas em suas dimensões física, mental, emocional, social e espiritual; através deste
estudo eles são levados a uma nova perspectiva que envolve o afeto como suporte para um
trabalho melhor. Sugere-se o prosseguimento da pesquisa, valorizando-se o bom relacionamento
/comunicação interpessoal e a promoção do afeto no cotidiano dos auxiliares de enfermagem
desse hospital.

Nº de Classificação: 2670
BISAGNI, Cilene. Unidade de Imagem: a inserção da consulta de enfermagem na qualificação do
processo de trabalho. Rio de Janeiro. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Centro
Biomédico. Faculdade de Enfermagem, 2000. 145 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MAURO, Maria Yvone Chaves
RESUMO: Trata-se de um estudo visando a inserção da Consulta de Enfermagem, numa Unidade
de Imagem para exames radiológicos contrastados. Teve como objetivos: avaliar a contribuição da
Consulta de Enfermagem no processo de trabalho da Unidade de Imagem, através da identificação
da satisfação dos clientes internos e externos, e dos níveis de contribuição da consulta, com base
em indicadores de melhoria do processo de trabalho. Desenvolveu-se uma metodologia
associando aspectos da pesquisa descritiva, exploratória e histórica, utilizando as técnicas:
pesquisa de opinião, análise documental, análise de trabalho e pesquisa participante, com apoio
em dois formulários e um questionário. Foram envolvidos no estudo trinta e quatro clientes
externos (usuários ambulatoriais e hospitalizados) e trinta e cinco clientes internos (profissionais
de saúde da unidade). O atendimento através da Consulta de Enfermagem, foi classificado de
excelente padrão por 73,5 % dos clientes externos e os efeitos e resultados no processo de
trabalho, foram considerados excelentes por 82,8 % dos clientes internos. Pela análise dos
resultados, constata-se que a Unidade de Imagem é uma área de trabalho muito complexa,
englobando grande interposição de atividades, e pelos depoimentos coletados, conclui-se que: a
inserção da Consulta de Enfermagem, através de novos métodos e técnicas de trabalho, amenizou
o processo técnico, e promoveu uma interação harmoniosa das atividades médicas, tecnológicas,
administrativas e assistenciais, viabilizando a qualificação do atendimento ao cliente externo.

Nº de Classificação: 2671
NUNES, Marcia Batista Gil. Estresse nos trabalhadores de enfermagem: estudo em uma unidade
de psiquiatria. Rio de Janeiro. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Centro Biomédico.
Faculdade de Enfermagem, 2000. 110 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MAURO, Maria Yvone Chaves
CUPELLO, Antonio José
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo sobre estresse nos trabalhadores de enfermagem, em
um Unidade de Emergência Psiquiátrica, na Cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Teve como objetivo,
verificar através da percepção desses profissionais, os fatores existentes no local de trabalho, que
podem gerar estresse e medidas redutoras, o reconhecimento desses fatores como risco
ocupacional e a relação desses fatos com o ambiente de trabalho, com base nos estudos de Otero
(1993), Stelman & Daum (1996), Ortiz & Patiño (1991), Bulhões (1994), Melo (1998) e Mauro
(2000). Utilizou-se um questionário com perguntas abertas e fechadas que foram aplicados de
Julho a Agosto/2000, a 42 profissionais (enfermeiros e auxiliares de enfermagem)
compreendendo 23,11% do total. Os dados quantitativos foram organizados por grupos de
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variáveis (características pessoais, condições de vida e de trabalho, de saúde/doença e percepção
de estresse). Os resultados foram analisados em números absolutos e percentuais e revelaram
que os profissionais de enfermagem conhecem os principais fatores de estresse, revelando:
problemas de trabalho (92,86%), do ambiente (76,19%) e pessoais (76,19%). Entretanto, a
maioria não associa estes fatores às alterações psicofisiológicas que relatam possuir (73,81%) e
como causa de falta ao trabalho por doença (98,48%). A totalidade gosta do que faz, mas revelam
estar sem motivação (73%) e igualmente cansados. Conhecem as formas de redução de estresse,
mas somente 11% as praticam. Conclui-se que estes trabalhadores conhecem os fatores
desencadeantes do estresse, os recursos compensatórios para reduzi-los, mas não associam os
seus problemas de saúde e doenças com as condições do seu trabalho. Sugere-se, portanto um
programa de educação para a saúde visando a conscientização desses profissionais.

Nº de Classificação: 2672
GOMES, Lourdes Carvalho. Tendo que vencer o próprio preconceito: a mulher enfermeira
cuidando da mulher que provoca o aborto. Rio de Janeiro. Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. Centro Biomédico. Faculdade de Enfermagem, 2000. 69 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VARGENS, Octavio Muniz da Costa
RESUMO: O presente estudo teve como temática os significados atribuídos pelas mulheres
enfermeiras que trabalham em maternidades às mulheres que provocam o aborto, e por
conseqüência as maneiras pelas quais se estabelecem as relações de interação entre estas
mulheres no processo de cuidar em enfermagem. Constitui-se numa pesquisa descritiva, de
abordagem qualitativa, que tem como base os pressupostos da Interação Simbólica e da
Grounded Theory. Para obtenção dos dados foi utilizada a estratégia de entrevistas não
estruturadas, gravadas em fita cassete, realizadas com enfermeiras atuantes numa maternidade
de referência para realização do aborto terapêutico, na Cidade do Rio de Janeiro. O interesse pelo
estudo é decorrente da experiência da autora no atendimento a esta clientela em unidades da
rede pública, onde observou que as relações de gênero e de poder, que impõem padrões de
comportamento para as mulheres em nosso meio, tem também influenciado diretamente o tipo de
cuidado prestado pelas enfermeiras às mulheres que provocam o aborto. Os resultados
demonstraram que, para as mulheres enfermeiras, o cuidar de mulheres que provocam aborto é
estar sempre "tendo que admitir a existência do preconceito e da discriminação", e ao mesmo
tempo estar "tendo que vencer os próprios preconceitos". Ficou evidente ainda que, embora
compreendam, que esse comportamento é fruto de uma construção social que aprisiona o corpo
feminino à reprodução, as enfermeiras não conseguem deixar de perceber esse ato como crime, e
as mulheres que o praticam como criminosas, isto em conformidade com a concepção de ética que
lhes é cobrada.

Nº de Classificação: 2673
ABRANCHES, Sueli Soldati. Fatores de riscos e agravos à saúde de trabalhadores de manutenção
industrial em siderurgia na perspectiva de enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade do Estado do
Rio de Janeiro. Centro Biomédico. Faculdade de Enfermagem, 2000. 118 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MORIYA, Tokico Murakawa
MAURO, Maria Yvone Chaves
RESUMO: O estudo é de natureza exploratória descritiva com abordagem de análise quantiqualitativa, cujo objeto é os fatores de riscos e agravos à saúde de trabalhadores de manutenção
industrial em siderurgia em uma empresa prestadora deste serviço no município de Volta
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Redonda. Os objetivos orientaram-se para: identificar o perfil sócio demográfico dos trabalhadores,
levantar os riscos e agravos à saúde identificados pelos trabalhadores e indicar estratégias de
atuação na promoção da saúde dos trabalhadores, com a perspectiva de enfermagem. O
referencial teórico estrutura-se sobre concepções de saúde, de riscos e agravos à saúde no
contexto do trabalho. Como instrumento de coleta de dados foram utilizados um roteiro para
obtenção de dados da empresa e um questionário estruturado para obtenção dos dados dos
sujeitos. Os sujeitos foram os trabalhadores que atuam no local do estudo. Os dados foram
organizados em quadros e tabelas e analisados através da estatística descritiva e interpretados
com embasamento no referencial teórico Pelos resultados do estudo foi identificado o perfil dos
trabalhadores, que em sua maioria é do sexo masculino, com nível de escolaridade de 1º grau e
faixa etária de 31 a 40 anos, foram evidenciados os riscos pelos mesmos, sendo o ruído , a poeira
de carvão e o ritmo intenso de trabalho os que mais prevaleceram e os agravos foram os acidentes
de trabalho em percentual elevado, os traumas e ferimentos em mãos, dores musculares e
cansaço os mais freqüentes. As estratégias apontadas para a promoção da saúde foram
especialmente a educação em serviço, com novos métodos educativos, mais dinâmicos e
participativos, a revisão e implementação de programas de imunização aos trabalhadores e a
inserção do enfermeiro do trabalho nas ações e equipe do serviço de saúde do trabalhador.

Nº de Classificação: 2674
RAMOS, Ciléa do Nascimento Silva. Vivência do idoso cardiopata perante sua hospitalização em
um setor de cardiologia (A). Rio de Janeiro. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Centro
Biomédico. Faculdade de Enfermagem, 2000. 75 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VALLE, Elizabeth Ranier Martins do
SIMÕES, Sônia Mara Faria
RESUMO: O presente estudo desenvolvido a partir das minhas inquietações profissionais sobre o
cuidar do idoso cardiopata hospitalizado, teve como objetivo "compreender os significados
atribuídos pelo idoso cardiopata as suas vivências durante a hospitalização em um setor de
cardiologia". A pesquisa de natureza qualitativa, na abordagem fenomenológica, teve como
questão orientadora da entrevista "O que é para o senhor(a) estar internado(a) neste setor?" A
interpretação à luz do pensamento de Martin Heidegger, permitiu-me desvelar a vivência do idoso
no setor de cardiologia e apontou outras possibilidades para o cuidar. O idoso, durante a
hospitalização, revelou-se como presença, como ser-com relacionando-se de maneira envolvente
com os profissionais e pacientes quando lhe vem ao encontro. Em sua abertura existencial,
projeta-se em suas possibilidades de voltar para casa, de cuidar da sua vida. Assim o estudo
revelou outras faces do cuidar do idoso cardiopata, que em geral não são entendidas pelos
profissionais de saúde mas que devem ser valorizadas, pois apontam possibilidades para o cuidar
autêntico.

Nº de Classificação: 2675
PACHECO, Sandra Teixeira de Araújo. Cuidado prestado pelo acadêmico de enfermagem em
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal na ótica da mãe: uma análise compreensiva (O). Rio de
Janeiro. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Centro Biomédico. Faculdade de Enfermagem,
2000. 99 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VALLE, Elizabeth Ranier Martins do
SIMÕES, Sonia Mara Faria
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RESUMO: Este estudo buscou compreender o que significa para a mãe o cuidado prestado pelo
acadêmico de enfermagem a seu filho na unidade de terapia intensiva neonatal. A pesquisa de
natureza qualitativa, teve como suporte a abordagem fenomenológica. Foram entrevistadas dez
mães, cujos filhos recém-nascidos estavam internados em uma unidade de terapia intensiva
neonatal. A interpretação tendo como suporte filosófico o pensamento de Martin Heidegger,
expresso na sua obra Ser e Tempo I, permitiu desvelar que para o ser-mãe, o acadêmico de
enfermagem ao cuidar de seu filho, mostrou-se como um ser-aí solícito. As mães reconheceram
neste cuidar uma relação de encontro, no qual o aluno pre-ocupou-se com o que fazia e com
quem se fazia, assumindo assim um modo autêntico de cuidar.

Nº de Classificação: 2676
THIENGO, Maria Aparecida. HIV/AIDS nas representações sociais de adolescentes: implicações
para a assistência de enfermagem (O). Rio de Janeiro. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Centro Biomédico. Faculdade de Enfermagem, 2000. 166 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Denize Cristina de
RODRIGUES, Benedita Maria Rêgo Deusdará
RESUMO: O estudo busca traçar o perfil e indicar as implicações da representação social do
HIV/AIDS para as relações interpessoais e para as práticas de proteção de adolescentes. O
referencial teórico adotado é o da representação social, na sua vertente Moscoviciana. Os sujeitos
da pesquisa foram adolescentes, de ambos os sexos, com faixa etária compreendida entre 12 e 20
anos, portadores e não portadores do HIV. A coleta de dados foi efetuada através da realização de
15 entrevistas semi-diretivas e da coleta de evocações livres com 100 adolescentes. Para a
análise das entrevistas utilizou-se o software ALCESTE 4.5, e para as evocações adotou-se a
análise do núcleo central da representação. Os resultados indicam que a representação social da
AIDS do grupo estudado estrutura-se em torno de cognições ligadas à prevenção; no sistema
periférico predominam conteúdos relacionados à transmissão do HIV; os elementos observados na
periferia próxima refletem um conteúdo no qual a AIDS é representada como uma "doença que
mata". Observa-se uma contradição entre os conteúdos de conhecimento e as práticas do grupo,
uma vez que, embora os adolescentes assinalem a importância do uso do preservativo para a
prevenção do HIV, o significado da proteção nas práticas sexuais baseia-se na exclusividade
sexual, no vínculo amoroso, no conhecimento e na confiança que se tem do parceiro. O
conhecimento apreendido pelos jovens sobre o HIV/AIDS caracteriza-se pela memorização e
reprodução das informações relativas à prevenção do HIV e pela ausência de informações acerca
do processo de desenvolvimento da AIDS. Entende-se que as ações de enfermagem para a
promoção da saúde devem estar pautadas na redefinição do conceito de necessidade e num
repensar das bases do processo de cuidar, pautados na reflexão dos conteúdos estruturantes das
necessidades psicossociais e das estratégias para o seu atendimento.

Nº de Classificação: 2677
CARVALHO, Silvia Cristina de. Programa Saúde da Família: imaginário do cliente sobre seu
atendimento e suas possibilidades de participação. Rio de Janeiro. Universidade do Estado do Rio
de Janeiro. Centro Biomédico. Faculdade de Enfermagem, 2000. 102 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Iraci dos
RESUMO: O Programa Saúde da Família (PSF), no Brasil, desde a década de 90 é considerado
uma estratégia de reorganização da Rede de Serviços Básicos de Saúde. A vivência na
implantação do PSF em um município do Estado do Rio de Janeiro mostrou que o limite imposto
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pela adscrição territorial em comunidades urbanas é conflitante. Assim, promoveu-se a discussão
sobre o PSF entre a clientela assistida. Utilizou-se o método da Sociopoética, de Gauthier e
Santos (1996), que permite a liberação do imaginário provocando nas pessoas a livre expressão
de coisas normalmente escondidas, oprimidas e reprimidas. Tem-se como objetivo: Delinear o
imaginário da clientela quanto a sua participação no PSF, discutindo sua percepção quanto ao
atendimento obtido neste Programa. Os clientes formaram o Grupo-Pesquisador produzindo os
dados em reuniões que ocorreram de fevereiro à agosto de 2000. Verificou-se que o maior
incômodo para os clientes são: a qualidade do atendimento, as dificuldades para o bem viver
encontradas na comunidade em que residem e a falta da resolutividade esperada nas ações
empregadas pelo PSF. As categorias e sub-categorias emergentes nas entrevistas grupais foram:
1. Estrutura Organizacional do PSF: a) Horário de atendimento; b) Localização do posto; c)
Cadastramento; d) Recursos materiais, humanos e físicos / 2. Modalidade do Atendimento de
Saúde: a)Visita médica domiciliar; b) Transporte para socorro e meios de comunicação / 3.
Qualidade do Atendimento: a) Humanização do atendimento; b) Medicalização / 4. Condições de
Vida: a) Saneamento básico. Nos estudo Sociopoéticos o PSF imaginado como um Programa que
atende aos anseios e desejos do grupo, porém ainda não é real para a comunidade. O grupo é
solidário ao afirmar que somente com a participação comunitária se poderá obter resultados mais
positivos e concretos, capazes de mudar a realidade vivida. Há uma concordância muito grande
nos resultados obtidos através da entrevista grupal e da técnica de Vivência de Lugares Sócio
Míticos com relação aos preceitos e normas do PSF, já que o que a comunidade reivindica são
ações mais voltadas para a realidade local, com um acompanhamento de sadios e planejamento
participativo. Ou seja, a reivindicação nada mais é que um apelo que se faça a Vigilância à Saúde
tão comentada, discutida e normatizada dentro do PSF. A resistência ainda encontrada para a
execução deste modelo se deve a incorporação maciça do paradigma flexneriano, onde
encontramos princípios como o curativismo, o biologismo, a tecnificação, a especialização, o
mecanicismo e o individualismo). A mudança deste paradigma para outro onde se emprega o
coletivo, o generalismo na assistência, extrapolando o campo da biologia humana e empregando
outros componentes relatados por Lalonde como: estilo de vida, meio ambiente e organização dos
serviços de saúde, está ocorrendo de forma vagarosa e conflituosa, pois nos força, neste período
de transição a conviver com os dois modelos assistenciais. Mas mudar é sempre uma tarefa difícil,
este é o grande desafio do PSF, conviver com o velho almejando sempre o novo, já que só o novo
será capaz de mudar significativamente a realidade sanitária de nossa população.

Nº de Classificação: 2678
CURSINO, Emília Gallindo. Cuidar da saúde da criança nas representações de mães: perspectivas
para a enfermagem na educação em saúde (O). Rio de Janeiro. Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. Centro Biomédico. Faculdade de Enfermagem, 2000. 114 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Benedita Maria Rêgo Deusdará
RANGEL, Mary
RESUMO: O estudo trata das representações sociais de mães no cuidar da saúde da criança,
refletindo sobre o significado dessa prática em suas vivências. As bases teóricas estruturam-se
sobre concepções e estudos referidos ao processo de educação em saúde, a enfermagem, a
cultura e o cuidar da saúde da criança e, ainda sobre a Teoria da representação social de Serge
Moscovici que fundamentou a análise. Insere a educação em saúde como discussão na intenção
de apontar a necessidade de rever-se como tal processo vem sendo desenvolvido junto à
população. Os sujeitos foram mães de crianças de 0 a 2 anos que freqüentam a puericultura e a
sala de vacinação de uma Unidade Básica de Saúde. A entrevista semi-estruturada e a
observação livre realizadas no domicílio das informantes foram utilizadas para coleta de dados.
Para análise dos achados, optou-se pelo método de análise de conteúdo (Bardin), apropriando-se
da técnica de análise temática. A categorização centrada no conteúdo orientou-se no sentido de
perceber (pelo reconhecimento de idéias na fala das mães) os temas que se expressaram nas
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dimensões de atitude (posição, julgamento de valor do sujeito em relação ao objeto da
representação), informação (organização do conhecimento sobre o objeto) e o campo de
representação, ou imagem, permitindo observar, nas dimensões da representação do cuidar da
saúde da criança, as dimensões do processo de cuidar. Assim, os dados oportunizaram observar
uma atitude significativamente positiva em relação ao cuidar da saúde da criança pelas mães. A
informação destaca aspectos relativos a conceitos/imagens mais fortes, são eles: dedicação,
alimentação, banho, saúde, remédio, higiene, responsabilidade. Os resultados apontam para um
cuidar da saúde da criança pelas mães fortemente marcado pela memória e pelas práticas sociais
de seu grupo, reafirmando o compromisso com a preservação de valores e princípios comuns a
seu universo sócio-cultural, como já havia acontecido na época de suas mães e avós. Demonstrou
também que a educação em saúde para orientar mães não deve estar baseada na necessidade
de que elas mudem seus hábitos, mas sim de que participem ativamente, desse momento de troca
de experiências e saberes e que tenham então subsídios necessários para tomada de decisões.

Nº de Classificação: 2679
FERREIRA, Ana Rita Alves. Condições de trabalho e riscos para a saúde dos trabalhadores que
preparam e administram quimioterápicos. Rio de Janeiro. Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. Centro Biomédico. Faculdade de Enfermagem, 2000. 100 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, René
MAURO, Maria Yvone Chaves
RESUMO: Estudo exploratório sobre as condições de trabalho e riscos para a saúde dos
trabalhadores que preparam e/ou administram quimioterápicos em hospitais do município do Rio
de Janeiro. Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma abordagem quanti-qualitativa, com a
obtenção dos dados através das técnicas de observação direta e questionário. Os objetivos do
estudo foram: 1- Analisar as condições de trabalho e os riscos para a saúde dos trabalhadores,
envolvidos no preparo e administração de quimioterápicos, a partir das suas percepções. 2 Identificar as funções exercidas pelos trabalhadores que preparam e/ou administram
quimioterápicos. 3- Relacionar a importância atribuída pela equipe de saúde ao treinamento em
serviço e utilização de equipamentos de proteção individual. 4- Analisar os requisitos existentes
nas unidades para preparo e administração de quimioterápicos. Os resultado obtidos evidenciaram
que os trabalhadores têm noção das condições reais de trabalho e riscos existentes em suas
atividades. Eles valorizam o treinamento em serviço e, em sua maioria, utilizam os equipamentos
de proteção individual. Das cinco unidades investigadas, duas foram consideradas de excelente
padrão de acordo, com os critérios estabelecidos (foram selecionados 16 requisitos), uma possuía
bom padrão e as duas últimas foram classificadas em regular e insuficiente, respectivamente.
Sugerimos discussão ampla com os diversos seguimentos da sociedade (trabalhadores,
instituições, meios de comunicação e usuários), como mecanismo imprescindível na melhoria das
condições de trabalho.

Nº de Classificação: 2680
MARQUES, Graciete Saraiva. Auxiliar de enfermagem com curso de graduação: repercussões no
cuidar de enfermagem (O). Rio de Janeiro. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Centro
Biomédico. Faculdade de Enfermagem, 2000. 90 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FRANCISCO, Márcio Tadeu Ribeiro
RESUMO: O objeto deste estudo é a repercussão da formação de graduação em enfermagem na
representação social do cuidar exercido por auxiliares de enfermagem com título de enfermeiro
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que ainda permanece nessa função auxiliar de contexto hospitalar. Este é um estudo descritivo
com abordagem qualitativa desse fenômeno psicossocial. A pesquisa teve como objetivos analisar as representações sociais desse grupo auxiliar com graduação em enfermagem sobre o
cuidar e discutir as repercussões na prática, encontradas por esse grupo, através de suas
representações sociais do cuidar associadas com a nova formação profissional. O referencial
teórico-metodológico está fundamentado está fundamentado nos processos formadores das
representações sociais da escola moscoviciana, da objetivação e da ancoragem. Os conceitos de
habitus, campo, capital cultural e poder simbólico de Bourdieu (1990, 1992 e 1998) ofereceram
subsídios que possibilitaram a análise e a discussão das repercussões encontradas na prática
através das representações sociais desse grupo de auxiliares de enfermagem associadas com a
nova formação profissional. Participaram da pesquisa 13 auxiliares de enfermagem com
graduação de enfermeiro, profissionais do Hospital Universitário Pedro Ernesto da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, situado no Município do Rio de Janeiro / Brasil. O trabalho desenvolveuse no período de julho de 1999 a novembro de 2000. Os dados foram coletados através de
entrevista semi-estruturada. O caminho percorrido levou ao estudo do cuidar como prática da
enfermagem, ao mundo de trabalho da enfermagem e a análise da mobilidade social pretendida
com a busca da graduação e conquista do capital cultural. A análise do conteúdo temático das
entrevistas possibilitou sua interpretação com a compreensão de que a prática de auxiliar de
enfermagem alicerça o conhecimento teórico do enfermeiro, até com uma nova dimensão holística
de uma (re)atualização na prática. O capital cultural foi percebido com duas características
subjetivas: o enfoque de "status" (habitus) para o novo saber-pensar e aprender a olhar como
repercussão para o cuidado; o outro enfoque foi intermediado pelos limites fronteiras (legais e
políticos) que geram as imagens de estar enfermeiro nesse contexto hospitalar.

Nº de Classificação: 2681
CAVALCANTE, Monica Maria Vieira. Círculo de cultura em saúde: descobertas e mudanças entre
as mulheres na família e na comunidade. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2001. 90 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VARELA, Zulene Maria de Vasconcelos
RESUMO: O município de Fortaleza ocupa uma área de 336 Km2, estima-se hoje uma população
de 2.024.141. Dentro deste universo existem grupos populacionais que estão mais expostos a
riscos diversos. Antônio Bezerra é uma comunidade denominada de risco, e que recebeu as
primeiras equipes do Programa Saúde da Família(P.S.F). Faço parte da equipe III, que cobre uma
população de aproximadamente 1250 famílias. Pude perceber durante a convivência com essa
comunidade, que os conflitos, as angústias vivenciadas e sentimentos íntimos relatados pelas
mulheres, assemelham-se e relacionam-se principalmente a problemas fruto de uma realidade
desigual e de uma cultura de gênero que impõe um fardo às mulheres, identificando-as como
seres humanos socialmente inferiores aos homens e a eles subordinados. Considerando esta
realidade surgiu então a idéia de formar um grupo de mulheres adotando a estratégia do Círculo
de Cultura de Paulo Freire como o método mais eficaz para trabalhar este grupo. O objetivo foi
testar o Círculo de Cultura e ainda: Promover a saúde mental do Grupo de mulheres através da
relação heurística (compreender) entre os membros, expandir o campo perceptual das mulheres
em processo de grupo para a atualização de seu potencial humano, favorecer a relação calorosa
intragrupo e na família e ainda favorecer a relação solidária entre os participantes, e entre estes e
suas famílias. A revisão de literatura centrou-se em temas tais como a natureza humana, as
relações interpessoais, sexualidade e gênero, tópicos sobre as condições de vida e saúde da
mulher nestes últimos tempos e a importância da família no repasse e vivência de valores para os
futuros cidadãos, a partir da leitura de Foucault, Giddens, Baddinter, dentre outros (as). A
pesquisa- participante realizou-se durante um período de aproximadamente oito meses com um
grupo de trinta mulheres. Foram utilizados e valorizados rituais, com a intencionalidade de
exercitar a convivência harmoniosa. Trabalhei com as seguintes temáticas: Subjetividade feminina,
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percepções, auto-estima, consciência, diálogo, sexualidade, cultura, questões de gênero,
liberdade. Utilizei como referencial teórico Yves Saint-arnauld. Os objetivos foram alcançados
devido à fidelidade às idéias dos teóricos utilizados, conseguimos ainda melhora no quadro
mórbido de algumas participantes. Essa metodologia poderá ser aplicada a outros segmentos da
sociedade, não necessariamente por enfermeira(o).

Nº de Classificação: 2682
SOUZA, Fábia Maria de. Gerência de enfermagem no centro cirúrgico: um processo em busca de
mudanças (A). Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2001. 131 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Enedina
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo acerca da gerência de enfermagem em Centro
Cirúrgico que, nas últimas décadas, vem se constituindo uma preocupação cada dia mais intensa,
envolvendo, em particular, a prática administrativa da enfermeira neste setor. Objetivou-se
investigar as atividades gerenciais de enfermagem no Centro Cirúrgico, com vistas a estimular a
reflexão sobre o processo de mudanças. O estudo foi desenvolvido com oito enfermeiras gerentes
de Centro Cirúrgico de hospitais públicos de grande e médio portes, localizados em FortalezaCeará. Os dados foram coletados mediante entrevista semi-estruturada, no período de agosto a
dezembro de 2000 e agrupados em categorias de análise, baseada na Análise de Conteúdo e
discutidos à luz da Teoria Contingencial de Administração. Os resultados mostraram que as
atividades gerenciais da enfermeira decorrem da visão gerencial no macro sistema hospitalar, tida
como uma tendência para as atividades de liderança e de controle; bem assim para uma vivência
gerencial no Centro Cirúrgico, centrada nas áreas de atuação dependente e interdependente.
Emergiram, como fatores intervenientes geradores de conflitos, o modelo gerencial da instituição; o
dimensionamento e a qualificação de recursos humanos; a previsão, a provisão e a manutenção
de recursos materiais. Observou-se que, essa gerência, ainda está muito centrada nos
pressupostos da Teoria Clássica, demonstrando uma forte tendência às expectativas da
organização e da hegemonia médica, desenvolvendo, mais intensamente, as atividades de apoio e
de colaboração. Percebeu-se, assim, que o gerenciamento da enfermeira no Centro Cirúrgico não
é, pois, tarefa das mais fáceis. Em nossa ótica, a dificuldade maior reside na falta de uma prática
reflexiva para mudanças da mentalidade administrativa e gerencial da enfermeira.

Nº de Classificação: 2683
OLIVEIRA, Lucineire Lopes de. Mulher sujeita à violência masculina: representação social de sua
identidade (A). Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2001. 188 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Maria Socorro Pereira
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, norteada pela Teoria das
Representações Sociais, cujo objetivo é apreender a representação social da identidade das
mulheres sujeitas à violência masculina. O universo da pesquisa foi composto por 98 mulheres
expostas a violência masculina em Mossoró - RN, sendo utilizado como instrumento, a entrevista
semi-estruturada, para obtenção dos discursos. Nas entrevistas realizadas, foram identificados
cinco discursos predominantes: Discurso A - A força do instinto maternal, como suporte de
enfrentamento, utilizado pela mulher sujeita à violência masculina; Discurso B - O dinheiro, sendo
utilizado como veículo de dominação feminina, em um relacionamento violento; Discurso C - A
religiosidade, como estratégia utilizada pela mulher, para enfrentar a violência; Discurso D - O
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medo do abandono, da separação, e dos "outros", como suporte de enfrentamento da violência
masculina; Discurso E - A crença no impossível, para tornar possível a convivência com a
agressão masculina; estes, foram selecionados para análise, efetuada segundo a técnica da
análise estrutural do discurso, o que possibilitou conhecer os fatores tidos como determinantes no
processo de construção da identidade da mulher sujeita à violência masculina. Dentre estes
fatores, o predomínio ficou por conta da cultura androcêntrica, que considera o homem superior à
mulher, naturalizando os riscos e agravos a que as mulheres estão expostas, em virtude de sua
condição de subordinação, inferioridade e desvalorização.

Nº de Classificação: 2684
MARTINS, Beatriz Medeiros. Comunicação no contexto de reabilitação: o encontro entre
enfermeiro e paciente em uma unidade de assistência aos lesados medulares. Brasília.
Universidade de Brasília. Instituto de Psicologia, 2001. 209 f.
Dissertação(Mestrado em Psicologia)
Orientador(es): ARAUJO, Tereza Cristina C. F. de
RESUMO: Em saúde, a qualidade da comunicação tem sido associada à qualidade da assistência
prestada, à satisfação de pacientes e profissionais e à adesão ao tratamento. Considerando-se
que profissionais treinados em habilidades para comunicação podem oferecer condições mais
adequadas para o enfrentamento e adesão de seus pacientes ao tratamento. O presente trabalho
pretende contribuir para a compreensão dos aspectos envolvidos na comunicação em saúde, em
particular aquela que se estabelece no encontro entre enfermeiros e pacientes lesados medulares
de uma unidade de reabilitação. Foram realizadas observações de quatro díades enfermeiropaciente durante o atendimento de curativo. Em seguida, enfermeiros e pacientes foram
entrevistados, individualmente, através de um roteiro com questões específicas sobre esta
intervenção terapêutica. Posteriormente, foi desenvolvida uma segunda entrevista focalizando
questões gerais sobre o atendimento em reabilitação. Os resultados, obtidos através de três
sistemas de categorias de análise, apontaram que os profissionais expressam conceitos e valores
compatíveis com o modelo holístico de saúde, mas mantêm uma atuação que prioriza a
comunicação de natureza informativa e técnica, em detrimento dos aspectos relacionais. Os
fatores "condição emocional do paciente" e "organização do trabalho" revelaram-se como
determinantes na disponibilidade do enfermeiro para a comunicação. Quanto aos pacientes,
priorizam prestar as informações solicitadas e se comunicam utilizando recursos referenciados em
seus valores e sentimentos (opiniões e expressão emocional). Para as díades enfermeiropaciente, os aspectos relacionais e assistenciais são considerados mais relevantes do que a
condição física no momento do atendimento. A relação entre enfermeiro e paciente e a qualidade
da comunicação revelaram-se significativas para a satisfação de ambos. Foram verificadas
contradições entre os comportamentos registrados durante a situação de curativo observada e a
percepção de pacientes e enfermeiros, em especial no que concerne ao objetivo do atendimento,
as estratégias e recursos comunicacionais, as situações informativas e de orientação. Questões
associadas à formação do profissional de enfermagem são discutidas e sugestões para futuras
pesquisas são levantadas.

Nº de Classificação: 2685
VITECK, Ivana. Caminhos e descaminhos dos procedimentos técnicos de enfermagem. Rio de
Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2000. 74 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Maria Aparecida de Luca
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RESUMO: Estudo de natureza quanti-qualitativa que analisa o procedimento profissional de
auxiliares e técnicos de enfermagem no desempenho cotidiano de técnicas consideradas
elementares, em especial a da manutenção e controle de líquidos por via endovenosa. Partindo do
pressuposto que ao adquirir experiência a partir do seu desempenho técnico os profissionais em
apreço incorporam novos comportamentos adaptados à realidade do cotidiano hospitalar, e tendo
como um dos objetivos, demonstrar a necessidade de adequações pedagógicas que possibilitem
aos estudantes a análise crítica das suas atividades, com vistas ao fortalecimento do elo
segurança-confiança, entre o profissional e o paciente, foram entrevistados trinta e oito
profissionais egressos, há pelo menos dois anos, da Escola de Saúde da Marinha. Utilizando como
instrumento de coleta de dados um questionário onde era solicitada a menção do desdobramento
da técnica em estudo, a autora obteve um índice bastante significativo de respostas que não
obedeciam os mesmos passos ensinados em sala de aula. À luz do modelo de conservação de
Mira Estrin Levine, os dados são apresentados e discutidos, e a sua conclusão aponta para a
importância da ênfase que deve ser dada aos menores detalhes de um procedimento técnico, por
menos importantes que eles possam parecer, tendo em vista, as implicações que poderão advir
desta inobservância, ao considerarmos todos os aspectos que envolvem este cuidado.

Nº de Classificação: 2686
MOTA, Maria Cecília Silveira da. Enfermagem e Leishmaniose Tegumentar Americana: uma
análise da atenção às comunidades de risco no município do Rio de Janeiro-RJ. Rio de Janeiro.
Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2000. 140 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TOCANTINS, Florence Romijn
RESUMO: A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma zoonose transmitida pelas fêmeas
dos mosquitos do gênero Phebotomos. É uma doença em franca expansão no mundo, estando
classificada segundo a Organização Mundial de Saúde (O.M.S.) como a sexta maior endemia no
mundo. No Brasil, está presente em todos os estados, de maneira endêmica-epidêmica, estando
ainda muito relacionada aos desmatamentos. A rápida urbanização e a grande migração para os
grandes centros parecem exercer um papel importante na transmissão da doença, bem como na
mudança dos ciclos biológicos dos vetores, que começam a se adaptar a novos habitats. O
Município do Rio de Janeiro, por ser considerado endêmico, realiza o controle da LTA através dos
Serviços de Saúde Públicos e através de Hospitais Escola. Não obstante, os casos no Município
têm crescido nestes últimos dois anos. Este estudo buscou conhecer melhor as ações de
enfermagem que vêm sendo desenvolvidas junto às comunidades de risco para LTA, nos aspectos
de prevenção da doença e promoção da saúde. Houve uma preocupação em integrar os
conhecimentos sobre doença, meio ambiente, comunidade e ações prestadas pela enfermagem
dos serviços de saúde. Foram utilizados dois questionários, um para os funcionários dos serviços
de saúde envolvidos com a temática e outro destinado aos moradores das comunidades de risco
do Município do Rio de Janeiro -- que se localizam na zona oeste da cidade, nos bairros de
Jacarépaguá, Campo Grande e Santa Cruz. Os resultados, interpretados através de gráficos, nos
mostram o distanciamento da enfermagem que presta assistência a clientes portadores de LTA,
demonstrando o pouco contato existente entre funcionários e a comunidade, bem como a ausência
de ações da enfermagem nos aspectos de promoção da saúde e prevenção da doença. Não há
participação direta da enfermagem no atendimento aos clientes, sendo pequena a divulgação de
medidas profiláticas. A comunidade não reconhece os serviços de saúde como fonte geradora de
conhecimentos sobre a doença, bem como sobre as medidas de prevenção da doença e de
promoção da saúde. Os conhecimentos da comunidade sobre a LTA foram adquiridos através de
comunicação informal entre familiares e vizinhos. A comunidade espera mais das ações de
enfermagem, e esta, por sua vez, precisa conscientizar-se de seu importante papel no controle e
prevenção da LTA. A enfermagem deve interagir com a comunidade e o meio ambiente em que se
insere.
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Nº de Classificação: 2687
TOLEDO, Thelma Teti. Assistência de enfermagem ao adolescente hospitalizado: entre a
perspectiva do cuidar e a expectativa de ser cuidado (A). Rio de Janeiro. Universidade do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2001. 162 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Maria Aparecida de Luca
RESUMO: Estudo de caso idealizado a partir da vivência com adolescentes hospitalizados em
uma enfermaria especializada no atendimento a essa clientela, de um hospital universitário da
cidade do Rio de Janeiro. Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma abordagem quantiqualitativa, com a obtenção dos dados através de entrevista semi-estruturada, aplicada às
populações-alvo, composta de 15 (quinze) profissionais da equipe de enfermagem e 15 (quinze)
adolescentes hospitalizados. O estudo teve como objetivo correlacionar as perspectivas da equipe
de enfermagem com as expectativas dos adolescentes, visando a realização de um cuidar de
enfermagem adequado a esta clientela. Os resultados obtidos evidenciaram que as perspectivas
dos profissionais ao cuidarem correspondem às expectativas dos adolescentes ao serem
cuidados, sendo necessário conhecer o processo da adolescência, para assisti-los com prioridade.

Nº de Classificação: 2688
BRUM, Ana Karine Ramos. Enfermeiro como instrumento de ação no cuidar do idoso: uma relação
social na perspectiva de Alfred Schutz (O). Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola
de Enfermagem Alfredo Pinto, 2001. 77 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TOCANTINS, Florence Romijn
RESUMO: Trata-se de um estudo na área de Gerontologia que contextualiza a enfermagem em
relação ao idoso na concepção do cuidar. A situação estudada são as necessidades de cuidados
da pessoa hospitalizada, tendo como questão norteadora: Qual é o significado da ação do
enfermeiro que cuida de idosos hospitalizados sem expectativa de "recuperação" e quando a
tecnologia já não é tão importante? É objetivo do estudo refletir sobre o significado da ação de
cuidar do idoso hospitalizado na realidade de enfermagem. A pesquisa foi desenvolvida mediante
a abordagem teórico-metodológica de Alfred Schutz tendo como cenário um Serviço de Terapia
Intensiva de um Hospital Municipal do Rio de Janeiro. Os sujeitos do estudo foram enfermeiros que
cuidam de idosos hospitalizados sem expectativa de "recuperação", os quais deram os seus
depoimentos através de uma entrevista fenomenológica. A análise compreensiva dos significados
da ação do enfermeiro que cuida do idoso hospitalizado permitiu identificar como típico desta ação,
o cuidar instrumentalizado por um estar junto, proporcionando ao mesmo tempo conforto físico e
bem-estar, visando o enfrentamento da situação vivida. O estudo permitiu apontar algumas
contribuições para as áreas do cuidado, da assistência, do ensino e da pesquisa em enfermagem
contemplando a atitude do enfermeiro como instrumento de ação no cuidar do idoso.

Nº de Classificação: 2689
BESSA, José Henrique do Nascimento. Cliente e o programa de diálise peritoneal ambulatorial
contínua: significado de participação fundamentado em Alfred Schutz (O). Rio de Janeiro.
Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2001. 117 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Teresinha de Jesus Espírito Santo da
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RESUMO: As minhas vivências na área de nefrologia, como discente e docente em enfermagem
proporcionaram-me uma visão da realização dos métodos de diálise, normalmente, realizados em
unidades hospitalares especializadas, porém com o avanço tecnológico, o cliente tem a
possibilidade de realizar a DPAC em sua residência. A aproximação a estes clientes levou-me a
questionar o que seria para o cliente renal crônico participar do programa de DPAC. Assim sendo,
para dar conta do estudo e responder à minha inquietação, o referencial teórico-metodológico da
sociologia fenomenológica de Alfred Schutz permitiu-me captar as intenções vividas que orientam
a ação de participar do programa de DPAC. Este estudo possibilitou-me compreender as
características típicas desta ação no grupo estudado. Assim, o típico do vivido que emergiu foi que
o cliente participa do programa de DPAC para preservação da vida com qualidade, de modo a ter
proximidade à "vida normal", compartilhando por um tempo maior com seus familiares. Desta
forma, o estudo permitiu uma percepção mais clara dos clientes envolvidos neste tipo de
tratamento dialítico, favorecendo uma interação mais verdadeira entre enfermeiro-cliente-família
que participa do programa de DPAC, de modo que o enfermeiro e o avanço tecnológico visem dar
conta das necessidades do ser humano enquanto pessoa humana e não somente enquanto objeto
a ser cuidado.

Nº de Classificação: 2690
MESQUITA, Ayla Maria Farias de. Cuidado interativo: a enfermeira cuidando do paciente e sua
família (O). Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto,
2001. 91 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Maria Aparecida de Luca
RESUMO: Estudo exploratório idealizado a partir da percepção da importância da família ao leito,
durante o processo de desmame ventilatório - em uma Unidade de Terapia Intensiva (adulta), de
um hospital privado na Cidade do Rio de Janeiro. Tem como pressuposto, o cuidado interativo
prestado pela família e estimulado pelo enfermeiro contribuindo diretamente para a estabilização
dos parâmetros hemodinâmicos e ventilatórios, durante o processo de desmame ventilatório de
pacientes em uma Unidade de Terapia Intensiva. Para a realização deste estudo foi utilizada uma
abordagem quantiqualitativa, com a obtenção dos dados através das técnicas de observação e
entrevista semi-estruturada, a partir da participação do familiar prestando cuidados de toque,
elementares, sensoriais e comunicação verbal e não verbal. Tendo como objetivo dimensionar
através da estabilização hemodinâmica e ventilatória, a importância do cuidado interativo. Foi
possível acompanhar somente sete (7) familiares de pacientes, que compuseram a população do
estudo. Os resultados obtidos demonstram que o cuidado interativo é viável, aproximando
paciente, família e enfermeiro, estando também este tipo de cuidado, diretamente influenciado pela
atitude dos enfermeiros que atuam na unidade em questão.

Nº de Classificação: 2691
CHAGAS, Luciene Reginato. Avaliação de uma metodologia de vigilância de infecção hospitalar
proposta para pacientes neutropênicos. Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto, 2001. 94 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Joséte Luzia
NUCCI, Márcio Luiz Moore
RESUMO: Esta pesquisa teve como objeto de estudo a aplicação de uma metodologia de
vigilância de infecções hospitalares, proposto para pacientes neutropênicos. Objetivou classificar
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as infecções em hospitalares ou comunitárias, avaliando seu impacto no prognóstico. Entre
setembro de 1998 e fevereiro de 2000, 216 episódios de neutropenia e 178 de neutropenia febril
em 120 pacientes foram prospectivamente observados. Os resultados mostraram que 91% dos
episódios de febre e neutropenia com documentação de infecção puderam ser classificados,
sendo 61% hospitalares e 30% comunitárias. Não houve diferenças nas taxas de óbito entre as 2
categorias de infecção. As taxas de infecção hospitalar por 1000 pacientes neutropênicos-dia foi
de 38,2 episódios. As infecções sangüíneas foram as infecções hospitalares mais freqüentes. A
taxa de utilização de cateter (DU) foi correlacionada com o risco para infecção na corrente
sangüínea (p=0,05). Este trabalho poderá servir de modelo para enfermeiras e controladores de
infecções hospitalares, que necessitem realizar vigilância de infecção hospitalar em pacientes
neutropênicos.

Nº de Classificação: 2692
PEREIRA, Sandra Regina Maciqueira. Alimento que mantém a vida: o cuidar de enfermagem
através do cateter enteral (O). Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto, 2001. 94 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Maria Aparecida de Luca
RESUMO: A elevada prevalência de desnutrição nos hospitais realçou a necessidade de terapia
nutricional e de avaliação criteriosa dos pacientes internados, no intuito de manter um estado
nutricional adequado, diminuindo consequentemente o tempo de internação. Considerando-se a
legalização das atividades do grupo de terapia nutricional segundo Portaria nº 337 de 14 de abril
de 1999 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e a obrigatoriedade
da presença do enfermeiro, um novo espaço necessita ser preenchido por profissionais
capacitados para este fim, com vistas à redução do índice de desnutrição dos pacientes nos
hospitais brasileiros. Estudo observacional, com abordagem quantitativa, com o objetivo de
constatar as principais intercorrências durante a nutrição enteral, utilizando uma ficha de
observação idealizada pela autora. Como a necessidade de nutrição esta inserida, dentro das
necessidades humanas básicas, no primeiro nível de satisfação, considerado como fisiológico, o
referencial teórico utilizado foi a Teoria de Maslow das Necessidades Humanas Básicas, descrita
por HORTA (1979). A população alvo foi de 41 pacientes internados no Centro de Terapia
Intensiva e Unidade de Suporte Intensivo de um hospital privado do estado do Rio de Janeiro que
necessitaram de nutrição enteral por cateter gástrico e pós-pilórico, segundo protocolo do setor.
Com base nos resultados obtidos, a autora constatou que a nutrição enteral tanto por sítio gástrico
quanto pós-pilórico são seguras para alimentar o paciente, desde que se estabeleça critérios
sistematizados de observação, registro e diagnóstico de suas intercorrências. Destaca-se ainda, a
importância da construção de instrumentos que possam dar à enfermagem o cunho científico para
respaldar uma prática que se articula com paradigmas da ciência, tão importantes para a vida do
paciente, quanto para o próprio profissional.

Nº de Classificação: 2693
VIDAL MARINGOTA, Teresa Catalina. Aleitamento materno: propostas governamentais: um
estudo comparado numa perspectiva latino-americana, na visão das mães brasileiras (Rio de
Janeiro) e peruanas (Trujillo). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 1997. 102 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Rosângela da Silva
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RESUMO: A presente pesquisa é um Estudo Comparado com abordagem qualitativa e utilização
do método do Estudo de Caso. Os sujeitos do estudo foram mulheres nutrizes de um Hospital
Amigo da Criança do Brasil (Rio de Janeiro) e no Peru (Trujillo). Os Objetivos do estudo foram: a)
Descrever as propostas governamentais sobre aleitamento materno, na perspectiva latinoamericana, com destaque para o Brasil e o Peru, b) Identificar os fatores que interferem ou não na
operacionalização dessas propostas, nas instituições de saúde cenários da pesquisa, quando
indicadas pelas mães, c) Discutir os modos de participação dessas mães no Programa de
Aleitamento Materno em duas instituições hospitalares de saúde, uma na cidade do Rio de Janeiro
(Brasil) e outra no Trujillo (Peru). Os resultados obtidos mostraram que as propostas
governamentais sobre aleitamento materno, no Brasil detém políticas definidas a nível nacional,
sendo efetivadas através do grupo técnico das instituições em nível local, que trabalham em forma
integrada com os programas de Assistência Integral à Saúde da Mulher e de Assistência Integral à
Saúde da Criança. No Peru, as políticas sobre aleitamento materno se originam a partir da
iniciativa "Hospital Amigo de la madre y del Niño", que se desenvolvem em forma progressiva nas
instituições de saúde. Os depoimentos foram analisados estabelecendo-se semelhanças e
divergências em suas experiências no processo do Aleitamento Materno. Enquanto a participação
das mulheres no programa de Aleitamento Mateno encontramos que no Brasil, a participação da
mulher a diferença no Peru, não é passiva, encontra-se num processo de transição, na passagem
da passiva e ativa. Verificou-se que a mulher amamenta vive hoje uma contradição decorrente das
políticas de saúde e das normas determinadas na instituição hospitalar, que mesmo
estabelecendo-se uma atenção integral à saúde da mulher, a mesma é assistida de forma
fragmentada quando aplicada na prática. Na orientação oferecida pelos profissionais de saúde a
partir dos depoimentos das mães entrevistadas, constatou-se que o aleitamento materno é
enfatizado pelo profissional de saúde de forma tecnicista, com uma visão centrada na criança
excluindo a mulher como sujeito de direito.

Nº de Classificação: 2694
OLIVEIRA, Lúcia Helena de. Enfermagem no velho Hospital D. Pedro II: Santa Cruz, 1920-1954
(A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery,
2000. 123 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARREIRA, Ieda de Alencar
RESUMO: O objeto deste estudo são as implicações da prática política local no serviço de
enfermagem no velho hospital D. Pedro II, localizado em Santa Cruz/RJ. Os relatos de exfuncionários que compunham a equipe de enfermagem e as fontes documentais analisadas à luz
dos conceitos de clientelismo e populismo, permitiram descrever a trajetória do hospital além de
ampliar a discussão do significado da participação dos exercentes de enfermagem no
desenvolvimento de suas atividades no âmbito hospitalar, ao longo do tempo.

Nº de Classificação: 2695
MASSARONI, Leila. Estresse dos profissionais da equipe de enfermagem no Centro Cirúrgico:
estudo de suas representações sociais (O). Rio de Janerio. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2001. 200 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PORTO, Isaura Setenta
SANTOS, Valmira dos
RESUMO: Trata de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, que adota o referencial
teórico-metodológico das Representações Sociais, como preconizado por Moscovici. Teve como
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objeto de estudo a tríade estressor/estresse/estratégias de enfrentamento dos integrantes da
equipe de enfermagem do Centro Cirúrgico. Para a produção dos dados, foram adotadas as cenas
de produção estética. A análise de conteúdo foi utilizada para o tratamento, classificação e
categorização dos dados que resultou em três categorias: Pistas de estresse, Motivos do estresse
e Resolução do estresse. Para aumentar a confiabilidade da pesquisa, na etapa de análise, foi
realizada uma triangulação na qual os dados dos universos consensuais (depoimentos e o
significado simbólico das produções pictóricas), o referencial teórico das Representações Sociais e
os universos reificados sobre o estresse foram articulados. Os resultados mostraram que os
integrantes da equipe de enfermagem reconheceram estar sob a influência do estresse no seu
cotidiano de trabalho; as pistas fornecidas destacaram-se pela sua dimensão emocional. Vários
estressores foram apontados, ressaltando-se as relações interpessoais, e sendo o Centro
Cirúrgico reconhecido como uma casa. Representaram a necessidade de reestruturação física e
mental para lidar com o estresse no cotidiano de trabalho. Os atores sociais referendaram a
análise e interpretação dos resultados do estudo, aumentando a confiabilidade da pesquisa.

Nº de Classificação: 2696
SIMÕES, Angela Maria de Castro. Estudo das representações sociais dos profissionais de
enfermagem sobre sua exclusão por adoecimento: "pra não dizer que não falei das flores". Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2001. 222 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PORTO, Isaura Setenta
FIGUEIREDO, Túlio Alberto Martins
RESUMO: Este trabalho constitui-se de um estudo descritivo, com uma abordagem qualitativa, que
adota como referencial as Representações Sociais, segundo Moscovici. A exclusão dos
profissionais de enfermagem dos outros cenários hospitalares e sua conseqüente transferência
para a enfermagem ambulatorial significou várias rupturas sociais e simbólicas no espaço de
trabalho habitual, nas suas funções específicas, na convivência com os colegas, na valorização do
seu trabalho na área hospitalar, no seu status decorrente disso e no aparecimento de sentimentos
negativos em relação a si e aos outros. Os instrumentos utilizados para a produção de dados
foram: questionário e Cenas de produção estética. A análise do material coletado baseia-se nas
técnicas de análise de conteúdo, indicadas por Bardin (1979) e a validação por Minayo (1992) e
Jovchelovitch (2000). As representações dos sujeitos, foram organizadas na linha da vida
profissional, originando quatro grandes linhas: a causa, a passagem, a realidade e a opção
imaginária. Os sujeitos evidenciaram que por adoecimento são excluídos do cenário hospitalar e
da profissão de enfermagem.

Nº de Classificação: 2697
AZEVEDO, Suely Lopes de. Diagnósticos de enfermagem: orientadores do cuidado ao cliente
diabético. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2001. 208 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PORTO, Isaura Setenta
CRUZ, Diná de Almeida Lopes Monteiro da
RESUMO: O estudo trata da experiência de diagnóstico de enfermagem com clientes diabéticos.
Teve como propósitos: identificar as necessidades de cuidados dos clientes, conforme os
diagnósticos de enfermagem propostos pela North American Nursing Diagnosis Association
(NANDA); analisar os diagnósticos de enfermagem mais freqüentes da clientela, segundo suas
características definidoras e/ou fatores de riscos e discutir os Padrões de Respostas Humanas
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(PRH) alterados segundo os diagnósticos de enfermagem encontrados. Este estudo, descritivoexploratório, teve como participantes 40 clientes iniciando tratamento ambulatorial. Os dados foram
coletados através de um roteiro de entrevista construído a partir dos PRH da taxionomia I da
NANDA. Como resultados foram encontrados 327 diagnósticos em 48 categorias diagnósticas. A
média foi de 8,1 diagnósticos, variando de 2 a 14 por cliente. Foram identificadas 19 categorias
com percentil acima de 60: dor crônica (83%); risco para trauma (68%); distúrbio no padrão de
sono (60%); risco para o controle ineficaz do regime terapêutico (45%); controle ineficaz do regime
terapêutico (43%); nutrição alterada mais do que as necessidades corporais (38%); dentição
alterada (38%); mobilidade física prejudicada (33%); padrão de sexualidade alterada (30%);
ansiedade (30%); intolerância à atividade física (28%); constipação (28%); risco para infecção
(23%); mucosa oral alterada (23%); enfrentamento individual ineficaz (23%); eliminação urinária
alterada (20%); integridade da pele prejudicada (12%); déficit de atividade de lazer (18%) e
excesso do volume de líquidos (15%). Os PHR que obtiveram maior freqüência foram: Trocar, com
39% e o Mover, com 20% dos 327 diagnósticos formulados. O estudo mostrou que as
necessidades de cuidados dos clientes são muito diversificadas. A qualificação da assistência ao
cliente depende do avanço do conhecimento sobre as intervenções próprias a cada diagnóstico.

Nº de Classificação: 2698
PROGIANTI, Jane Márcia. Parteiras, médicos e enfermeiras: a disputada arte de partejar (Rio de
Janeiro - 1934/1951). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2001. 161 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BARREIRA, Ieda de Alencar
RESUMO: Este estudo, de natureza histórico-social, trata das lutas simbólicas travadas entre
parteiras, médicos e enfermeiras diplomadas, pela ocupação do espaço institucional de realização
do parto, durante o processo de medicalização da sociedade brasileira. O recorte temporal
compreende o período de 1934 à 1951, correspondente à abertura e encerramento dos cursos de
parteiras oferecidos pelas faculdades de medicina. Os objetivos da pesquisa são: descrever o
habitus dos agentes envolvidos na luta simbólica travada no campo obstétrico; analisar as
estratégias de luta utilizadas pelos agentes no início do processo de ocupação dos espaços
hospitalares de assistência ao parto; e discutir a posição relativa ocupada por esses agentes na
dinâmica do campo obstétrico. O estudo apoia-se teoricamente no pensamento de Pierre Bourdieu
e metodologicamente na articulação da análise de documentos escritos e orais. Os resultados da
pesquisa evidenciam que: a parteira perdeu espaço e posição no campo obstétrico em relação à
arte de partejar; o médico ganhou o monopólio do parto hospitalar e o controle do campo; e a
enfermeira diplomada obteve uma vitória sobre a parteira com quem competia pelas posições
administrativas na instituição hospitalar.

Nº de Classificação: 2699
COSTA, Eva Maria. Disciplina Técnica de Registro e Documentação em Enfermagem e o
exercício profissional do enfermeiro: influências e contribuições (A). Rio de Janeiro.
Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 1994. [120] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZANCHETTA, Margareth Santos
RESUMO: Estudo de abordagem qualitativa, do tipo descritivo-explicativo, que pela análise
situacional, objetiva conhecer as influências e contribuições da disciplina Técnica de Registro e
Documentação em Enfermagem aos egressos da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, em seu
contexto de prática social, mediante aplicação dos Instrumentos Básicos indispensáveis para o
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Registro de Enfermagem - Comunicação e Observação, sendo as situações analisadas à luz da
técnica, da ética e da legalidade.

Nº de Classificação: 2700
TONOLLI, Eliane Aparecida Sanches. Movimento de reconceptualização da enfermagem brasileira
de 1970 a 1990 (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2001. 198 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Vilma de
RESUMO: O objeto deste estudo - o movimento de modernização da enfermagem - a teorização
na crise dos paradigmas, permitiu-nos defender como tese que a contingência teórica da
enfermegem, a teorização, mergulha em uma ampla crise dos paradigmas influentes na história do
pensamento humano. A abordagem metodológica se insere no materialismo histórico e dialético. A
comunidade intelectual é constituída por líderes que visam refletir o homem e o mundo e formar
novos intelectuais. Ela toma como conteúdo todos os aspectos da realidade social e natural,
trabalha com a produção de novos conhecimentos a fim de socializá-los e contribuir com a
transformação social. Analisamos a trajetória da modernização da enfermagem, pela teorização,
nas décadas de 70 a 90, as quais se consubstancia a crise dos paradigmas, período de riqueza
ímpar em que é vislumbrado o quão afetada foi a profissão, suas competências teóricas e seu
suporte de conhecimento marcado pelas transformações sociais. A enfermagem reflete sobre o
seu tempo, produz novos conhecimentos e os transmite, criando um processo de socialização
favorecido pela pós-graduação, que se caracteriza em tentativas de reconceptualização da
profissão em face dos parâmetros dos paradigmas modernos e a constituição do pensamento
social nas correntes filosóficas da saúde e da enfermagem. Assim, procuramos extrair as direções
teórico-conceituais definidas, através dos estudos de pesquisa de enfermagem divulgados na
categoria, revistas e anais de enfermagem, que imprimem, incessantemente, um modelo de
racionalidade na academia que, na sua expansão, não se desvinculou da análise da dimensão
social da saúde e da doença no pais.

Nº de Classificação: 2701
MOURA, Maria Eliete Batista. Infecção hospitalar no Piauí: a crítica e os aspectos críticos no
processo de cuidar/cuidado em enfermagem (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2001. 238 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): TYRRELL, Maria Antonieta Rubio
RESUMO: Esta pesquisa tem como objeto o estudo crítico sobre as Infecções Hospitalares (IH)
nas áreas críticas do Hospital Getúlio Vargas (HGV), em Teresina no contexto do processo de
CUIDAR/CUIDADOS em Enfermagem. Objetivou descrever o cuidar/cuidado da Enfermagem
relacionado com a prevenção e controle das IH no contexto da prevalência das IH nas áreas
críticas do HGV; discutir o processo de cuidar/cuidado da Enfermagem nas áreas críticas do HGV
relacionado com a prevenção e controle das IH; e; analisar a articulação do processo de
cuidar/cuidados da Enfermagem nas áreas críticas do HGV com a questão da subjetividade,
especificamente os investimentos afetivos relacionados com a prevenção e controle das IH. É um
estudo de natureza qualitativa com abordagem dialética. As categorias de análise foram três, a
saber: a política institucional e funcional nas áreas críticas do HGV e as IH; o processo de
cuidar/cuidado relacionado com a IH nas áreas críticas do HGV e a articulação do processo de
cuidar/cuidado com a subjetividade, especificamente os investimentos afetivos da Enfermagem
relacionado com a prevenção e controle da IH, nas áreas críticas do HGV. Os resultados indicaram
que o cuidar/cuidado da Enfermagem das áreas críticas do HGV, abrange os dois modos de ser
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abordados por Boff (1999): o modo-de-ser-trabalho, com maior evidência, como dimensão de
compet6encia e habilidade técnica da Enfermagem, identificada através do cumprimento da
legislação vigente no País para o desenvolvimento do Programa de Prevenção e Controle das IH
do Ministério da Saúde e das normas, técnicas e procedimentos envolvendo as precauções
padrões, as medidas de ordem geral para a esterilização de materiais e os procedimentos
invasivos adotados pela CCIH do HGV; e o modo-de-ser-cuidado, com menor evidência, como
dimensão afetiva, identificada como sentimentos ocultos, não muito visualizados na assistência,
mas existentes e capazes de contribuir para um novo estilo de cuidar pela Enfermagem nas áreas
críticas do HGV de forma mais holística e humana.

Nº de Classificação: 2702
MEDEIROS, Lis Cardoso Marinho. Plantas medicinais e a enfermagem: a arte de assistir, de curar,
de cuidar e de transformar os saberes (As). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2001. 165 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CABRAL, Ivone Evangelista
RESUMO: Nesta tese desenvolvi o objeto de estudo as estruturas cognitivas dos saberes e
práticas populares associadas ao uso das plantas medicinais pelas mulheres-mães no cuidado as
crianças menores de cinco anos, orientado pelas questões norteadoras - que saberes e práticas
subsidiam o uso das plantas medicinais nas condições de saúde e doença; como as mulheresmãe empregam essas plantas no cuidado destas crianças; quais elementos do senso comum e do
universo científico constituem as estruturas cognitivas associadas ao uso das plantas medicinais; e
como se articula a rede de saberes e práticas do senso comum com a do universo científico na
constituição da rede de estruturação desses saberes. Tive por objetivos de descrever o uso das
plantas medicinais nas situações de saúde e doença das crianças menores de cinco anos de
idade; analisar os saberes e práticas do senso comum e do universo científico subsidiários ao seu
emprego; e, discutir a rede de estruturação de saberes e práticas que fundamentam a constituição
da aliança de saberes no seu uso. O meu olhar sobre o fenômeno do uso das plantas medicinais
pelas mulheres-mães moradoras de um bairro da periferia de Teresina - Piauí, foi conduzido pela
pesquisa qualitativa e método criativo e sensível (Cabral, 1997), que me permitiu chegar a tese de
que a rede de estruturação de saberes das mulheres-mães se forma com a experiência empírica,
a vivência, a experimentação e a avaliação do sucesso ou insucesso do uso das plantas
medicinais para as condições de saúde e doença mais comuns no cotidiano de vida da criança
menor de cinco anos. O eixo teórico da tese se apoia nos pressupostos da educação dialógica de
Freire (1980), de terceira cultura e bom senso de Gramsci (1995) e aliança de saberes de Cabral
(1997).

Nº de Classificação: 2703
CUNHA, Sueli Rezende. Enfermeira-educadora, as Marias e o José: tecendo a rede de saberes e
práticas sobre o cuidado à criança dependente de tecnologia na comunidade (A). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2001. 152 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CABRAL, Ivone Evangelista
RESUMO: Nesta tese foi desenvolvido um objeto de estudo baseado na articulação de saberes e
práticas das cuidadoras(es) de crianças dependentes de tecnologia (CDT) na comunidade,
orientado pelas seguintes questões norteadoras - como as CDT e suas cuidadoras(es) se inserem
na comunidade da Rocinha; como as cuidadoras(es) reconhecem as CDT e atendem/cuidam delas
neste contexto; que recursos lançam mão as cuidadoras(es) para desenvolver o cuidar/cuidado da
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CDT neste contexto; qual o corpo de saberes e práticas incorporados no cuidar/cuidado destas
cuidadoras(es) junto à CDT no espaço comunitário em que estão inseridas. Os objetivos propostos
tiveram como metas contextualizar a emerg6encia das CDTs na comunidade da Rocinha, bem
como de suas cuidadoras(es); delinear as características das crianças dependentes de tecnologia
segundo a concepção de suas cuidadoras(es); analisar o cuidar/cuidado das cuidadoras(es) no
espaço comunitário; e discutir os saberes e práticas das cuidadoras(es) na atenção à CDT. Foi
utilizado como instrumento metodológico a "escuta sensível" das Marias e do José, imersos no
contexto do Bairro Rocinha no Rio de Janeiro, conduzido pela conquista qualitativa e métodos
criativo (Cabral, 1998). Tal abordagem permitiu chegar a tese de que a enfermeira-educadora ao
desenvolver uma prática pedagógica problematizadora, dialógica e sensível, leva os sujeitos
coletivos e corporificados a elaborar uma reflexão crítica sobre sua realidade social, cultural,
afetiva e cognitiva, desvelando situações-limites enfrentando no cuidado à CDT, vivenciando e
experimentando as saídas do impasse. O eixo teórico da tese apoiou-se nos pressupostos da
educação dialógica de Freire (1980) e Bakhtin (1997) que através das relações mediadas de
Vigotski (1196) buscou a formação do bom senso das cuidadoras(es) viabilizado pela aliança de
saberes de Cabral (1997). A busca da "razão sensível" da ciência se deu pela singularização das
subjetividades proposta por Guatarri (2000) que se corporifica no corpo formativo e pessoalizado
proposto por Keleman (1996).

Nº de Classificação: 2704
LUCAS, Eduardo Alexander Júlio César Fonseca. Prevenção e o controle das infecções
hospitalares na terapia intensiva neonatal: propostas governamentais, institucionais e estratégias
adotadas pelos profissionais de saúde (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2001. 222 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TYRRELL, Maria Antonieta Rubio
RESUMO: Esta pesquisa objetivou descrever as estratégias adotadas para prevenção e controle
das infecções hospitalares na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN); analisar os fatores
intervenientes no processo de implementação das estratégias desenvolvidas na UTIN; discutir
implicações dessa interferência para os neonatos internados em UTIN. Na metodologia utilizou-se
o estudo de caso numa abordagem qualitativa. Para coleta de dados empregou-se a entrevista
semi-estruturada e de forma complementar observação com registro livre. A análise foi temática,
baseada em Minayo.
Os resultados foram agrupados em três categorias: "Estratégias
Governamentais: Determinações Legais e Orientações Técnicas"; "Estratégias Institucionais:
Normas e Rotinas de Serviço"; e, "Estratégias Profissionais: Práticas Decodificadoras do Discurso
Oficial". Os resultados demonstraram que apesar de bem elaborados conceitualmente, os
dispositivos legais direcionam-se para propostas paliativas não atendendo às reais necessidades
das instituições de saúde, dos profissionais e principalmente da clientela, elevando os riscos de
infecções para os neonatos. Na esfera institucional ficou evidente que esta se caracteriza como
principal elo de ligação entre as bases programáticas e os profissionais que as operacionalizam,
mediante a elaboração e implantação de rotinas. Como determinantes emergiram: carência
quanti-qualitativa de recursos materiais/humanos, e sobrecarga de trabalho, com queda na
qualidade da assistência. No que concerne às estratégias profissionais, os dados destacaram a
importância do componente humano neste processo.
Como determinantes das práticas
decodificadoras destacaram-se principalmente: compromisso profissional; "(des)crença"
profissional nessas ações; relações profissionais; e, formação/qualificação profissional. Ao final
foram sugeridas medidas para minimizar estes impasses e estimular a participação coletiva na
prevenção das infecções hospitalares na UTIN.
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Nº de Classificação: 2705
LUZ, Maria Helena Barros Araújo. Dimensão cotidiana da pessoa ostomizada: um estudo de
enfermagem no referencial de Martin Heidegger (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio
de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2001. 174 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Ivis Emília de Oliveira
RESUMO: A experiência assistencial e de ensino de graduação e pós-graduação em enfermagem;
as atividades de extensão e de pesquisa bem como a atuação na Associação dos Ostomizados do
Estado do Piauí - AOSEPI nortearam este estudo que investigou o cotidiano da pessoa
ostomizada. A pesquisa de natureza qualitativa foi desenvolvida utilizando a abordagem
fenomenológica e o método de Martin Heidegger. Como objetivo buscou compreender o sendo da
pessoa íleostomizada ou colostomizada analisando o seu cotidiano à luz do referencial filosófico
Heideggeriano. Foram entrevistadas nove pessoas ostomizadas que, mediante relação empática
expressaram sentimentos, pensamentos, comportamentos e vivências decorrentes do fato de
terem sido submetidas à construção cirúrgica de uma ostomia intestinal. A análise interpretativa
em seu primeiro momento metódico - da compreensão vaga e mediana dos depoentes, permitiu a
construção de sete unidades de significação. A hermenêutica, segundo momento metódico,
desvelou que no cotidiano a pessoa ostomizda mostra-se como ser-aí no modo de ser da
cotidianidade, no qual de início está dominada pelo temor, pelo falatório e pela ocupação.
Entretanto, é no dia a dia assistencial que se compreende e se desvela sendo-aí-com-outros
ostomizados no modo de ser da autenticidade. Nesse sentido, considera-se que a perspectiva de
humanização da assistência de enfermagem à pessoa íleo ou colostomizada precisa apreender o
sentido do movimento ex-sistencial deste ser que transita da inautencidade para a autenticidade,
num tempo e espaço próprios no qual o ser do humano se liberta do ente e se descobre ser de
possibilidades.

Nº de Classificação: 2706
CARVALHO, Maria Tereza Coimbra de. (Con)vivência das jovens estudantes de enfermagem com
o uso e abuso de drogas no contexto universitário. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2001. 176 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Isabel Cristina dos Santos
RESUMO: O objeto de estudo é a (con)vivência das jovens estudantes de enfermagem com o uso
e abuso de drogas psicoativas no contexto universitário, tendo como o objetivo; descrever os
diferentes tipos de drogas conhecidos pelas jovens estudantes: analisar a (con0viv6encia) destas
jovens relacionada ao uso e abuso de drogas no contexto sóciocultural e universitário; discutir a
problemática das drogas junto às estudantes no contexto sóciocultural e universitário. Trata-se de
uma pesquisa qualitativa, utilizando como bases conceituais: visão de mundo, características da
qualidades de vida e fatores sócioculturais relacionados ao uso e abuso de drogas. O referencial
metodológico está voltado para análise fundamentada nos dados. Os sujeitos do estudo são as
jovens estudantes do Curso de graduação em Enfermagem e Obstetrícia de uma instituição federal
de ensino superior do município do Rio de Janeiro. Com base em trezentos e tr6es questionários
com treze questões, foram identificadas cinco unidades temáticas que foram discutidas em quatro
grupos de reflexão. Conclui-se que as jovens estudantes de enfermagem (com)vivência e também
usam drogas psicoativas por diferentes motivos como insônia, estresse, obesidade, entre outros, e
também no intento de afirmar-se como iguais dentro dos grupos que consomem álcool e drogas na
universidade. As jovens estudantes destacam a necessidade de capacitação de estudantes para
desempenhar atividades de prevenção, apesar do corpo social da universidade fazer uso
excessivo de álcool, tabaco e outras drogas.
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Nº de Classificação: 2707
OLIVEIRA, Rosane Mara Pontes de. Pintando novos caminhos: visita domiciliar em saúde mental.
Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2001.
235 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MIRANDA, Cristina Maria Loyola
RESUMO: O estudo trata sobre a análise do cotidiano domiciliar do paciente psiquiátrico egresso
da internação hospitalar, por meio da visita domiciliar, como uma forma de cuidado realizado pela
enfermeira, dando ênfase à compreensão da prática da enfermagem psiquiátrica em domicílio.
Nesta Dissertação, abordo as dificuldades, as relações e as possibilidades de cuidado dos
pacientes e seus familiares no cotidiano do domicílio, após a experiência da internação hospitalar e
as implicações da enfermeira psiquiátrica no cuidado domiciliar. O estudo é qualitativo com
enfoque na etnometodologia. A produção de dados foi por meio de observação participante e
entrevistas abertas, coletadas durante as visitas nos domicílios dos pacientes egressos da
internação hospitalar psiquiátrica. Foi adotado o cotidiano de Michel de Certeau como referencial
teórico para nortear a análise do discurso dos sujeitos da pesquisa. Os temas oriundos das
discussões formaram eixo para o processo reflexivo, tendo como base o entendimento dos sujeitos
acerca de
família, trabalho, lazer e mito/ espiritualidade. Os dados apontam para o
redimensionamento da prática de enfermagem hospitalar e refletem como o cuidado oferecido pela
enfermeira na internação hospitalar tem poucas perspectivas de construção. A visita domiciliar
mostrou a importância da participação da família e do sujeito em um processo contínuo de
cuidado, permitindo à enfermeira construir um cuidado criativo, solidário e sensível, que possibilite
aos sujeitos novos contratos com a vida.

Nº de Classificação: 2708
ALMEIDA, Ana Clementina Vieira de. Mudanças globais, repercussões locais: os impasses e
limites na gestão dos serviços de saúde. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Escola de Enfermagem Anna Nery, 2001. 337 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Laura Tavares Ribeiro
RESUMO: Este estudo pretende identificar os impasses e limites do gestor na organização dos
serviços de saúde, tomando como referência as mudanças trazidas pelo Neoliberalismo, pela
Terceira Revolução Industrial e pela Globalização. Busca, também, analisar as alternativas de
políticas de saúde que os gestores no nível local tratam de implementar, levando em conta essas
determinações mais gerais. Entendendo que a realidade social é histórica, dinâmica e repleta de
contradições, o estudo utiliza como referencial teórico metodológico os princípios da dialética.
Escolhe como participantes enfermeiras que assumiram o cargo de Secretárias Municipais de
Saúde, em três municípios do interior de São Paulo. Utiliza como instrumentos de coleta de dados
a entrevista, a observação e a análise documental. Inicia as reflexões teóricas a partir dos efeitos
provocados pelos fenômenos mais gerais que, ao trazerem a exclusão social, o desemprego e a
pobreza, não apenas aumentam senão que tornam mais complexa a demanda para os serviços de
saúde. Faz também reflexões sobre as mudanças nas políticas de saúde ao nível nacional
decorrentes das proposições neoliberais, que ganham visibilidade através da Reforma do Estado e
da NOB/96, e que são percebidas, principalmente, através da redução do financiamento, do
estímulo para a implantação do "novo modelo assistencial", e da constituição das Organizações
Sociais. A análise dos dados revela que, no nível local, essas mudanças se traduzem em
impasses e limites observados na gestão dos três municípios, principalmente com relação ao
financiamento, à adequação dos serviços ao "novo modelo assistencial", à hierarquização dos
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serviços e à falta de regionalização. Mostra, ainda, que o modelo "único" proposto pelo Governo
Federal é insuficiente para atender a diversidade dos problemas locais de saúde, além de
configurar-se como seletivo, focalizado e com tendência à privatização nos níveis secundário e
terciário. Destaca que as gestoras, em um movimento inverso às determinações mais gerais, criam
estratégias diferenciadas, através do reordenamento das práticas gerenciais e do estímulo a um
efetivo controle social, favorecendo a constituição de políticas de saúde que buscam assegurar
aos usuários do SUS a universalidade e a equidade. Finaliza defendendo a idéia de que, ainda que
seja o nível local o grande inovador de políticas de saúde, cabe ao Estado - em âmbito nacional e
regional - assegurar políticas públicas permanentes que garantam, apesar da diversidade de
projetos de programas e de ações, uma igualdade nas condições de acesso a bens e serviços na
área da saúde.

Nº de Classificação: 2709
FIRMES, Maria da Penha Rodrigues. Acolhimento no mundo do hospital: novas construções no
imaginário do adolescente (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2001. 188 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CABRAL, Ivone Evangelista
MARGOTTO, Selma Blom
RESUMO: As concepções dos adolescentes internados no Hospital Roberto Arnizaut Silvares
(HRAS) sobre os mundos da vida, da família e do hospital foi o objeto conduzido pelas seguintes
questões: a) Como se configuram os mundos da vida, do hospital e da família no imaginário mítico
dos adolescentes/ b) qual é a imagem institucional que eles e seus familiares e/ ou
acompanhantes captam quando internados? c) como o atendimento nas unidades de internação
de clínica médica e cirúrgica do HRAS se incorporam ao imaginário sobre o acolhimento ao
assistir/cuidar? d) Qual é o lugar do cuidar/cuidado de enfermagem na construção desse? Tive por
objetivos descrever o imaginário dos adolescentes construído a partir da sua inserção nos mundos
da vida, do hospital (HRAS) e da família; analisar as concepções simbólicas e imaginária acerca
do acolhimento nas unidades de clínica médica e cirúrgica; e, discutir o sentido do cuidar/cuidado
de enfermagem projetado pelo imaginário. Os dados qualitativos, desenvolvidos segundo o método
do estudo de caso com o referencial de Ernst Cassirer, revelaram-me o pensamento mítico,
estético e social, como uma visão de totalidade. A entrevista conjugada com técnicas de
criatividade e sensibilidade me mostrou as construções, direções e sentidos presentes no
imaginário mítico de dez adolescentes e um familiar; o que me permite concluir que eles trazem
consigo concepções do mundo da vida e da família para o mundo do hospital e neste captam
novas imagens, que são incorporadas ao seu imaginário especialmente porque o adolescente é
uma etapa em fraca erupção vulcânica.

Nº de Classificação: 2710
RÊGO, Margarethe Maria Santiago. Qualidades humanas no cenário de ensino universitário: os
docentes de enfermagem e suas interações (As). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2001. 322 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PORTO, Isaura Setenta
RESUMO: Estudo trata das qualidades humanas com fundamento da qualidade de viver, conviver
e ensinar enfermagem. Os objetivos foram descrever o desenvolvimento dos processos de ordem
pessoal, profissional de departamental, que caracterizam o cotidiano doa docentes de
enfermagem; caracterizar as qualidades humanas evidenciadas pelos docentes, como norteadoras
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dos processos de progressão pessoal, profissional e departamental: e analisar as qualidades
humanas dos decentes de enfermagem, como fundamento para saber conviver e ensinar para a
vida. Adotou-se referencial teórico - metodológico fundamentado nas concepções de Pedro Demo,
Léon Denis, Pierre Weil e Bardin. Os sujeitos do estudo foram vinte docentes do Departamento de
Enfermagem Médico - Cirúrgica e quatro de outros Departamentos da Escola de Enfermagem
Anna Nery/UFRJ. Os dados das entrevistas sensíveis e criadoras e da observação participante
foram tratados constituindo-se em quatro categorias. Os resultados mostraram que, diante de
demandas emergentes decorrentes dos conflitos e confrontos vivenciados pelos docentes,
inexistentes inicialmente comportamentos individuais e coletivos para compreendê-los e enfrentálos. Mas, as múltiplas capacidades de cada docente juntamente com as qualidades pessoais de
outros, geraram atitudes construtivas de matizes intelectual, ético- moral, estético-sensível e
intuitivo-espiritual fazendo fluir criatividade, questionamentos e intervenção qualificada
direcionados para a superação de obstáculos aos processos progressivos no âmbito pessoal,
profissional e departamental. Entre as potencialidades apresentadas pelos docentes destacaramse vontade, intelig6encia, coragem e perseverança na busca do aperfeiçoamento pessoal e
profissional. As qualidades humanas ficaram demarcadas pela capacidade de cooperação
solidária em busca de qualidade de viver, conviver e ensinar enfermagem para a vida.

Nº de Classificação: 2711
NUNES, Benevina Maria Vilar Teixeira. Circunstâncias sócio-históricas de criação e implantação
do curso de enfermagem da UFPI. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola
de Enfermagem Anna Nery, 2001. 94 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BAPTISTA, Suely de Souza
RESUMO: Trata-se de um estudo sócio-histórico cujo objeto é o processo de criação e
implantação do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Piauí (UFPI). O recorte
temporal corresponde ao período de 1973 a 1977, sendo o marco inicial a criação do curso e o
terminal, a inauguração do Departamento de Enfermagem. Os objetivos são: descrever o processo
de criação e implantação do Curso de Enfermagem da UFPI; analisar as configurações tomadas
por esse curso no período em estudo; e discutir a inserção do Curso de Enfermagem na UFPI. A
base teórica apoiou-se no conceito de visões sociais de mundo de Michel Löwy; no conceito de
poder simbólico do sociólogo Pierre Bourdieu e nas reflexões sobre ideologia da profissão das
enfermeiras brasileiras, como Germano, Almeida & Rocha, Baptista & Barreira, dentre outras. Para
aproximação da realidade foram utilizadas fontes primárias, escritas, iconográficas,orais e fontes
secundárias. As fontes orais constituíram-se dos depoimentos de pessoas que viveram os
acontecimentos da época para os quais utilizou-se os recursos da história oral.Os resultados
mostraram que a inserção do Curso de Enfermagem na UFPI se deu permeada de disputas e
conflitos, principalmente, entre alunos e professores de enfermagem e os alunos e professores de
medicina. Essa situação concorreu em muito para que fossem reproduzidas, naquele tempo e
espaço, as representações arcaicas acerca da profissão de enfermeira. Contudo, as lutas
empreendidas principalmente, pelas alunas da primeira turma, em muito contribuíram para que
fosse atenuada a força do círculo de reprodução das concepções preconceituosas para a carreira
de enfermagem na academia.

Nº de Classificação: 2712
ARAÚJO, Ricardo Manhães de. Estimativas da taxa de atraso ao Programa de Imunização: o
impacto da implantação de um banco de dados. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2001. 100 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): MALVEIRA, Elisabete Araújo Paz
RESUMO: Esta pesquisa tratou do desenvolvimento e avaliação de um sistema informatizado, a
partir do software Epi-Info, sobre os resultados do indicador taxa de atraso ao Programa de
Imunização de crianças menores de um ano de idade em uma Unidade Básica de Saúde no
município do Rio de Janeiro. Trata-se de um estudo agregado descritivo longitudinal que compara
os períodos antes e depois da implantação do Banco de Dados do arquivo de fichas espelho da
Sala de Vacinas. Os resultados mostraram que o sistema possibilitou melhor identificação da
população alvo em atraso ao esquema básico de vacinação, conferindo mais agilidade a este
processo, bem como maior precisão e confiabilidade da informação, melhorando as estimativas
desse indicador face a intervenção precoce do profissional e racionalização dos recursos
disponíveis. As taxas acumuladas de atraso antes da informatização, no primeiro semestre de
1999, eram de 172,90%, passando a 94,50% no segundo semestre do mesmo ano com a
implantação do banco de dados, e a 68,30% e 47,28% nos dois semestres do ano de 2000. A taxa
de atraso mensal que antes era igual ou superior a 20% estabilizou-se em torno de 10%, a partir
de julho de 1999 ficando sempre dentro da meta de até 15% preconizada pelo Boletim Mensal de
Apuração do Índice de Desempenho e Produtividade. O banco de dados foi também importante
elemento de organização de informações para o pessoal de enfermagem que atua na sala de
vacinas da unidade onde se realizou o estudo.

Nº de Classificação: 2713
LUNA VICTORIA MORI, Flor Marlene. Feiras livres: um espaço para o gerenciamento social de
enfermagem: um estudo comparado entre Rio de Janeiro/Brasil e Trujillo/Peru. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2001. 246 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Ilda Cecília Moreira da
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
RESUMO: O propósito do presente estudo qualitativo foi estudar os movimentos sociais da
economia informal refletido nas feiras livres como um espaço para o gerenciamento social de
enfermagem. Utilizou-se o método comparado na perspectiva latino-americana, com abordagem
dialética. Os dados foram obtidos através da entrevista semi-estruturada a vinte feirantes da feira
livre de Copacabana-Lido, Rio de Janeiro-Brasil (FLCL/RJ) e da feira livre Santa Rosa, TrujilloPeru (FLSR/TRU). Morin, Maturana, Touraine foram os autores que ofereceram o suporte teórico
do estudo. As categorias temáticas do estudo foram: O feirante (des)conhecido para enfermagem,
onde se desenvolve a descrição do feirante, como ele se percebe. O cotidiano do feirante
desenvolvido com os fornecedores, com os fregueses e com a família. As redes que estabelecem
os feirantes tanto dentro quanto fora da feira livre. Nas considerações finais se evidencia que
existem nos movimentos sociais da economia informal, feiras livres investigadas, um espaço, para
o gerenciamento de enfermagem social, produzido pelos feirantes, que são os sujeitos de cuidado
e que a partir do saber obtido deles permitiu estabelecer algumas aproximações para: o
desenvolvimento de enfermagem através do gerenciamento social no feirante como sujeito
individual (ambiente, necessidades, desejos) e coletivo (política, economia, cultura); encontrar
tendências de novos gerenciamentos sobre o fazer e as lutas dos feirantes, como bases
fundamentais para a construção de gerenciamento de enfermagem e propor algumas
características deste gerenciamento, onde a enfermeira (o) tenha um pensamento e prática
complexa com grande disposição a flexibilidade para refletir sobre os paradoxos e diferenças;
valorar a dinâmica e a diversidade do novo espaço: a feira livre e dos novos sujeitos de cuidado:
os feirantes desde o Estado, o governo local, a sociedade civil, os serviços de saúde para o
trabalhador feirante que constitui a força de trabalho na economia informal dos países nos quais se
realizou o estudo comparado.
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Nº de Classificação: 2714
PEREIRA, Maria Sandra. Enfermagem: procurando equilíbrio emocional na busca pela qualidade
de vida. Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto,
2000. 133 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VARGENS, Luíza Muniz da Costa
RESUMO: O estudo teve como objeto definir a Qualidade de Vida e Saúde da Enfermeira,
procurando delinear a correlação existente entre a busca pela qualidade profissional e a qualidade
de vida. Foi desenvolvida em três hospitais municipalizados da Coordenadoria de Saúde da
Região Metropolitana da Grande São Paulo, abrangendo somente a Direção II de Santo André.
Foram entrevistados três enfermeiros que atuavam no Centro Cirúrgico e três que atuavam no
Pronto Socorro. É uma pesquisa qualitativa, que utilizou como opção metodológica a Teoria
Fundamentada em Dados, que baseia-se em uma abordagem indutiva de construção de teorias à
partir da análise constante e comparativa dos dados obtidos. Na análise dos dados, utilizou-se as
seguintes etapas: 1ª - transcrição: realizada logo após cada entrevista; 2ª - codificação: por
escolha de palavras-chaves e por comparação constante dos dados; 3ª - categorização: o
momento de reflexão, onde surgiram três categorias (Qualificando a Vida Profissional, Procurando
Equilíbrio Emocional e Qualificando a Vida Pessoal). A avaliação do conteúdo levou a perceber um
comportamento bem semelhante entre os informantes e um direcionamento para dois processos: o
estresse/baixa motivação e o conceito de Qualidade de Vida.

Nº de Classificação: 2715
SILVA, Roberto Carlos Lyra da. Imaginário de enfermeiros quando cuidam na fronteira vida/morte:
um estudo sociopoético (O). Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto, 2001. 153 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
MACHADO, William César Alves
SANTOS, Iraci dos
RESUMO: O estudo trata do imaginário de 15 Enfermeiros sobre sete lugares geomíticos, segundo
estes, apropriados para se cuidar de clientes com morte encefálica. A natureza do estudo é
qualitativa, com abordagem Sociopoética, utilizada como apoio teórico, metodológico e filosófico
para a análise e discussão do imaginário e representações destes Enfermeiros. O método
utilizado para a coleta dos dados, foi o método do Grupo-Pesquisador, adaptados às necessidades
e dificuldades desta pesquisa. Os dados coletados apontam o lugar mestiço TÚNEL, onde
ocorrem relações secretas, como espaço atual e dominante para se prestar cuidados a estes
clientes, e os espaços surrealistas RIO-TERRA, MAR-TERRA E PONTE-RIO-ARCO-ÍRIS, como
espaços emergentes e alternativos para este fim. O presente estudo mostra claramente como as
características físicas e as práticas de cuidar/cuidados em Terapia Intensiva são muito
semelhantes às características do TÚNEL, e aos cuidados nele prestados. No entanto, o mesmo
nos mostra que já se inicia uma articulação no imaginário destes Enfermeiros, no sentido de se
buscar lugares e cuidados alternativos para o cliente com morte encefálica, num claro
entendimento da morte e do morrer como um momento de transição da vida para uma outra forma
de existência, que também carece de cuidados. Nos ensina ainda, que tudo é suportável, quando
se cuida com amor, inclusive a morte. Aponta ainda, que a forma com que estes Enfermeiros
pensam e vivem a morte, traz sérias implicações para a sua prática de cuidar/cuidados
influenciando inclusive, no momento de escolha do espaço que ele irá cuidar em um momento
muito delicado da existência humana, o morrer.
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Nº de Classificação: 2716
PINHEIRO, Maria Regina da Silva. De mulher à enfermeira: conjugando gênero, trabalho e raça.
Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2000. 84 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): XAVIER, Iara de Moraes
RESUMO: Esta pesquisa trata De Mulher à Enfermeira: conjugando gênero, trabalho e raça. O
objetivo principal: analisar a trajetória histórico-social da enfermeira no âmbito hospitalar e/ou
docência, considerando as categorias: gênero, classe e raça. Questão norteadora foi em torno das
dificuldades e experiências no crescimento das enfermeiras deste estudo. Para construir este
trabalho, parti da minha vivência e das inquietações, como mulher e enfermeira, num
aprofundamento da minha consciência étnica e da ampliação do meu conhecimento profissional. O
referencial teórico fez com que revisitasse a história da enfermagem, as relações sociais, a
consciência e identidade de gênero, apontando para epistemologia da mulher. Foram
entrevistadas cinco enfermeiras em dois hospitais públicos, no município do Rio de Janeiro. Estudo
qualitativo, pesquisa descritiva exploratória. Os resultados mostram em comum nas entrevistas
que a raça não impede sua evolução profissional e sim o caráter político da profissão e evidenciouse que o conhecimento dilui o racismo, recomendamos uma oficina de criatividade e sensibilidade
no sentido do interesse das enfermeiras na evolução como mulher e enfermeira.

Nº de Classificação: 2717
SANT'ANNA, Suze Rosa. Desenvolvendo julgamento clínico através de uma proposta de avaliação
e documentação em enfermagem neonatal. Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro.
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 1999. 122 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Célia Antunes Chrysóstomo de
RESUMO: Com o aperfeiçoamento do diagnóstico de enfermagem, através da Associação de
diagnósticos de Enfermagem Norte Americana (NANDA), um novo conceito foi introduzido na
prática de enfermagem, o julgamento clínico. Baseada nesta observação, algumas indagações
foram feitas: é possível aprimorar o julgamento clínico nos enfermeiros da equipe neonatal? Quais
as estratégias necessárias para tal efeito? Buscando um referencial teórico sobre o julgamento
clínico, percebi que a elaboração de uma proposta de avaliação de enfermagem utilizando
modelos sistemáticos de enfermagem sua documentação seria a estratégia necessária para
aprimorar o julgamento clínico nos enfermeiros. Assim, surgiu o seguinte pressuposto: Uma
proposta de avaliação sistemática do cliente desenvolve o julgamento clínico dos enfermeiros. Os
objetivos deste estudo foram: elaborar, validar e implementar uma proposta de avaliação diária
para neonatos prematuros com base numa metodologia de enfermagem, e por fim avaliar se a
proposta
implementada conseguiu desenvolver o julgamento clínico das enfermeiras. A
metodologia utilizada foi um estudo de caso, cujas atrizes foram 6 enfermeiras de uma Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal de um Hospital localizado no município do Rio de Janeiro. Após a
implementação da proposta nesta unidade, pode-se concluir que as enfermeiras conseguiram
desenvolver o julgamento clínico. Algumas vantagens foram percebidas, dentre elas: a
documentação utilizando os padrões funcionais de saúde, ajudou as enfermeiras a olharem
clinicamente o neonato. Dificuldades, também, foram sentidas, a falta de prática foi a mais
relatada. Por fim, é importante comentar que a proposta tem potencial de ser utilizada por outras
Unidades de Terapia Intensiva Neonatal, porém alguns critérios deverão ser observados: equipe
formada com enfermeiros 24 horas, com número de funcionários/leito compatíveis e,
principalmente, motivação dos enfermeiros para modificar sua prática profissional.

43

Nº de Classificação: 2718
MOURA, Vera Lúcia Freitas de. Avaliação do cuidado de enfermagem no paciente oncológico com
feridas e dor: cotidiano da enfermagem (A). Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola
de Enfermagem Alfredo Pinto, 1999. 114 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VARGENS, Luiza Muniz da Costa
RESUMO: A temática deste estudo, "Avaliação do cuidado de enfermagem no paciente oncológico
com feridas e dor - Cotidiano da Enfermagem", está inserida no Curso de Mestrado em
Enfermagem da Universidade do Rio de Janeiro/UNI-RIO, na linha de pesquisa denominada
"Cotidiano da prática de Enfermagem". Este estudo foi uma pesquisa avaliativa, qualitativa com
abordagem metodológica na linha filosófica compreensiva. O objeto é a
avaliação dos
procedimentos cuidativos de enfermagem referentes à feridas e dor no cuidado à pacientes
oncológicos. Objetivou-se validação de uma modalidade instrumental criada pela pesquisadora,
que proporcionasse diagnóstico de enfermagem e a indicação de procedimentos cuidativos
adequados a estes pacientes, contribuindo para melhoria da qualidade de vida destes. A
metodologia utilizada foi a observação participante, instrumentalizada por 4 instrumentos: 1) ficha
de categorização diagnóstica, observação da realização de curativos, a avaliação da evolução da
ferida e da cor; 2) roteiro de entrevista para os pacientes; 3) roteiro de entrevista para a equipe de
enfermagem e 4) diária de campo. Para o tratamento dos dados utilizei a técnica de triangulação
de dados. O campo de pesquisa foi em um Hospital Municipal do Rio de Janeiro. Os atores da
pesquisa foram os paciente oncológicos com feridas e dor em unidades de internação e a equipe
de enfermagem destas unidades com participação voluntária, no mês de maio de 1998. A
modalidade criada foi validada, pois contemplou as opiniões dos pacientes que revelaram a
importância do relacionamento interpessoal, as opiniões da equipe de enfermagem que
demonstraram compromisso e preocupação com os cuidados de enfermagem prestados, os quais
são dificultados pela falta de recursos humanos e de materiais.

Nº de Classificação: 2719
FRAGA, Elisa Ribeiro. Enfermagem possibilitando a vida do recém-nascido de extremo baixo peso,
através da aspiração orotraqueal (A). Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto, 2000. 106 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Maria Aparecida de Luca
RESUMO: Este estudo, que se utiliza da abordagem quanti-qualitativa, tem como objetivo principal
avaliar a técnica de aspiração orotraqueal em recém-nascidos prematuros extremos. A autora
apresenta e discute dados através da observação e descrição de 27 aspirações orotraqueal
quando realizadas por enfermeiras de um Centro de Terapia Intensiva de Referência Nacional na
área Neonatal, num hospital público, situado na cidade do Rio de Janeiro. Tal observação foi
realizada somente pela autora, para que houvesse uniformidade na coleta de dados a partir de um
roteiro contendo passos imprescindíveis da técnica, à luz do referencial teórico de Wanda Horta e
literatura já existente. Constatou-se que a técnica observada não levou em consideração as
características de vulnerabilidade desta clientela. A partir disso a autora propõe alterações da
técnica para atender a clientela alvo com relação ao seguinte: posicionamento do cliente com
membros fletidos, controle de saturação do oxigênio entre 88 % e 96%, controle de pressão do
vácuo de aspiração rigorosamente entre 5 a 10 cmHg, marcação do cateter com linha de algodão
esterelizada, redução de vácuo inicial usando o polegar em cima do orifício da borracha de
extensão, contra indicação da fisioterapia respiratória, temperatura corporal mantida entre 36,4º C
e 37º C e opção aos pais de acompanhamento dos procedimentos. Assim, esta abordagem
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alternativa combinada faz a diferença entre o que está prescrito genericamente na literatura e o
que deve ser feito especificamente para se obtrer o executar harmônico do cuidado singularizado
de enfermagem para a técnica de aspiração orotraqueal em recém-nascidos prematuros extremos.

Nº de Classificação: 2720
MONTEIRO, Maria Teresa Ferreira. De bruxa a enfermeira: uma herança do gênero feminino. Rio
de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2000. 110 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): XAVIER, Iara de Moraes
RESUMO: O objeto de estudo - de bruxa a enfermeira: uma herança do gênero feminino - foi
construído a partir de afirmações de atuais estudiosos da enfermagem, que consideram haver uma
ancestralidade entre bruxas e enfermeiras. Este estudo tem por objetivos investigar sob a luz do
gênero como categoria de análise histórica, as mulheres consideradas bruxas e sua prática social
entre os séculos XV e XVIII - período da caça às bruxas; analisar a construção histórica da prática
social da enfermeira com ênfase no período nightingaleano e discutir as relações entre a história
das mulheres denominadas bruxas e sua prática social, com a construção da prática social das
enfermeiras nos respectivos períodos históricos, construindo um pressuposto teórico que explique
uma aproximação entre a prática social destas, considerando a escassez de estudo que
embasem as afirmações dos estudiosos da enfermagem a respeito desta ancestralidade.
Acreditamos que a experiência histórica do tempo da caça às bruxas, tenha contribuído para
colocar as mulheres em seus "devidos" lugares, bem como para configurar a prática social das
enfermeiras no período moderno. Conhecendo a história das bruxas e sua prática social,
descobrimos que eram consideradas pelos homens como eróticas, malignas e incompetentes;
possuíam poderes e saberes adquiridos através do demônio em função de sua sexualidade, que
ameaçavam os interesses masculinos, o que motivou sua perseguição. Confrontando a história
das bruxas com a construção da enfermagem moderna, vemos que o pensamento sobre a
malignidade, incompetência e erotismo das mulheres, ainda permanecia e contribuiu para a
configuração da Lady Nurse, desta vez com uma imagem oposta à da bruxa - a fada, pois esta
última não ameaçava os interesses masculinos, especialmente os da medicina e da Igreja. Tratase de um estudo de natureza qualitativa, do tipo descritivo, exploratório, com características de
pesquisa histórica.

Nº de Classificação: 2721
COSTA, Rita Maria Araujo. Das linhas às entrelinhas: uma análise das práticas de educação
continuada em enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto, 2000. 118 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VARGENS, Luiza Muniz da Costa
RESUMO: Este estudo teve como propósito analisar as práticas de educação continuada para o
pessoal de Enfermagem, nos hospitais da rede própria do Ministério da Saúde do Município do
Rio de Janeiro. A problemática apresenta-se sob a forma de uma contradição entre o discurso
consensual sobre o valor e finalidade destas atividades e a pequena repercussão destas na
qualidade das práticas assistenciais. Realizou-se uma pesquisa qualitativa, utilizando a
metodologia de estudo de caso em cinco instituições, escolhidas a partir de critérios estabelecidos
após estudo piloto em todas as unidades hospitalares da rede do Ministério da Saúde. Foram
empregadas nesta pesquisa a teoria e as categorias de Habermas como referencial teórico. Suas
concepções e argumentos serviram como base para serem respondidas as questões sobre os
fundamentos racionais utilizados pelos enfermeiros para desenvolver os projetos educativos e
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também para compreender se os mesmos estariam contribuindo para a limitação desta atividade
como prática social emancipatória. Após análise e discussão, o conteúdo dos depoimentos obtidos
através da entrevista semi-estruturada, após análise e discussão forneceu evidências da
existência de elementos de natureza ética e estética que ao pernearem esta prática, vinculam-na a
um tipo de ação direcionada enfaticamente ao êxito, produzindo sua própria limitação.

Nº de Classificação: 2722
PORTO, Fernando. Cartografia de luta das enfermeiras obstetras na Maternidade Leila Diniz
(1996-1998): ... do soldado ao batom ... (A). Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro.
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2001. 131 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MORAES, Nilson Alves de
NASCIMENTO, Maria Aparecida de Luca
RESUMO: Estudo que se utiliza da abordagem qualitativa, tendo por objetivo identificar as
representações acerca da luta de operacionalização do Projeto de Assistência ao Parto e
Nascimento por Enfermeiras Obstetras, na Maternidade Leila Diniz (MLD), e analisar o significado
das mesmas sobre a luta, no período de 1996-1998, registrando sua memória no processo de
construção do conhecimento. Utilizou-se como estratégia para colher as representações das
enfermeiras a Dinâmica de Sensibilidade e Criatividade, através de um mapa estilizado da MLD
onde os sujeitos do estudo dispuseram alguns objetos que lhes foram oferecidos, num total de
114, escolhidos aleatoriamente, e que variavam em forma de soldado a batom. Os resultados
apontaram para duas categorias analíticas: A Cartografia do Espaço de Luta e A Cartografia das
Lutadoras: Guerreiras Feridas - A Morte Simbólica Durante a Luta, tendo como palco, o espaço
físico da MLD, agindo como campo de lutas. As considerações finais foram realizadas em duas
cartas: uma destinada à Sociedade Brasileira, solicitando providências sociais e a outra para a
Instituição em apreço, relatando a relação de instituinte e instituído.

Nº de Classificação: 2723
SOUZA, Sônia Regina de. "Cuidando das rosas que florescem no inverno": luz e sombra na
interação entre equipe de enfermagem e os adolescentes com distúrbio onco-hematológico. Rio de
Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2001. 113 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Célia Antunes Chrysóstomo de
RESUMO: Apropriando-se da temática Interação, no âmbito das Relações Interpessoais, o estudo
apresentou a seguinte questão norteadora - Como se configura a Interação entre Equipe de
Enfermagem e Adolescente com distúrbio onco-hematológico no ambiente hospitalar. A
abordagem é qualitativa com enfoque nas Representações Sociais. Objetivou-se compreender
como as representações sociais do ambiente hospitalar e do cuidado ofertado e recebido
influenciam a Interação. O cenário foram as clínicas médica e pediátrica de um Hemocentro no
Município do Rio de Janeiro. Baseando-se em entrevistas com dezessete sujeitos, entre equipe e
adolescentes, estabeleceram-se categorias a saber: Luz e Sombra no Jardim do cuidado, que diz
respeito as representações do ambiente hospitalar e Razão e Emoção X Cuidar bem: O Jardineiro
que cuida e a rosa que é cuidada que trata das representações do cuidado ofertado/recebido.
Evidenciou-se que, na interação com os adolescentes, a equipe de enfermagem configura-se
como agente de um lidar em que, apesar de haver o cuidado para a vida, a doença se apresenta
como uma sentença. Os adolescentes, por sua vez, representam a interação com a equipe como
uma forma de ajuda, percebida nas ações de cuidado.

46

Nº de Classificação: 2724
SILVA, Rosana Ferreira. Profissionais de enfermagem e suas necessidades assistenciais em
uma Unidade Básica de Saúde: uma perspectiva compreensiva para cuidar de quem cuida (Os).
Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2001. 91 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TOCANTINS, Florence Romijn
RESUMO: Este estudo insere-se na linha de pesquisa Enfermagem e População: conhecimento,
atitudes e práticas em saúde, tendo como temática central a Saúde do Trabalhador de
Enfermagem. Tem como objetivo buscar compreender o significado da ação dos profissionais de
enfermagem que atuam em Unidade Básica de Saúde, quando procuram assistência que vise seu
bem estar e qualidade de vida e assim, identificar suas necessidades de saúde. Foi desenvolvido
fundamentado no referencial teórico-metodológico de Alfred Schutz, oportunizando que a pessoa
que vivencia a ação expressar este significado ao revelar o "motivo-para" deste agir. Os
depoimentos foram obtidos junto a profissionais de enfermagem que atuam em uma Unidade
Básica de Saúde, mediante entrevistas fenomenológicas, emergindo como categorias concretas do
vivido: "ser ouvido", "ser considerado uma pessoa", e "ser contemplado na sua dimensão nãofísica". Neste sentido, o típico da ação - SER OUVIDO COMO PESSOA, CONTEMPLANDO SUA
DIMENSÃO NÃO-FÍSICA, oportunizou apontar para a criação de um GRUPO INTERATIVO DE
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, como um espaço de interação social, onde as
necessidades assistenciais expressas podem ser assistidas.

Nº de Classificação: 2725
REIS, Ana Lúcia. Mulher e AIDS: rompendo o silêncio através do grupo de adesão de um Centro
Municipal de Saúde. Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Alfredo Pinto, 2001. 87 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): XAVIER, Iara de Moraes
RESUMO: Esta pesquisa tem como objeto de estudo as mulheres e os grupos de adesão como
estratégia de enfrentamento ao HIV/AIDS e como objetivo principal investigar se a participação de
mulheres soropositivas e com AIDS nos grupos de adesão influencia na qualidade de vida dessas
mulheres. Pesquisa descritiva e de natureza qualitativa. Foram entrevistadas 08 mulheres que
contraíram o HIV através de relações sexuais com seus parceiros. Elas estão inseridas em um
grupo de adesão desenvolvido no Centro Municipal de Saúde. O estudo revelou duas categorias: a
vida acabou depois do diagnóstico positivo ao HIV e a presença do HIV/AIDS no cotidiano feminino
e a vida, a solidariedade encontradas no grupo de adesão no CMS. O referencial teórico foi
pautado na concepção de AIDS, como constructo bio-psico-social e cultural, no gênero e
sexualidade. Assim, evidenciamos a importância de estratégias coletivas que adotam abordagens
e metodologias críticas, tendo o processo saúde-doença como elemento nuclear. É fundamental
considerar que o enfrentamento da AIDS em mulheres é um grande desafio. Defendemos o
incentivo e o incremento de cursos, programas e projetos voltados para a temática AIDS,
garantindo o cuidado em saúde de forma integral e humanizada observando os princípios éticos e
legais.

Nº de Classificação: 2726
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REMBOLD, Simone Martins. Trabalho da enfermeira no Centro de Diálise do Hospital
Universitário Antonio Pedro (O). Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto, 2001. 155 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VARGENS, Luiza Muniz da Costa
MOURA, Abigail
RESUMO: O objeto do estudo é a atuação da enfermeira no Centro de Diálise do Hospital
Universitário Antonio Pedro, da Universidade Federal Fluminense, com recorte para o programa de
hemodiálise. Essa prática foi entendida como parte integrante de um processo coletivo de trabalho
em saúde, multidisciplinar, inserido entre os atendimentos especializados, no modelo clínico dos
serviços de saúde. Trata-se de um estudo de caso qualitativo, dentro da área temática
Enfermagem: saber e prática profissional do assistir, do Curso de Mestrado em Enfermagem da
Universidade do Rio de Janeiro (UNI-RIO), com análise do cotidiano da prática de enfermagem
sob a ótica do processo de trabalho. Ao caracterizar esta prática, pretende-se discutir a finalidade
do trabalho da enfermeira, instrumentos utilizados na produção das ações de saúde e articulação
com os demais agentes, na perspectiva de transformação desta prática. Os dados do estudo,
coletados a partir da observação participante e de entrevistas, tendo como sujeitos preferenciais as
enfermeiras que atuam neste campo, foram discutidos com base nos referenciais do processo de
trabalho em saúde e divisão social do trabalho em enfermagem. Os resultados obtidos apontam a
necessidade de uma nova forma de organização das ações de saúde neste locus, onde podem ser
construídos novos modos de atuação dos agentes, que deverão ser mais cooperativos e
envolvidos no trabalho assistencial, compartilhando saberes e espaços de autonomia, mesmo
observadas as especificidades das respectivas áreas de atuação.

Nº de Classificação: 2727
CASTILHO NETTO, Jorge Amaro de. Vivências das enfermeiras com clientes mastectomizadas:
um estudo de caso. Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Alfredo Pinto, 2001. 62 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Josete Luzia
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo avaliar a importância da assistência prestada à
clientes mastectomizadas pelos Enfermeiros (as), em uma instituição pública do município do Rio
de Janeiro através da formação e interesse pela Oncologia e ainda examinar a relação entre a
assistência e cuidados as clientes mastectomizadas com o interesse pela oncologia e as
condições desta assistência. Foi utilizado um questionário como instrumento de coleta das
informações e os métodos utilizados forneceram resultados que atingiram os objetivos
estabelecidos. Através destes resultados pudemos observar um interesse significativo por parte
dos enfermeiros (as) pela assistência em Oncologia, a infra estrutura física e administrativa para a
prática de uma assistência adquirida, a importância da humanização da assistência à clientes
mastectomizadas, bem como a percepção dos enfermeiros com relação a assistência prestada às
clientes. Observamos os aspectos que devem ser importantes na assistência às clientes
portadoras de neoplasia através da vivência destes enfermeiros.

Nº de Classificação: 2728
GOUVEIA, Helga Geremias. Diagnósticos de enfermagem e problemas colaborativos mais comuns
na gestação de risco. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências
Médicas, 2001. 147 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): LOPES, Maria Helena Baena de Moraes
RESUMO: Este estudo teve como proposta identificar o perfil demográfico, os diagnósticos clínicos
e obstétricos e os diagnósticos de enfermagem e problemas colaborativos comuns a gestante de
risco no Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência - Hospital São Joaquim.
Tratou-se de um estudo descritivo, exploratório e transversal. A coleta de dados foi realizada
durante seis meses através de uma amostragem sistematizada. Os dados foram coletados nas
primeiras 24 horas de internação, utilizando-se um formulário elaborado com base na proposta dos
Padrões Funcionais de Saúde de Gordon. Os diagnósticos de enfermagem e os problemas
colaborativos foram determinados juntamente com Especialistas em Enfermagem Obstétrica com
experiência na utilização dos Diagnósticos de Enfermagem da North American Nursing Diagnosis
Association (NANDA). A amostra foi composta por 71 gestantes de risco, sendo que a maior parte
delas tinha 20 a 24 anos de idade, 16,9% eram adolescentes, 36,6% tinham ensino fundamental
incompleto, 81,7% tinham parceiros e viviam junto com os mesmos, 59,2% não exerciam trabalho
fora do lar e 64,7% já haviam ficado grávidas anteriormente. Os diagnósticos médicos (clínico ou
obstétrico) de maior freqüência foram trabalho de parto prematuro (40,8%) doença hipertensiva
específica da gestação/hipertensão (21,1%) amniorrexe prematura (12,7%) e infecção do trato
urinário/pielonefrite (9,8%). Os diagnósticos de enfermagem encontrados em 50% ou mais das
gestantes foram: 'risco para infecção', 'manutenção da saúde alterada', 'conforto alterado', 'risco
para amamentação ineficaz', 'padrões de sexualidade alterados', 'medo', e 'dor'. Os problemas
colaborativos encontrados em 50% ou mais dos casos foram: 'Complicação Potencial: trabalho de
parto prematuro', 'Complicação Potencial: taquicardia materna', e 'Complicação Potencial:
hipotensão'. Espera-se que os resultados desta pesquisa possam nortear a assistência de
enfermagem à gestantes de risco, visando uma coleta de dados e prestação de cuidados mais
direcionados aos problemas comuns a este grupo, sendo, entretanto, importante atentar para as
necessidades individuais de cada gestante, de forma a contribuir para uma assistência integral e
individualizada.

Nº de Classificação: 2729
LOURES, Marta Carvalho. Avaliação da depressão, do estresse e da qualidade de vida em alunos
no início e final do curso da Universidade Aberta da Terceira Idade, UCG. Brasília. Universidade de
Brasília. Faculdade de Ciências da Saúde, 2001. 199 f.
Dissertação(Mestrado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): VIANNA, Lucy Gomes
RESUMO: O Curso/Programa da Universidade Aberta à Terceira Idade da Universidade Católica
de Goiás (UNATI/UCG) vem tentando, com seus alunos, ampliar seus conhecimentos
possibilitando novas amizades e o rompimento de sua solidão. Com esse objetivo, busca o
fortalecimento da identidade social do idoso, valorizando-o e tentando retomá-lo de um processo
de exclusão social, devolvendo-lhe a alegria de viver, permitindo-lhe novas formas de expressar e
fortalecendo a possibilidade de sua participação ativa no cenário familiar e na sociedade. O
presente trabalho é um estudo descritivo e comparativo com os seguintes objetivos: avaliar as
características dos alunos que freqüentam a UNATI/UCG; avaliar as prevalências da depressão e
do estresse nos alunos, no início e término do Curso; avaliar a qualidade de vida desses alunos no
início e término do Curso. Os instrumentos de aferição utilizados foram: Questionário para Avaliar
a População de Alunos que freqüentam a UNATI/UCG, Miniexame do Estado Mental (Mini-Mental)
Escala Geriátrica de Depressão (versão simplificada), Questionário de Qualidade de Vida Afetiva e
Escala de Holmes-Rahe para Avaliação do Estresse e a amostra foi constituída de 85 alunos, com
idade de 54,50 a 77,00 anos (média 61,12 anos), sendo 77 (90,59%) do sexo feminino e 8
(9,41%) do sexo masculino. Verificou-se que, no início e término do Curso, não houve diferença
estatisticamente significativa quanto aos fatores demográficos, psicossociais e de saúde física e
mental. Quanto à prevalência de depressão, surgiu diferença significativa entre os valores no início
e término do Curso (38,82% e 52,94%, respectivamente) (p = 0,01). Quanto à prevalência do
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estresse, estes valores foram de 24,70% e 10,59% respectivamente antes e no término do Curso,
houve diferença estatística significativa (p = 0,031) e; nível de qualidade de vida dos alunos, antes
e depois do Curso, foi de 49,41% e 57,65%, sem diferença significativa (p = 0,190). Os dados
obtidos mostram uma resposta positiva do Curso/Programa da UNATI/UCG, propiciando melhoria
no estado mental, depressão, estresse e na qualidade de vida dos alunos, proporcionando a eles
mais anos de vida e com mais qualidade.

Nº de Classificação: 2730
PIRES, Maria Raquel Gomes Maia. Enfermeiro com qualidade formal e política: em busca de um
novo perfil. Brasília. Universidade de Brasília. Departamento de Serviço Social, 2001. 196 f.
Dissertação(Mestrado em Política Social)
Orientador(es): DEMO, Pedro
RESUMO: A qualidade política se traduz na intervenção crítica e criativa das pessoas em cenários
históricos, amparada pelo conhecimento inovador e pela participação dos sujeitos, podendo
alargar chances e conquistas. Este estudo investiga a fragilidade política do enfermeiro em
contextos sócio-históricos específicos, desenvolvendo a hipótese de que "A qualidade política e a
qualidade formal são importantes para o desenvolvimento profissional do enfermeiro,
potencializando um agir (ou cuidado) comprometido com a emancipação". Como objetivos, têm-se:
1- conceituar qualidade formal, qualidade política, cuidado e emancipação; 2- investigar a
qualidade formal e política do enfermeiro, detectando conflitos e fragilidades presentes no discurso
e prática deste profissional e 3- apontar perfil para o profissional enfermeiro capaz de potencializar
a emancipação de pessoas, baseados na qualidade formal e política. O referencial teórico baseiase na teoria da pobreza política de Pedro Demo, na idéia de desenvolvimento humano introduzida
pelo PNUD/ONU e nos conceitos de qualidade política, emancipação e cuidado emancipatório.
Pesquisa qualitativa, com método dialético de abordagem, sob o enfoque histórico-estrutural. A
coleta de dados partiu de incursão introdutória mais quantitativa, com aplicação direta de 100
questionários, para chegar a técnica de estudo de caso, com entrevista de profundidade a 12
enfermeiros, distribuídos em dois grupos: A- Enfermeiros que se aproximam da qualidade política e
B- Enfermeiros que se distanciam da qualidade política. Utilizando-se as categorias qualidade
política, emancipação e cuidado, a análise detectou algumas fragilidades políticas típicas nos
enfermeiros e propôs indicações de perfil mais aproximado da qualidade política. O estudo aponta
a perspectiva de se fortalecer a concepção de cuidado emancipatório na enfermagem,
potencializando-a enquanto prática social reordenadora de desigualdades sociais.

Nº de Classificação: 2731
BATISTA, Patricia Serpa de Souza. Ética no cuidar em enfermagem: discurso de enfermeiros
assistenciais. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2001.
152 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COSTA, Solange Fátima Geraldo da
RESUMO: Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de compreender o significado da ética no
cuidar em Enfermagem. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de natureza fenomenológica,
orientada pela fenomenologia ontológico-hermenêutica de Martin Heidegger, tendo como fio
condutor a seguinte questão norteadora: O que significa a ética no cuidar em Enfermagem?
Participaram do estudo dez enfermeiros assistenciais do Hospital Universitário Lauro Wanderley
(HULW), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Os dados foram coletados através da
técnica de entrevista, sendo utilizado, para registro, o sistema de gravação. Da análise realizada,
emergiram seis categorias, as quais representam o significado da ética no cuidar em Enfermagem:
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respeitar a ética profissional; perceber que a ética faz parte da própria existência; assistir o
paciente em sua totalidade; demonstrar preocupação com o ser paciente; considerar sentimentos
e afetos; refletir o modo-de-ser do profissional em sua relação com-os-outros e com o ambiente
hospitalar. A ética no cuidar em Enfermagem, para os entrevistados , transcende a visão
normativa, retratando o modo-de-ser desses enfermeiros no seu cotidiano profissional junto ao ser
paciente, aos seus familiares, à equipe de enfermagem e à equipe multiprofissional. A partir da
compreensão do fenômeno investigado, esta dissertação sugere novos horizontes no cuidar em
enfermagem, refletindo a dimensão ética desse cuidar no âmbito da assistência, do ensino, da
pesquisa e da extensão.

Nº de Classificação: 2732
ALVES, Adriana Marques Pereira de Melo. Partos em adolescentes: um perfil epidemiológico no
município de João Pessoa-PB, 1990-1999. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro
de Ciências da Saúde, 2001. 56 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Solange Maria Miranda
RESUMO: Estudo epidemiológico, descritivo, do tipo transversal, que objetivou caracterizar o perfil
epidemiológico de partos em adolescentes, em maternidades de João Pessoa-PB. A população do
estudo foi composta por 3160 prontuários das quatro maternidades pesquisadas, no período de
1990 a 1999 e a amostra constitui-se de 830 prontuários de mães adolescentes, a partir de uma
estimativa de 20% de gravidez na adolescência. A coleta de dados foi realizada no período de
outubro/2000 a junho/2001. A prevalência média de partos em adolescentes, durante a década, foi
de 26,3% e o parto normal destacou-se com 63,1%. A idade dessas mães variou de 13 a 19 anos,
com média de 17,4 anos. Quanto à idade em que ocorreu o 1º parto, 25,5% pariram aos 19 anos.
A idade do 1º parto não interferiu na determinação do tipo de parto, entre elas (p = 0,37). As
adolescentes eram, na grande maioria, solteiras sem união consensual, apresentavam baixo nível
de escolaridade e renda familiar de um a dois salários mínimos. Observou-se que as adolescentes
casadas tendem a ter o 1º filho após os 15 anos. A incidência de gestação a termo foi de 89,5% e
76,0% da amostra eram primíparas e encontravam-se na faixa etária de 15 a 19 anos, não
havendo registro de dois ou mais partos na faixa de 10 a 14 anos. O maior percentual de peso ao
nascer, diferentemente do esperado para esse grupo, foi verificado na faixa de peso superior a
3.000g. Aquelas que percebiam três ou mais salários mínimos apresentaram alta prevalência
(93,2%) de filhos com peso superior a 2.500g.

Nº de Classificação: 2733
MORAIS, Fátima Raquel Rosado. Gravidez em mulheres adolescentes: a ótica de familiares. João
Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2001. 99 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GARCIA, Telma Ribeiro
RESUMO: Trata-se de estudo descritivo, do tipo estudo de caso, para cuja realização partiu-se do
pressuposto de que a gravidez em uma adolescente, em especial quando é a primeira gestação e
ela é solteira, pode resultar em uma significativa crise situacional intrafamiliar; e de que a crise
instaurada pela ocorrência dessa gravidez pode favorecer a assunção de estratégias de resolução,
seja da adolescente ou de sua família, nem sempre integradoras, mas comprometedoras do
desenvolvimento individual ou grupal. Os objetivos estabelecidos foram os de verificar como os
familiares descrevem a situação, averiguar que comportamentos os familiares evidenciam e
constatar que conseqüências os comportamentos dos familiares trazem para a situação da
gravidez de uma adolescente. A pesquisa foi realizada no município de Mossoró - RN, no
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Conjunto Liberdade II, utilizando-se a Unidade Básica de Saúde do bairro como ponto de
referência para a identificação das adolescentes grávidas e das famílias que fariam parte do
estudo. Foram incluídas no estudo quatorze famílias e a amostra de familiares de adolescentes
grávidas ficou constituída por dezenove pessoas: treze mães, uma avó, duas sogras, um pai, um
padrasto e um sogro. Para coleta e análise dos dados, utilizou-se a Técnica do Incidente Crítico.
A coleta de dados ocorreu durante os meses de janeiro e fevereiro do ano de 2001, utilizando-se
um roteiro de entrevista submetido previamente a testagem. As entrevistas com os familiares das
adolescentes grávidas foram gravadas em fita cassete. Após sua transcrição, procedeu-se à
textualização dos discursos e, em seguida, ao recorte das unidades de análise, pela identificação
dos núcleos de sentido das frases. As unidades de análise foram agrupadas em categorias, que
orientaram a descrição e interpretação dos dados obtidos: percepção dos familiares sobre o
comportamento, o namoro e a atividade sexual das adolescentes; a descoberta e as reações dos
familiares à gravidez das adolescentes; influência da gravidez das adolescentes nas relações
intrafamiliares; principais preocupações dos familiares face à gravidez das adolescentes. Entre os
resultados do estudo, verificou-se que a preocupação com a imaturidade física e emocional das
adolescentes grávidas e as questões de ordem econômica predominaram nos discursos de grande
parte dos familiares que participaram do estudo; que a crise situacional intrafamiliar parecia
resolver-se com o evolver da gestação e ter solução mais rápida quando a adolescente
estabelecia uma união consensual e, portanto, o parceiro se responsabilizava por ela, diminuindo a
sobrecarga econômica da família; e que, mesmo vivenciando uma crise, o comportamento de
solidariedade dos familiares superou as reações emocionais negativas e os conflitos interpessoais
iniciais.

Nº de Classificação: 2734
MEDEIROS, Valéria Alvarenga. Aprendizagem organizacional do enfermeiro no cotidiano de um
hospital privado. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem,
2001. 156 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVES, Marília
RESUMO: Inovação tem sido a palavra de ordem diante das grandes necessidades de mudança
impostas às organizações em sua luta para superar os novos e constantes desafios. Impõem-se
às pessoas nelas inseridas modificar seus comportamentos, de tal forma a se manterem abertas
para aprender a aprender, individual e coletivamente. A aprendizagem organizacional, a partir da
proposta de Peter Senge, pode ser uma importante diretriz para as empresas e profissionais
desenvolverem seus potencias na busca de adequação à nova realidade. Este estudo buscou
compreender o processo de aprendizagem organizacional do enfermeiro no cotidiano de trabalho
de um hospital geral, privado, de médio porte e em processo de mudança. Trata-se de um estudo
de caso com abordagem qualitativa, cujos sujeitos foram 11 enfermeiros em diferentes cargos na
área gerencial e assistencial do hospital e dois profissionais da alta direção. A coleta de dados foi
realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas no próprio local de trabalho. Os dados foram
submetidos à análise de discurso e organizados em três categorias empíricas e seis
subcategorias. Os resultados mostram que os enfermeiros têm buscado novas formas de
aprendizado e participado ativamente do processo de mudança organizacional, assumindo
posições de destaque na gerência do hospital. Ficou evideciado, também, o desejo do enfermeiro
em redefinir a sua prática no hospital, norteando-se pelo propósito de gerenciar o cuidado de
enfermagem de forma sistematizada. Entretanto, o processo de aprendizagem em serviço, ainda
não se desvencilhou da abordagem tradicional dos Serviços de Educação Continuada. Contudo,
foram identificadas algumas disciplinas da aprendizagem como o domínio pessoal, modelos
mentais e visões compartilhadas, sendo desenvolvidas de forma assistemática, como também
dificuldade dos profissionais e do hospital em desenvolver a aprendizagem em grupo e visão
sistêmica da organização, uma vez que sem aproveitamento organizacional não há como
desenvolver o pensamento sistêmico.
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Nº de Classificação: 2735
FORTES, Aldaiza Ferreira Antunes. Há falhas por parte de todos os atores: visão do enfermeiro
assistencial sobre o estágio curricular supervisionado. Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2001. 203 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BASTOS, Marisa Antonini Ribeiro
RESUMO: O objetivo deste estudo foi compreender a visão do enfermeiro assistencial sobre o
Estágio Curricular Supervisionado em Enfermagem. O trabalho teve como cenário cultural uma
Instituição de Saúde de Itajubá, Minas Gerais, com a qual a Escola de Enfermagem Wenceslau
Braz, situada na referida cidade, mantém relação para o desenvolvimento do ensino de
graduação, representando um dos campos onde os alunos realizam o Estágio Curricular
Supervisionado. As informantes foram as enfermeiras assistenciais da instituição de saúde em
epígrafe, que são responsáveis pelas unidades de internação onde os alunos de enfermagem
desenvolvem essa prática pedagógica. Ao considerá-las como membros de um grupo cultural que
compartilham de um conhecimento sobre o ensino prático desenvolvido nos serviços, buscou-se
descrever suas concepções, suas crenças, seus valores, enfim os significados atribuídos a essa
modalidade pedagógica a partir de suas próprias perspectivas. Utilizou-se a etnografia como
fundamentação metodológica para, numa abordagem êmica, compreender esse universo de
significados. A coleta de dados, efetivada no período de janeiro a julho de 2001, deu-se através de
observação participante, entrevista etnográfica e análise documental. A análise dos dados foi
realizada segundo proposta de Spradley ( 1979 e 1980). Os resultados desse estudo se
sintetizaram na identificação de 22 domínios culturais, dos quais 11 foram selecionados para
análise taxonômica. Na imersão dos dados e abordagem de inventário emergiu o tema central: "Há
falhas por parte de todos os atores envolvidos". Este tema, que esteve presente nos depoimentos
das informantes, de forma implícita e/ou explícita, permeou vários domínios, revelando que os
atores envolvidos com esta prática pedagógica, ou seja, os alunos, as docentes-supervisoras e as
enfermeiras assistenciais apresentam falhas. Concluiu-se defendendo a idéia de que todos os
atores envolvidos com o Estágio Curricular Supervisionado busquem conscientizar-se, reagir e
inserir-se neste processo inovador, superando as falhas evidenciadas. Tal fato, certamente,
possibilitará um ensino de qualidade cada vez melhor e uma maior interação ensino/serviço.

Nº de Classificação: 2736
MENDES, Maria Angélica. Colocar seqüências no cuidar faz a diferença. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2001. 196 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BASTOS, Marisa Antonini Ribeiro
RESUMO: Este estudo qualitativo teve como objetivo compreender a vivência do enfermeiro no
processo de implantação da sistematização da assistência de enfermagem em Instituição
Hospitalar, na perspectiva desse profissional. Acredito que a decisão de adotar ou não a
sistematização do cuidar não se situa apenas no enfrentamento de fatores externos
organizacionais ou administrativos que facilitem ou dificultem a sua implantação, mas sim no
significado que o processo tem para o profissional. Por isso utilizei a descrição etnográfica como
fundamentação teórico-metodológica para conhecer o sistema de significados, com seus valores e
crenças, expressos diretamente na linguagem dos enfermeiros, sendo portanto a expressão de
suas vivências, no confronto da nova proposta metodológica de assistência de enfermagem, em
busca da compreensão das singularidades e particularidades por onde perpassa esse processo
de transformação e inovação do cotidiano assistencial. Através dos dados coletados por
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entrevistas etnográficas, foi possível identificar que a vivência do profissional nesse processo é
marcada por dois momentos: o preparo da implantação da metodologia e após a implantação da
mesma. Na imersão dos dados e abordagem de inventário emergiu o tema: "Colocar seqüências
no cuidar faz a diferença", configurando-se como o ponto central deste estudo. Este tema permeia
grande parte da vivência compartilhada pelos enfermeiros no processamento da sistematização do
cuidar e traduz com exatidão como a sistematização é entendida na interface cuidar-gerir. Este
estudo proporcionou oportunidades de refletir sobre e desvendar uma atividade ainda nebulosa e
reticente no palco da enfermagem brasileira, no sentido de levar os atores-enfermeiros a uma nova
perspectiva de compreensão e ação, realinhando a atividade profissional dentro de seu objetivo
maior que é o cuidar-cuidado.

Nº de Classificação: 2737
GUIMARÃES, Eliete Albano de Azevedo. Aspectos epidemiológicos e determinantes do baixo peso
ao nascer, a partir do sistema de informação sobre nascidos vivos em Itaúna, Minas Gerais, 19972000. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2001. 122 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VELÁSQUEZ MELÉNDEZ, Jorge Gustavo
RESUMO: O Baixo Peso ao Nascer (BPN), definido como peso ao nascer menor de 2.500 gramas,
é de grande importância para a saúde pública, em virtude de sua forte relação com a
morbimortalidade infantil. Estudos realizados em diferentes países têm demonstrado uma
tendência decrescente na proporção de BPN, porém, verificam-se ainda variações muito amplas
entre as populações, refletindo os vários graus de desenvolvimento socioeconômico. Este estudo
procurou identificar e descrever os principais determinantes das crianças nascidas com BPN, sua
freqüência, proporção e distribuição geográfica, utilizando o "Sistema Nacional de Nascidos Vivos"
(SINASC). Assim, foi estudada uma corte de 3.931 nascimentos hospitalares e únicos ocorridos
em Itaúna no período de 3 anos. A associação entre os possíveis fatores de risco e o peso ao
nascer foi analisada usando-se o teste Qui-quadrado. A força de associação foi estimada
calculando-se o risco relativo (RR) e seus intervalos de confiança a 95% para análise bivariada, e
a razão de chances (OR) para análise multivariada. Para o controle de possíveis fatores de
confusão nas associações obtidas na análise bivariada, usou-se a técnica de Regressão Logística.
A prevalência de BPN encontrada foi de 7,0%, relativamente baixa se comparada com a de outras
populações (prevalência no Brasil 9,2%), entretanto 5,3% foram recém-nascidos PIGs. Na análise
bivariada, detectou-se associação estatisticamente significante entre BPN e gestação menor de 37
semanas (RR = 13,42), mães adolescentes (RR = 1,59), mães idosas (RR = 1,70), escolaridade
materna menor que 1º grau completo (RR = 1,66) e consultas pré-natal menor ou igual a seis
consultas (RR = 1,45). Os fatores de risco independentes para BPN obtidos através da regressão
logística foram: idade gestacional menor de 37 semanas (OR = 54), seguida pela idade da mãe
menor de 20 anos (OR = 1,44), mãe maior de 35 anos (OR = 1,60), escolaridade menor de 1º grau
completo (OR = 1,39) e sexo feminino (OR = 1,48). Diante da vulnerabilidade das mães e do risco
de BPN, investimentos na ampliação e melhoria nas ações materno-infantis devem ser discutidos,
especialmente no que se refere à assistência pré-natal. Devem ser incorporados como prioridade
na gestão municipal esforços em compreender e associar aos espaços geográficos os agravos e
doenças nele existentes, considerando também as condições de saúde da população e o meio
social onde se vive.

Nº de Classificação: 2738
SANTOS, Nágela Cristine Pinheiro. Conhecimento técnico-científico associado à humanização na
assistência ao parto: percepção das mulheres. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas
Gerais. Escola de Enfermagem, 2001. 130 f.
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Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MADEIRA, Lélia Maria
RESUMO: Trata-se de um estudo feito na perspectiva da abordagem qualitativa de pesquisa, com
os seguintes objetivos: conhecer a percepção da puérpera acerca da assistência recebida durante
o parto e nascimento, nas diferentes instituições de saúde, e identificar os fatores que influenciam
a assistência ao parto e nascimento. O estudo teve como cenário um hospital fundacional,
filantrópico, que tem como filosofia a humanização da assistência. A coleta de dados foi feita
através de entrevistas semi-estruturadas, com dez mulheres internadas no alojamento conjunto da
maternidade, sendo os discursos submetidos à técnica de análise proposta por FIORIN & SAVIOLI
(1994). Em seus discursos, as mulheres relatam suas experiências com o parto e nascimento,
destacam diversas situações negativas, principalmente, relacionadas à forma como foram
atendidas nas instituições, e expressam a necessidade do contato direto dos profissionais com as
mulheres/familiares, apoiando-os e prestando-lhes uma assistência personalizada, mas associada
aos conhecimentos técnico-científicos. As reflexões decorrentes deste estudo partiram da vivência
das mulheres com um modelo de assistência institucional, tradicional, considerada tecnocrata
pelos estudiosos do assunto e com outro, orientado para os aspectos da assistência humanizada,
apoiado e incentivado pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde. Foram
retratadas as deficiências institucionais, no que se refere à sua infra-estrutura de recursos
humanos, à utilização questionável de procedimentos e rotinas assistenciais e, principalmente, a
falta de política da maioria das instituições no incentivo à humanização da assistência ao parto e
nascimento.

Nº de Classificação: 2739
JANUÁRIO, Letícia Helena. Equipos de infusão endovenosa: critérios de seleção utilizados por
enfermeiros em um hospital de ensino de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2001. 101 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVES, Marília
RESUMO: O equipo de infusão endovenosa é um material médico-hospitalar, considerado crítico
do ponto de vista da assistência, pelo seu potencial de risco para os pacientes e que é
encontrado, no mercado, em grande diversidade no que se refere à qualidade, preço e indicação
de uso. Se mal utilizados pelos profissionais o paciente pode sofrer danos irreversíveis
decorrentes de hipervolemia, alterações na concentração plasmática dos fármacos administrados
e combinação destes com a matéria prima utilizada na fabricação. O enfermeiro, como grande
usuário de equipos, deve estar atento quanto a sua indicação de uso em infusões endovenosas.
Além disso, a produção científica sobre o tema e a normalização, por parte dos órgãos
governamentais, são escassas. O objetivo deste estudo foi conhecer os critérios utilizados pelos
enfermeiros para a indicação de uso dos equipos de infusão. Realizamos um estudo de caso de
natureza qualitativa, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, cujos
sujeitos foram enfermeiros de um Centro de Terapia Intensiva (CTI). Os dados foram coletados
por meio de entrevista semiestruturada e observação livre com registro em diário de campo e
submetidos à análise de discurso. Os resultados mostram uma realidade preocupante no que se
refere à gestão de materiais médico-hospitalares no contexto estudado, diante do baixo
investimento na capacitação dos profissionais e pouco conhecimento e fiscalização da legislação
específica existente sobre materiais, que colocam o hospital em situação de dependência dos
fabricantes de equipos. O enfermeiro, como profissional responsável pela indicação de uso de
equipos no CTI, reconhece a importância dos mesmos na assistência e conhece parcialmente os
critérios de indicação de uso de equipo. No entanto, não relaciona corretamente os componentes e
acessórios dos equipos que lhe permitem utilizar esse material de acordo com os critérios
estabelecidos, através dos conhecimentos práticos adquiridos na vivência profissional, uma vez
que não há na sua formação relevância quanto a gestão de material. Os resultados apontam,

55

também, para a necessidade de investimento dos enfermeiros, das escolas de enfermagem e do
hospital no conhecimento sobre materiais e na produção de trabalhos científicos e do governo na
eleboração de legislação específica quanto a produção, comercialização e utilização de equipos de
infusão e de outros materiais médico-hospitalares.

Nº de Classificação: 2740
JESUS, Petrônio Barros Ribeiro de. Assistência à saúde: percepção de usuário de uma Unidade
de Saúde da Família de Juiz de Fora: uma contribuição da enfermagem. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2002. 137 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Daclé Vilma
RESUMO: Este estudo teve como objetivos caracterizar os usuários de uma Unidade de Saúde da
Família de Juiz de Fora, Minas Gerais, identificar fatores que influenciam na satisfação do usuário
em relação ao atendimento à saúde e descrever a percepção desses usuários frente ao
atendimento do direito à saúde. Caracteriza-se como um estudo descritivo e exploratório, realizado
em 2001, na Unidade de Saúde da Família do bairro São Judas Tadeu, Juiz de Fora, Minas
Gerais. Foram entrevistados cem usuários, utilizando-se de um formulário com perguntas
predominantemente fechadas. Os dados foram tratados através do Programa SPSS e
apresentados em tabelas, gráficos e figuras. Os resultados mostram que os usuários daquela
Unidade eram, em sua maioria, mulheres, casados, com idades entre 21 e 50 anos, católicos, com
baixa escolaridade, domésticas e do lar, renda familiar de 1 a 4 salários mínimos, com casa
própria (3 a 5 cômodos) e dispondo dos principais eletrodomésticos em casa. Compareceram na
Unidade de Saúde duas a três vezes, durante o ano de 2000, e a minoria participava de atividades
junto à comunidade. Avaliaram positivamente o horário de atendimento e as dependências físicas
da unidade, quanto ao conforto, limpeza e privacidade. Consideraram demorado o tempo de
espera entre a marcação de consulta e o atendimento, e a maioria não conhecia os relatórios de
atividades realizadas pela equipe de saúde e não sabia dizer quem mantém e custeia os gastos da
Unidade de Saúde. A maioria dos usuários mostrou-se satisfeita com a equipe de saúde, que
oferece oportunidade para que ele fale de suas preocupações e dúvidas sobre saúde,
principalmente, o médico. O membro da equipe que, predominantemente, visitava o usuário no
domicílio era o agente comunitário de saúde. Uma minoria de usuários participava dos grupos de
controle da saúde da Unidade. A maioria referiu discutir como médico a prescrição de exames e
medicamentos e disse que a equipe de saúde da família demonstrava interesse em ajudá-lo
acerca das questões de saúde. O atendimento global prestado pela equipe foi avaliado
positivamente, apontando um grande percentual de usuários satisfeitos com o serviço de saúde, o
que coincide com outros estudos a respeito. Os resultados da pesquisa poderão servir de
subsídios para os profissionais das Unidades de Saúde da Família, no sentido de rever os pontos
considerados falhos pelo usuário e aprimorar a assistência, visando ao direito à saúde do cidadão,
garantido em Lei.

Nº de Classificação: 2741
SILVA, Onã Joaquim da. Criatividade no ensino superior de enfermagem à luz dos componentes
do processo ensino-aprendizagem: o professor, o aluno e o currículo (A). Brasília. Universidade
Católica de Brasília, 2001. 103 f.
Dissertação(Mestrado em Educação)
Orientador(es): ALENCAR, Eunice Maria Lima Soriano de
RESUMO: O tema que norteia esta pesquisa é o paradigma da criatividade, e o problema trata do
modelo educacional tecnicista nos cursos de enfermagem brasileiros. Delineou-se este estudo

56

partindo da questão orientadora: Na opinião de professores e alunos, o Curso de Graduação em
Enfermagem tem favorecido o desenvolvimento e a expressão da criatividade, considerando as
três estruturas fundamentais do processo ensino-aprendizagem: o professor, o aluno e o currículo?
Utilizaram-se, principalmente, os argumentos teóricos de Csikszentmihalyi, Renzulli, Amabile, que
destacam o contexto social como adjuvante na expressão criativa. A premissa destas teorias é que
fatores extrínsecos como as experiências criativas em casa e na escola, o incentivo familiar e a
promoção de ambiente adequado propiciam o desenvolvimento da personalidade criativa.
Realizou-se a pesquisa junto ao Departamento de Enfermagem de uma Universidade Pública do
Distrito Federal, sendo constituídos grupos amostrais de 65 alunos e 15 docentes. Os partícipes
responderam ao instrumento construído por Alencar, denominado neste estudo de Questionário
de Avaliação de Procedimentos Docentes. No tratamento estatístico dos dados quantitativos,
utilizou-se a análise de variância, a média e desvio padrão de cada item e geral, bem como o teste
t de Student. Aos dados advindos da questão aberta, classificaram-se as respostas em categorias,
realizando a análise de conteúdo. Os resultados sobre a atuação docente apresentaram opiniões
distintas entre as duas amostras: os professores consideraram que estimulam o desenvolvimento e
a expressão criativa dos alunos; entretanto, os discentes não concordaram neste ponto com os
seus mestres. No que tange ao nível de criatividade, os professores se avaliaram entre criativos e
muito criativos, e avaliaram seus alunos e pares entre pouco criativos e criativos. Os alunos
avaliaram a si mesmos e seus pares como criativos, e seus professores pouco criativos. Ambas
amostras enfatizaram que o currículo não é favorecedor à criatividade do educando. Constatou-se
que no Curso de Enfermagem selecionado não se implantou o Currículo Pleno em atenção à
Portaria 1721/94. Portanto, o mesmo está vinculado a uma estrutura curricular arcaica que:
ressalta o tecnicismo, não promove a interação entre professor, aluno e currículo e dificulta o
desenvolvimento e a expressão da criatividade de forma plena.

Nº de Classificação: 2742
LANDIM, Fátima Luna Pinheiro. Famílias mutirantes: cultura de sobrevivência e cuidado com a
saúde. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2001. 176 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VARELA, Zulene Maria de Vasconcelos
RESUMO: Frente à necessidade de moradia, famílias abandonam uma situação até certo ponto
determinada e estável, aventurando-se nos limites e possibilidades de uma proposta que pode
significar muito sofrimento, perdas e arrependimento. Estudo de abordagem etnográfica, que teve
por objetivos: 1) descrever o processo de instalação das famílias no espaço do mutirão da casa
própria, buscando compreender suas manifestações culturais de sobrevivência/resistência; 2)
evidenciar os suportes sociais/familiares que demarcam limites/possibilidades de preservação,
acomodação ou reestruturação do cuidado com a saúde. O estudo realizou-se durante o intervalo
de tempo que vai de março de 1999 a março de 2001. Constituíram população aproximadamente
400 famílias que compunham uma comunidade organizada a partir de movimentos populares em
torno do mutirão da casa própria. Todas as pessoas das famílias acessadas funcionaram como
informantes da cultura, porém elegeram-se oito mulheres chefes-de-família como as informanteschaves. Além das pessoas outras fontes de informação foram utilizadas, destacando-se os jornais
locais que circularam durante o tempo em que transcorreu a pesquisa. A realidade encontrada e
seus aspectos culturais nos levaram a optar pela Teoria da Diversidade e Universalidade do
Cuidado Cultural de Leininger, como uma referência a que pesquisadora/enfermeira recorre
quando a proposta é de visualizar/assistir às famílias inseridas dentro de um contexto social em
que as interações devem acontecer, respeitando-se necessidades e preservando, cada qual, o seu
conceito de cuidado e de bem-estar. O método de investigação adotado foi o da Etnoenfermagem,
tendo sido usado o modelo OPR(Observação-Participação-Reflexão) na coleta dos dados. Dos
registros e observações feitas emergiram os seguintes tema culturais: comunidade mutirante não é
favela; famílias ajudam umas às outras como expressão de solidariedade. Ainda, ao utilizar o
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modelo SUNRISE, mantivemos em mente as diversas dimensões e influências da estrutura social
e visão de mundo das famílias mutirantes, que possibilitaram descrever e explicar o cuidado
cultural realizado; nesse sentido, as trocas de favores, os contatos com pessoas "influentes"
(dentro e fora da comunidade), os contratos e pactos, que caracterizam as redes de relações da
família, evidenciaram-se como contribuindo para as auxiliar nesse cuidado.

Nº de Classificação: 2743
MONTEIRO, Ana Ruth Macêdo. Família da criança-problema na escola: estudo de fenomenologia
sociológica aplicada à enfermagem (A). Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2001. 186 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROSO, Maria Grasiela Teixeira
MOREIRA, Rui Verlaine Oliveira
RESUMO: O trabalho com famílias é um desafio para a enfermagem, principalmente quando se
fala de promoção da saúde mental. É no interior familiar que o indivíduo inicia sua socialização,
sendo a escola, possivelmente, a oportunidade mais próxima na qual se dá a troca de experiências
com outras pessoas. A criança pode, em seu contexto escolar, reproduzir uma situação de conflito
familiar e ser tipificada como uma criança-problema por não estar se adaptando às normas
escolares. Percebendo como imprescindível o contexto familiar para a promoção da saúde mental,
pretendi com este estudo responder a seguinte questão: qual o tipo vivido familiar da criançaproblema na escola? A partir das experiências vivenciadas pelos sujeitos, procurei compreender o
tipo vivido familiar da criança-problema na escola, descrevendo a estrutura de cada família, suas
inter-relações e as situações vivenciadas como manifestação do seu típico familiar, tendo por
fundamento a Fenomenologia Sociológica. Inicialmente foram entrevistados dez professores do
Ensino Fundamental - 1a. a 4a. Série, de uma escola pública municipal, para identificar as crianças
que eram consideradas problema na escola. Após esse momento, deu-se início as visitas às
famílias dessas crianças e com a realização de observações nos domicílios, acompanhadas de
entrevistas. Foram entrevistadas dezessete famílias, com no mínimo de dois encontros por família.
As falas compuseram as seguintes categorias concretas: na motivação por que do seu tipo vivido o sustento necessário à sobrevivência, o relacionamento familiar, o tipo familiar e sentimentos em
relação à vida; e, os motivos para no seu vivido familiar - o que espera dos filhos e, projetos
pessoais e familiares. Com o entrelaçamento das categorias busquei o sentido da ação subjetiva.
Na procura do sentido da ação subjetiva das famílias, percebi como enfrentam problemas
socioeconômicos múltiplos e que, dentro desses conflitos, procuram oferecer aos seus membros,
suporte para enfrentar os desafios, e encontram, também, alternativas para suportar tal realidade
com anseios e aspirações. No mundo intersubjetivo, a família utiliza as suas experiências já
sedimentadas para definir a sua situação biográfica, numa relação do Nós com seus
contemporâneos, num mundo histórico-social. Porém, não foi possível abarcar o sentido da ação
subjetiva das famílias em sua totalidade, mas parcialmente, pois a compreensão é um horizonte
sempre aberto. Percebi, no significado da ação subjetiva das famílias no seu mundo cotidiano, um
reflexo da realidade social presente no nosso mundo real, no qual estão as questões culturais,
econômicas, políticas, que interferem na saúde e, especificamente, na saúde mental. E, quando
remeto a uma leitura da conjuntura atual, percebo que as famílias estudadas estão inseridas em
um contexto de cidade que cresce sem uma estrutura política e social da mesma proporção.
Trabalhar com famílias é um grande desafio para a enfermagem, pois envolve o cuidado ao
indivíduo nas demais etapas do seu ciclo vital. E, por ser grupo, com faixas etárias variadas, o seu
ciclo de desenvolvimento está situado no mundo cotidiano de forma peculiar. Ao considerar todos
esses aspectos, a enfermagem estará no caminho para uma ação na promoção da Saúde mental
em famílias.
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Nº de Classificação: 2744
PAULA, Aline Fernandes de. "A gente se sente um pouco constrangida... mas é preciso": o exame
colpocitológico sob a ótica da mulher que o vivencia. Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2001. 145 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MADEIRA, Anézia Moreira Faria
RESUMO: Esta pesquisa é fruto de minha experiência com mulheres que freqüentam o Programa
de Prevenção do Câncer Cérvico-uterino do Ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital
das Clínicas da UFMG. Queria compreender o que significa para as mulheres se submeterem ao
exame colpocitológico. Para essa compreensão, utilizei-me da pesquisa qualitativa, numa
abordagem fenomenológica. Para coletar os dados utilizei uma entrevista aberta com a questão
norteadora: "Conta para mim o que foi para você fazer o exame de prevenção". A análise
compreensiva dos discursos das onze mulheres entrevistadas na pesquisa, possibilitou-me
construir sete unidades temáticas que confluíram em três categorias analíticas constituindo a
estrutura situada do fenômeno. São elas: A- Prevenindo o câncer cérvico-uterino: a mulher como
ser-consciente-no-mundo; B- Enfrentando o exame colpocitológico: manifestações do ex-istir; CInteragindo com o profissional de saúde durante o exame: as interfaces da assistência. Nessas
categorias analíticas percebo que as mulheres se reconhecem como agentes incentivadores da
prevenção do câncer cérvico-uterino e recorrem ao exame colpocitológico como forma de se
livrarem do fantasma da doença. Percebo, ainda, que a submissão do corpo ao procedimento
aflora sentimentos e reminiscências do passado. Desvelou-se também, o encontro intersubjetivo
com a enfermeira através da consulta de enfermagem e o encontro inautêntico com o médico,
além do reconhecimento, pelos sujeitos, de um atendimento diferenciado do Ambulatório do
HC/UFMG. Ao compreender os significados emergidos dos discursos, pude vislumbrar novos
caminhos para o assistir/cuidar das mulheres pela equipe de saúde, e em especial, pela equipe de
enfermagem que possibilitaram contemplar a mulher como um Ser integral, nos direcionando para
um cuidar mais autêntico que certamente refletirá na diminuição dos índices de morbimortalidade
pelo câncer cérvico-uterino.

Nº de Classificação: 2745
BARATA, Jaqueline Marques Lara. Processo educativo na organização do trabalho da
enfermagem: uma concepção a ser transformada (O). Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2001. 165 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SENA, Roseni Rosângela de
RESUMO: O presente estudo tem por propósito a análise da organização do processo de trabalho
da enfermagem, considerando a concepção dos trabalhadores acerca do processo educativo e
suas relações com o modelo assistencial vigente, em um hospital geral público de Belo Horizonte.
Justifica-se este estudo por ser o processo educativo considerado, hoje, um instrumento capaz de
contribuir para a capacitação dos trabalhadores, agregando novos modelos de gestão advindos
das transformações ocorridas no mundo do trabalho, que passaram a exigir melhoria com relação
à qualificação profissional. Caracteriza-se como um estudo qualitativo, cujo percurso metodológico
se fundamenta no materialismo histórico dialético como teoria e método. A sustentação teóricometodológica do trabalho apóia-se em referências de autores que se aprofundaram no estudo e na
aplicação do materialismo histórico dialético como Minayo et al. (1999); Almeida & Rocha (1989);
Merhy (1989); Campos (1994). Os atores informantes da pesquisa foram oito enfermeiras, nove
auxiliares de enfermagem e cinco gerentes de diferentes níveis estruturais da instituição, cenário
deste estudo. O instrumento de coleta de dados foi a entrevista individual, com roteiro semiestruturado. O tratamento dos dados foi realizado utilizando-se a técnica de análise de discurso, a
partir da orientação e da experiência de Fiorin (1997). A análise dos dados permitiu visualizar que
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o trabalho da enfermagem, no hospital cenário deste estudo, influencia e é influenciado pelo
modelo assistencial hegemônico e se apresenta como um trabalho parcelar, fragmentado,
predominantemente complementar ao ato médico e que o processo educativo não é utilizado como
um instrumento que contribui efetivamente para a qualidade do cuidado. Aparece como alternativa
para a construção de um modelo assistencial eficaz e resolutivo a utilização do processo educativo
na organização do trabalho da enfermagem, a partir da incorporação da concepção de que o
trabalhador, como sujeito, deve ter a oportunidade de desenvolver ao máximo suas
potencialidades. Conclui-se que os processos educativos devem ser vistos como instrumentos
inseridos numa política de desenvolvimento e gestão de pessoas, ampla e eficaz, pautada num
processo permanente de negociação coletiva do trabalho, no qual cada trabalhador assuma a
responsabilidade por seu próprio trabalho e pelo resultado deste.

Nº de Classificação: 2746
MARTINS, Eunice Francisca. Mortalidade neonatal em Montes Claros - Minas Gerais, no período
de 1997 a 1999. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem,
2002. 136 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VELÁSQUEZ MELÉNDEZ, Jorge Gustavo
RESUMO: A mortalidade neonatal, óbitos ocorridos nos primeiros 27 dias de vida, é o principal
componente da mortalidade no primeiro ano de vida e constitui-se um grave problema de saúde
pública. Este trabalho descreve a coorte de nascidos vivos filhos de mães residentes na cidade de
Montes Claros - MG no período de 1997 a 1999 e seus correspondentes óbitos neonatais, com o
objetivo de identificar os fatores de risco para a mortalidade neonatal a partir das informações
contidas no Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) e Sistema de Informações de
Mortalidade (SIM). Foi utilizada a técnica de "linkage" para concatenar as declarações de óbitos
com as respectivas declarações de nascidos vivos. Os nascidos vivos foram 20.506 e os óbitos
275, resultando um coeficiente de mortalidade neonatal anual médio de 13,4 por mil nascidos
vivos. Esses óbitos, em sua maioria (58,9%) foram classificados como evitáveis, principalmente
através de medidas de prevenção, diagnóstico e tratamento precoce (48%) e adequado controle
da gravidez (35,6%). A identificação dos fatores associados à mortalidade neonatal foi realizada
através da análise bivariada e multivariada; obteve-se o cálculo dos riscos e seus intervalos de
confiança de 95%. Através da análise multivariada constituíram-se fatores de risco independentes
para a ocorrência dos óbitos neonatais a prematuridade, o baixo peso ao nascer e o escore de
APGAR inferior a 7 no 1º e 5º minutos de vida. Esforços devem ser dirigidos no sentido de
melhorar a assistência obstétrica e neonatal na cidade de Montes Claros, propiciando condições
para uma gestação e nascimento seguros, favorecendo assim, a sobrevivência no início da vida.

Nº de Classificação: 2747
RODRIGUES, Leiner Resende. "Só quem sabe da doença dele é Deus": o significado da doença
mental no contexto cultural. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2001. 151 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CASAGRANDE, Lisete Diniz Ribas
RESUMO: O objetivo deste trabalho foi compreender o significado da doença mental para os
pacientes e para seus familiares. Usamos como referencial teórico, a antropologia cultural,
empregando o método etnográfico. A amostra constou de quinze informantes, sendo oito pacientes
e sete familiares. Os dados foram coletados através da observação participante e entrevistas semiestruturadas, no contexto sóciocultural da hospitalização e do uso do horário de visitas dos
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familiares. Os depoimentos foram submetidos à análise de conteúdo, seguindo os critérios de
GERMAIN (1986), que são: codificação dos dados, categorização dos dados, interpretação dos
dados e a identificação do tema cultural. Com o presente estudo foi possível encontrar categorias
de conteúdo como : Processo de adoecer, vivenciando a doença e internação e percurso do
doente mental. O tema central que emergiu dos dados foi "Só quem sabe da doença dele é Deus",
evidenciando a relação entre a religiosidade e a forma de enfrentar doenças graves ou
estigmatizantes, deixando perceber que o ser humano é mais do que simplesmente orgânico.

Nº de Classificação: 2748
NICOLETE, Maria das Graças de Paiva. Acidentes de trabalho: um estudo do conhecimento e
ocorrência acidentária entre trabalhadores de enfermagem de um hospital geral do Rio Grande do
Norte. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2001. 184 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ROBAZZI, Maria Lúcia do Carmo Cruz
RESUMO: Realizou-se estudo epidemiológico descritivo com 200 trabalhadores de enfermagem
de um Hospital do Rio Grande do Norte, objetivando verificar o conhecimento que possuem sobre
a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sobre os acidentes de trabalho (AT) e
os riscos ocupacionais, que podem favorecer AT; identificar a ocorrência de AT entre os mesmos,
no período de cinco anos e verificar algumas características destes acidentes e dos trabalhadores
de enfermagem acidentados. Para o alcance destes objetivos, os sujeitos foram submetidos à uma
entrevista e suas respostas registradas em um questionário devidamente elaborado e validado
para tal. Após a observância dos procedimentos éticos, a coleta de dados foi realizada, de outubro
de 1999 a abril de 2000. Evidenciou-se que a maior parte dos trabalhadores possuem entre 31 a
50 anos, são femininos, casados, com renda familiar igual ou menor a 9 salários mínimos. Grande
parte atua na clínica médica e trabalha pela manhã; a maior parte possui 10 anos ou mais de
profissão e 10 ou mais anos de serviço institucional. 49% das ausências ao trabalho ocorreram por
doença; a maioria verbalizou estar satisfeita com o trabalho. Quanto as respostas sobre a
legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, a maior parte dos sujeitos verbalizou
conhecer alguns aspectos sobre a mesma embora tenha sido constatado um não entendimento
sobre o seu real significado, pois as respostas estavam confusas, constatando-se referências a
várias outras situações não necessariamente relacionadas com a saúde e segurança. A maior
parte apresenta também um entendimento sobre AT que lembra a definição legal, embora
incompleta. Os riscos ocupacionais a que mencionaram estar mais expostos são os psicossociais,
psicológicos e cognitivos (38,5%) e os mais citados foram relacionamento humano (64%),
satisfação no ambiente de trabalho (58%) e carga de trabalho (58%). Em relação aos AT, foram
encontrados 123 trabalhadores que relataram ter sofrido AT nos últimos cinco anos, com total de
65 reincidências. A maior porcentagem de acidentes no período noturno (100%), maior número de
acidentados na clínica médica (79%) para todo o grupo de profissionais, 71,6% dos AT ocorreram
ou na enfermaria (42,3%) ou no posto de enfermagem (29,3%). Os acidentes de trajeto
mostraram-se menores (6,5%) em relação aos demais. 80,5% dos acidentados atribui a
responsabilidade do AT às condições de trabalho. Para todo o grupo com AT no período, houve
10,6% de comunicação do AT. Os motivos para a não comunicação foram: a não existência da
CIPA no hospital (44,5%), o desconhecimento a quem notificar (20%), a falta de orientação
(12,7%), a lesão ter sido pequena, julgada sem importância (11,8%) e o julgamento de que nada
iria adiantar (10,9%). A verbalização de não "sabia a quem notificar" aparece em 20% dos casos,
13% dos acidentados precisaram se afastar em decorrência do AT. O estudo foi o primeiro
realizado na instituição abordando os trabalhadores de enfermagem, os seus problemas
específicos, detectando os principais riscos ocupacionais aos quais se submetem, constatando o
seu desconhecimento sobre vários aspectos de importância fundamental para a saúde dos
trabalhadores.
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Nº de Classificação: 2749
SILVA, Mariluci Camargo Ferreira da. Depressão: pontos de vista e conhecimento do enfermeiro
da rede básica de saúde. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2001. 96 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FUREGATO, Antonia Regina Ferreira
RESUMO: Esta pesquisa objetivou identificar os pontos de vista e o conhecimento sobre
depressão de enfermeiros da rede básica de saúde. Os 73 enfermeiros participantes encontram-se
na secretaria municipal de saúde e direção regional de saúde, ambos em São José do Rio PretoSP. Acham-se distribuídos em 28 unidades de saúde. Em se tratando de um estudo psicométrico,
foram utilizados quatro instrumentos para a coleta de dados: A- Pontos de vista sobre depressão;
B- Conhecimento sobre depressão; C- Inventário de Beck; D- Escala de Zung. Todos foram autoaplicados. Utilizou-se a análise quantitativa para os dados gerais e a qualitativa para a reflexão
sobre os mesmos dados. Nos resultados gerais, a maioria das respostas evidencia acordo com o
que se esperava, com médio conhecimento sobre depressão. Entretanto, as análises individuais
dessas questões indicam que esses profissionais não estão em contato direto com o paciente,
não sabem identificar pacientes deprimidos, não observam estes indicadores nos pacientes por
eles atendidos ou não entendem que seja sua tarefa fazer esta identificação. Surgiram reflexões
acerca da possível relação entre as ações de saúde mental com a formação profissional do
enfermeiro. Desse modo, o ensino da depressão no curso de enfermagem e na educação
continuada passam a ter maior importância no desenvolvimento das ações de enfermagem para a
saúde mental. Esperamos que esta pesquisa constitua-se em para a assistência, para o ensino e
para a pesquisa em enfermagem podendo sensibilizar os enfermeiros sobre a necessidade de
uma atuação transformadora de suas práticas.

Nº de Classificação: 2750
FERREIRA, Juliana Moretti. Municipalização da saúde sob os óculos do seRHumano: trabalhador
de enfermagem da rede básica de saúde de Marília (A). Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 118 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MISHIMA, Silvana Martins
RESUMO: Propõe-se analisar neste trabalho de investigação, as transformações ocorridas no
processo de municipalização dos serviços de saúde, sob o ângulo e o olhar dos sujeitos das
práticas, seres humanos que constroem, fazem e sofrem a realidade do sistema de saúde,
trabalhadores de enfermagem, submetidos às determinações advindas das políticas públicas de
saúde no país e em um espaço específico - o município de Marília. Muitos são os trabalhos
produzidos com a finalidade de explorar a dinâmica da força de trabalho e suas tendências, porém
necessário se faz estudar os trabalhadores em saúde e suas relações com o seu ambiente e
cultura institucional. Assim, o objetivo geral desse trabalho é identificar e analisar as
transformações presentes nos serviços da rede básica de saúde no processo de municipalização,
segundo a percepção dos auxiliares de enfermagem inseridos nestes serviços. Trata-se de um
estudo descritivo de abordagem qualitativa, metodologia mais apropriada para apreender o
objetivo proposto. A análise dos dados coletados, através de entrevistas semi-estruturadas, foi
realizada utilizando-se a técnica de análise temática (MINAYO, 1998). Alguns aspectos, apontados
pelos entrevistados, em um movimento de aproximação e reaproximação, foram reorganizados em
três grandes temas: a incorporação tecnológica na rede básica de serviços de saúde; em foco a
ampliação do acesso aos Serviços de Saúde e olhando para nossas ações... em defesa da vida? A
análise nos aponta que apesar dos grandes avanços que podem ser identificados pelo conjunto
dos entrevistados no que diz respeito à incorporação tecnológica na rede básica de serviços de
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saúde e da ampliação do acesso da população ao sistema de saúde, não é possível afirmar que os
trabalhadores se apropriaram do projeto político e ideológico que vem sendo construído no
município em estudo.

Nº de Classificação: 2751
FRANCO, Dulce Aparecida Siviero. Visitando a mulher no cenário pós licença maternidade.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 141 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SHIMO, Antonieta Keiko Kakuda
RESUMO: Este estudo insere-se numa abordagem qualitativa, desenvolvido junto à um grupo de
nove mulheres, trabalhadoras que vivenciaram o retorno ao trabalho remunerado após a licença
maternidade, com o objetivo de identificar suas necessidades e demandas, bem como apreender a
forma de reorganização do seu cotidiano, enquanto mães, trabalhadoras, dona de casa e
esposas. Dentro da perspectiva de gênero é que foi possível abordar o acúmulo de diferentes
papéis da mulher, abrangendo um conjunto complexo de relações sociais estabelecidas entre
homens e mulheres. Os dados levantados foram submetidos à análise de conteúdo, através da
qual emergiram as categorias e subcategorias fundamentadas nas questões de gênero. Destacase o fato da inexistência de fronteiras entre o processo reprodutivo e o produtivo na vida dessas
mulheres, o que é fonte geradora de conflitos e contradições. O estudo aponta ainda a
necessidade de reflexão sobre as atividades femininas dentro da análise do contexto social e
individual de cada mulher.

Nº de Classificação: 2752
BRIENZA, Adriana Mafra. Acesso ao pré-natal na rede básica de saúde do município de
Ribeirão Preto: análise da assistência recebida por um grupo de mulheres. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 125 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CLAPIS, Maria José
RESUMO: Verificar os indicadores da assistência pré-natal oferecida pela rede básica de saúde do
município de Ribeirão Preto para um grupo de mulheres e identificar como ocorreu o acesso
destas mulheres ao programa pré-natal, foram os objetivos deste estudo. Trata-se de uma
pesquisa descritiva e exploratória, baseada em dados quantitativos e qualitativos. A coleta de
dados foi realizada através de entrevista semi-estruturada, realizada com 35 mulheres que tiveram
o parto na MATER - Maternidade do Complexo Aeroporto e que fizeram o pré-natal na rede básica
de saúde do município. Dados da assistência pré-natal também foram coletados nas carteiras de
gestantes. Identificamos que 54,6% das mulheres iniciaram o pré-natal no segundo trimestre da
gestação, 40% tiveram menos de 6 consultas no pré-natal, 77,1% não tinham trabalho remunerado
e 88,6% tinham menos de 30 anos de idade. O estudo também evidenciou que na assistência prénatal, o acesso sócio-cultural foi definido pelas mulheres como atenção biológica e individual,
centrada na consulta médica. O acesso organizacional apresentou obstáculos relacionados ao
tempo de espera para consulta, falta de vagas e dificuldades para realização de exames. Como
acesso geográfico/econômico, foram relacionados a distância da maternidade, bem como a
dificuldade financeira para o transporte. Entendemos que este estudo pode subsidiar ações que
contribuam para o planejamento da assistência ao pré-natal junto ao Programa da Saúde da
Mulher, com perspectivas de construção de uma nova prática, envolvendo equipes
multidisciplinares nos diferentes níveis de complexidade.
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Nº de Classificação: 2753
TRINDADE, Ruth França Cizino da. Gravidez na adolescência: análise do padrão reprodutivo.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 122 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Ana Maria de
RESUMO: Através do estudo retrospectivo de natureza descritiva realizado com mulheres que
estavam grávidas em 1999, atendidas por uma Unidade de Saúde da Família, procurou-se verificar
a ocorrência da primeira gravidez e com que freqüência ela aconteceu na adolescência, partindo
do pressuposto de que a gravidez tem-se deslocado para faixa de idade entre 10 a 19 anos,
podendo este início, considerado precoce, estar relacionado ao aumento no número de filhos
nesse grupo etário. Coletaram-se os dados através de entrevista individual e de levantamento, em
prontuários da unidade, com ênfase nas variáveis sociais de saúde reprodutiva e obstétrica. Os
resultados permitiram concluir que: 69,7% das mulheres eram jovens, com idades variando entre
13 a 24 anos; 64,9% viviam em coabitação e 71,3% eram alfabetizadas. A idade média da
menarca e da sexarca foi de 12,7 e 16 anos, respectivamente; sendo o intervalo médio entre a
menarca e a sexarca de 3,2 anos, e entre a sexarca e a primeira gravidez de 1,8 anos. Do total de
mulheres entrevistadas, 53,5% responderam ter recebido informações sobre planejamento familiar;
67,8% utilizavam algum método anticoncepcional e 25,7% faziam uso de anticoncepcional oral.
Com relação à idade da ocorrência da primeira gravidez, 78,5% tiveram-na na adolescência, sendo
a idade média da primeira gravidez no grupo estudado de 17,7 anos. Constatou-se que, 83,0% do
total de gravidezes ocorreram na adolescência, sendo a média de partos de 3,1. Estes resultados
mostram que tanto a gravidez na adolescência quanto a reincidência de gravidez fazem parte da
realidade neste grupo social, sendo necessário que os serviços de saúde se organizem para
oferecer aos adolescentes um atendimento de suas reais necessidades, com base na educação
sexual, para que os mesmos possam ter acesso aos métodos de planejamento familiar, e, assim
se sentirem apoiados, orientados e respeitados em suas opções de vida, inclusive no exercício de
sua sexualidade e maternidade.

Nº de Classificação: 2754
ZALESKI, Elizabeth Gonçalves Ferreira. Culpa existencial do portador de HIV/AIDS: pesquisando e
compreendendo seu significado (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 195 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VIETTA, Edna Paciência
RESUMO: Este estudo foi desenvolvido com o propósito de ganharmos compreensão do
significado da culpa existencial no ser portador de HIV/AIDS. Levamos em conta as categorias de
exposição a uma doença evitável considerando-as à luz da "Tríade Trágica - sofrimento, culpa e
morte". O trabalho visou também coligir elementos para servirem de subsídios à assistência de
enfermagem na promoção e preservação da saúde mental desses clientes. Coletamos os dados a
partir de histórias orais de vida. Utilizamos a Análise Existencial de Viktor Frankl - cuja essência
está no logos (sentido) -, em conjunto com outras abordagens existencialistas, para abordar o ser
que decide com liberdade e responsabilidade. Empregamos uma metodologia qualitativa baseada
no referencial filosófico-humanista-personalístico. Submetemos o material coletado a processo de
categorização para posterior análise e discussão. A pesquisa foi realizada em centro de referência
no estado de Mato Grosso do Sul, o Hospital Dia da Secretaria Municipal de Saúde de Campo
Grande. Coletamos histórias orais de vida de um total de sete clientes (sendo 5 mulheres e 2
homens) com diagnóstico de AIDS, os quais concordaram em participar após serem informados da
importância da pesquisa. O estudo permitiu apreender pistas e indícios de culpabilidade do ser,
demonstrando que a maior culpa não é pela doença em si, mas sim pelas conseqüências que ela

64

traz, principalmente por não poder o portador oferecer condições dignas aos filhos. Outras
associações são: pelo vivenciar o luto permanente; pela forma de adquirir a doença; pela
conscientização da doença; pela vulnerabilidade frente à doença; aspectos de gênero; destino;
livre-arbítrio; desinformação; estigma; preconceito; discriminação; auto-estigma; autopreconceito;
autodiscriminação; oscilações de saúde; morte prematura; sentimentos desencadeados; e
alterações familiares e sociais. O enfrentamento da culpa ocorre de várias formas: descobrindo
sentido para a vida ( na mãe, nos filhos, nos amigos, no parceiro, nos irmãos); compreendendo a
culpa na temporalidade; explorando valores de experiência e valores atitudinais; alterando valores
pessoais; através do arrependimento; através da religião; e desempenhando as funções sociais,
na família, no trabalho e em outras situações.

Nº de Classificação: 2755
ROQUE, Eliana Mendes de Souza Teixeira. Violência na família contra crianças e adolescentes e
a percepção dos operadores do direito, na comarca de Jardinópolis-SP (A). Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola do Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 226 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Maria das Graças Bonfim de
RESUMO: No presente trabalho, buscamos caracterizar as situações de crianças e adolescentes
vítimas de violência na família por maus-tratos que foram atendidos na Comarca de JardinópolisSP, no período de 1995 a 1999. Analisamos as características do atendimento em termos de: tipos
de maus-tratos, aspectos relacionados à vítima e ao agressor, identificando os principais limites do
atendimento e as formas de encaminhamento bem como a percepção dos operadores do direito
que atuam no Tribunal de Justiça com os casos de violência na família que chegam ao Fórum, e o
grau de resolubilidade. A metodologia adotada é de natureza quantitativa e qualitativa, utilizandose como técnica a coleta de dados, a análise dos processos que chegam ao Fórum afetos à
Infância e Juventude e posterior preenchimento dos mapas censitários (adaptação ao mapa
censitário de GIL 1978), sendo que a análise dos dados quantitativos foi transportada para uma
base de banco de dados utilizando-se o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD),
Microsoft Access 2000, visando à organização e ao tratamento destes para o quantitativo; e para o
qualitativo, entrevista semi-estruturada, observação participante e análise documental para
avaliação dos dados qualitativos, que inspirou-se no método de análise de conteúdo, modalidade
temática, proposta por BARDIN (1979). Os resultados desta investigação apontaram que, nos anos
de 1995 a 1999, deram entrada em protocolo na Comarca de Jardinópolis-SP, 1.211 processos de
Infância e Juventude distribuídos, dos quais 72 processos com conteúdo de violências física,
negligência e sexual envolvendo 115 vítimas, destas 53 do sexo feminino e 62 do sexo masculino.
Constatou-se que a violência física foi a que apresentou maior incidência (66,7%) seguida de
negligência (20,8%) e sexual (4,2%). Emergiram das falas dos entrevistados duas temáticas: o que
se entende e como se explica a violência; e o que se faz frente à violência. Na primeira,
observamos tendências diferentes na abordagem do problema como conseqüências orgânicas,
passíveis de intervenções clínicas, conseqüências sócioeconômicas, devido a fatores explicativos,
além de problemas mentais, desequilíbrios psicológicos, drogas e álcool. Na segunda, ao se
apurar que poucas incursões são feitas frente à violência, pontos relevantes mostraram que há
fatores estranguladores das possibilidades do fazer, pelo judiciário, que estão centrados
fundamentalmente em processos: (quantidade, tramitação e tempo); funcionários; criança como
prioridade absoluta; a violência institucional; falta de instituição de apoio. Concluiu-se que a
violência na família vem sendo historicamente tratada pela sociedade de forma a banalizar as suas
características específicas. O Tribunal de Justiça, ao refletir este senso comum, se torna também
banalizador dessa questão e, quando se preocupa em responder aos trâmites da lei no que se
refere apenas ao agressor pode reproduzir mais uma vez a violência contra a criança e o
adolescente.
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Nº de Classificação: 2756
FIGUEIREDO, Glória Lúcia Alves. Enfermagem no acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento infantil em Unidade Básica de Saúde: fragmentos e reconstruções (A). Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 182 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELLO, Débora Falleiros de
RESUMO: A atenção primária à saúde da criança, desde a década de 80, vem se fundamentando
nas ações básicas de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, estímulo ao
aleitamento materno, controle das doenças diarréicas, controle das infecções respiratórias e de
imunizações, trazendo contribuições para o atendimento à criança e aumentando a cobertura dos
serviços de saúde. Este estudo tem como objetivo identificar as ações de enfermagem no
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de crianças menores de 5 anos de idade,
usuárias de duas Unidades Básicas de Saúde de Franca-SP, caracterizando esse
acompanhamento de acordo com ações educativas, comunicação entre a equipe e o usuário,
vínculo e seguimento. O enfoque metodológico traz abordagens teórico-conceituais sobre as
diretrizes políticas de saúde e práticas de saúde no Brasil, assim como o cuidado de enfermagem
na atenção básica à saúde da criança. O estudo empírico foi baseado em observação, através de
videogravação, das atividades de enfermagem nos setores de vacinação, pré-consulta, pósconsulta e coleta para o teste do "pezinho". A partir das filmagens e transcrição detalhada das
cenas foi possível descrever o ambiente de atendimento, os indivíduos que prestavam a
assistência, os instrumentos de trabalho, a utilização das salas e, principalmente, o enfoque da
comunicação e das relações lá estabelecidas. Depreendemos que as ações básicas na assistência
a criança têm se consolidado, porém não estão sendo operacionalizadas de forma integrada. A
assistência de enfermagem à criança em Unidade Básica de Saúde implica na (re)construção de
uma prática de saúde com relações de proximidade, acolhimento, interação facilitadora e de
superação de dificuldades e ações educativas efetivas, trazendo a mãe e a família para o processo
de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.

Nº de Classificação: 2757
LIMA, Célia Mara Garcia de. Prevenção da cárie precoce na infância: uma visão através da
vulnerabilidade e da promoção da saúde. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 139 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROCHA, Semiramis Melani Melo
RESUMO: A Cárie Precoce na Infância ou Early Childhood Caries - ECC, caracteriza-se como um
tipo peculiar de cárie, de desenvolvimento rápido que afeta a dentição decídua, podendo levar à
dor, infecção e perda precoce do elemento dentário. Em estágios avançados, pode ocasionar
sérias disfunções, seja na mastigação, fonação, respiração e/ou articulação causando danos para
a saúde geral da criança, prejudicando, assim, seu crescimento e desenvolvimento. Este estudo
tem como objetivo geral analisar a produção de conhecimento sobre cárie precoce na infância e
verificar sua aplicabilidade em programas específicos, buscando melhor sua prevenção. Através
de busca sistematizada selecionaram-se, nas bases de dados MEDLINE, LILACS, BBO e
DEDALUS, 53 artigos de Odontologia publicados em 23 periódicos nacionais e internacionais, no
período de 1962 a 1999, que tratam do tema ECC, prevenção e promoção da saúde. Analisaramse os resultados, buscando nos discursos o sentido que trazem e o que desencadeiam, tomando
por referência os conceitos de vulnerabilidade e promoção da saúde. Os artigos selecionados
agruparam-se em três temas: Fisiopatologia, Epidemiologia, Medidas Preventivas e de Promoção
da Saúde. Verificou-se que a maioria dos programas preventivos, coletivos ou individuais, sobre
ECC contempla ações preventivas voltadas para mudanças de comportamento, educação
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alimentar, adequado controle da placa bacteriana e o uso sitemático de flúor que, isoladamente,
causam pouco impacto naqueles que têm acesso limitado a meios de apoio à saúde. O conceito
de vulnerabilidade, permitiu identificar as vulnerabilidades individuais, programáticas e sociais de
crianças e mães, ampliando a compreensão dos fatores determinantes da ECC; remetendo-nos a
questões éticas, políticas e sociais. Para se ter uma prática transformadora, buscando emancipar
as pessoas, é preciso considerar o problema - Prevenção da ECC - de forma mais ampla tomando
por base os pressupostos da promoção da saúde, que vão além da prevenção primária.

Nº de Classificação: 2758
VIEIRA, Maria Aparecida (USP). Doença crônica: vivências de crianças e adolescentes. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 141 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LIMA, Regina Aparecida Garcia
RESUMO: A doença crônica ameaça as funções orgânicas, sociais e emocionais, requer longos
períodos de hospitalização e modifica a vida dos doentes e seus familiares. Este estudo teve como
objetivo investigar a vivência da criança e do adolescente com doença crônica. Para tanto,
recorremos à abordagem qualitativa, utilizando como instrumento de coleta de dados a entrevista
aberta. Participaram dessa investigação seis sujeitos, com idade variando entre 7 a 14 anos, com
diagnóstico de doença crônica há pelo menos um ano e em acompanhamento em um Hospital
Universitário na cidade de Cuiabá-MT. A partir dos seus depoimentos, foi possível organizar os
dados em três temas: convivendo com as mudanças, desdobrado em impacto da doença, as
hospitalizações e o tratamento, a doença impondo limitações e alterações da rotina escolar,
convivendo com o medo e a incerteza englobando o medo do desconhecido e a percepção da
morte e esperando uma vida normal, traduzido pela expectativa de cura. Considerando que a
criança e o adolescente vivenciam sentimentos e situações complexas no cotidiano da doença
crônica, é importante que os profissionais de saúde conheçam essas demandas e as incorpore ao
plano de cuidados, visando a uma intervenção efetiva. Essa compreensão possibilitará novos
horizontes para o ensino e a assistência à criança/adolescente com doença crônica.

Nº de Classificação: 2759
BRITO, Rosineide Santana de. Experiência do homem no processo da gravidez da
mulher/companheira: uma abordagem interacionista (A). Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 149 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): TAVARES, Maria Solange Guarino
RESUMO: O estudo do mundo empírico, que cerca o homem no processo gravídico teve como
propósito a compreensão do significado da sua experiência frente à gravidez da
mulher/companheira. Os objetivos foram: identificar o significado da experiência do homem no
processo da gravidez; apreender as relações de gêneros inseridas nas percepções do homem
sobre sua experiência na gravidez, e elaborar os conceitos sobre a experiência do homem no
processo da gravidez da mulher/companheira a partir de suas percepções. O estudo foi
fundamentado pelo referencial teórico sobre o homem no contexto familiar, nas relações de gênero
e na gravidez. Como referencial teórico-metodológico, utilizamos o interacionismo simbólico,
conforme Blumer. Os dados foram obtidos através de entrevista semi-estruturada, realizada junto
aos homens/companheiros, cujas mulheres/companheiras eram clientes do serviço de assistência
pré-natal, de uma unidade de saúde do município de Natal-RN. O material apreendido dos
depoimentos foi tratado conforme preceitos que envolvem a análise temática, segundo Bardin. A
análise dos dados nos levou à identificação de 3 unidades temáticas - Expressando Sentimentos e
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Atitudes, Enfrentando Dificuldades e Reportando-se as gravidezes anteriores. Essas temáticas
representam a compreensão dos homens sobre sua Experiência no processo da gravidez das
mulheres/companheiras. Esses significados levam os depoentes a interagir com contentamento,
cuidado, preocupação, medo, dificuldades e recordações. Conceitualmente afirma-se que a
Experiência do homem no processo da gravidez é percebida com positividade, dificuldades e
lembranças. Os resultados apontam que a interação dos homens na gravidez de suas
companheiras dentro de uma visão interacionista, ocorre com sentimentos e atitudes que se
fundamentam nas concepções dos estereóticpos masculinos.

Nº de Classificação: 2760
OLIVEIRA, Maria Célia Tambasco de. Conhecimento de mães sobre os cuidados com sua saúde
bucal e com a saúde bucal da criança. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 93 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Maria Helena Pessini de
RESUMO: Trata-se de um estudo de natureza qualitativa com o objetivo de conhecer e analisar o
conhecimento de mães quanto aos cuidados com sua saúde bucal e com a saúde bucal da
criança. Foram entrevistadas 11 mães de crianças assistidas nos Serviços de Atendimento em
Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP.
Através de entrevista estruturada foi possível verificar as condições sócio-econômicas da
população estudada, enquanto que entrevista aberta foi o instrumento utilizado para se colherem
dados referentes ao conhecimento das mães quanto aos cuidados com sua saúde bucal e com a
saúde bucal da criança, dados estes interpretados com base na análise de conteúdo. Os dados
revelam que a maioria das mães estudadas tem como ocupação principal os afazeres do lar e são
pertencentes a famílias, em média, com 4 ou 5 integrantes e com renda mensal entre 2 a 5
salários mínimos. Pôde-se verificar que a principal importância dada aos dentes se relaciona à
estética enquanto que a atenção com a saúde bucal se traduz basicamente pela escovação dental.
As mães que fazem uso de soluções fluoretadas mostraram desconhecer os benefícios do flúor
para a saúde bucal. O cirurgião-dentista é reconhecido pela sua ação curativa/restauradora
embora a população estudada manifeste expectativas por ações educativas. A população
estudada mostrou-se carente de conhecimento quanto a cuidados com a saúde bucal e quanto a
métodos preventivos da cárie dentária e da doença periodontal. Muito há que se trabalhar para
incrementar ações educativas no sentido de conscientizar, esclarecer e motivar o indivíduo para os
cuidados com sua saúde bucal e com a saúde bucal da criança.

Nº de Classificação: 2761
ROSA, Adalberto Jesus Silva da. Escutando o dependente do álcool: uma abordagem
compreensiva. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2001. 146 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ALENCASTRE, Marcia Bucchi
RESUMO: Este trabalho é resultado de inquietações emergidas do cotidiano do autor habitando o
mundo da enfermagem psiquiátrica, lidando com pessoas dependentes de álcool. Tem como
proposta apreender o sentido do beber a partir das vivências destes sujeitos. Para alcançar tal
propósito foi utilizado o referencial teórico-metodológico da fenomenologia. Foram ouvidos e
registrados os discursos de oito pacientes alcoolistas que se encontravam em tratamento
ambulatorial, em nove encontros grupais. A partir da questão norteadora: "Qual é o sentido do
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beber para vocês?", procedeu-se a análise fenomenológica das suas descrições, possibilitando
chegar à compreensão de algumas facetas essenciais do fenômeno investigado.

Nº de Classificação: 2762
ANDRADE, Nájela Hassan Saloum de. Conviver com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida: a
ótica de profissionais de enfermagem (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 101 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BOEMER, Magali Roseira
RESUMO: Após conviver por dois anos junto aos pacientes acometidos por HIV/AIDS em uma
unidade especializada neste atendimento, realizar várias leituras sobre esta temática e repensar
meu cotidiano de trabalho, propus-me a estudar o cuidado de enfermagem prestado à essas
pessoas, focalizando os profissionais que delas cuidam de forma a compreendê-los em seu lidar
cotidianamente com estes pacientes, desvelando, assim, como este trabalho se mostra a esses
profissionais e como afetam seu existir. Para o estudo, conduzido segundo a metodologia de
investigação fenomenológica, foram realizadas 19 entrevistas utilizando a gravação. A análise dos
dados possibilitou a construção de categorias temáticas que evidenciam que este trabalho se
mostra aos profissionais, em sua essência, como importante, porém revestido de dificuldades;
implica em ajuda aos pacientes, o que lhes desgasta nas várias esferas do seu existir. Requer
opção, preparo e acompanhamento por parte dos profissionais. Os resultados reafirmam os dados
da literatura quanto à necessidade das escolas e instituições de saúde implementarem disciplinas,
cursos, palestras de forma a ajudar os profissionais de enfermagem em seu lidar com o humano
no processo de vida - morte, em todas as suas facetas.

Nº de Classificação: 2763
LIMA, Geraldo Almeida. Segurança e os riscos do mercúrio utilizado no amálgama dental: revisão
bibliográfica (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2001. 142 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Maria Helena Pessini de
RESUMO: Através da revisão da literatura odontológica no período de 1995 a 1999, foi elaborada
uma investigação sobre a segurança e os riscos do mercúrio utilizado no amálgama dental,
material restaurador empregado desde o século XVIII e de uso comprovado por profissionais e
pesquisadores, visando abordar aspectos ligados a sua utilização em relação aos pacientes,
equipe profissional e meio ambiente, bem como salientar a posição dos órgãos internacionais de
controle em relação ao uso do material, mantendo o cirurgião-dentista informado sobre os fatos
concretos e as inverdades a respeito do amálgama dental. As conclusões corroboram com a
maioria dos artigos que sustentam o uso deste material para restaurações.

Nº de Classificação: 2764
MENEZES, Rejane Maria Paiva de. Histórias de saúde e doença: narrativas de idosos atendidos
em um serviço de saúde. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2001. 176 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Rosalina Aparecida Partezani
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RESUMO: O estudo objetivou descrever o processo histórico da saúde/doença de idosos(as)
atendidos em um serviço de saúde. Optamos pela abordagem qualitativa embasada na história
oral. A pesquisa foi desenvolvida em um serviço municipal de saúde da cidade de Natal, no
primeiro semestre de 2000. Os narradores dessa investigação foram 10 idosos(as) com idades
entre 61 e 77 anos, residentes domiciliares num bairro da região oeste da cidade. Para coleta de
dados utilizamos a entrevista semi-estruturada no próprio serviço de saúde. Para a análise dos
dados utilizamos a técnica de análise temática, da qual emergiram as seguintes condições
históricas relacionadas ao estado de saúde dos idosos: a trajetória da doença, a atenção à saúde
dos idosos, as condições sociais de vida dos idosos. Denotamos nos temas que as narrativas dos
idosos sobre o processo saúde/doença estão interligadas às condições culturais da região
nordeste; velhice/doença/saúde conceitos muitos semelhantes; as condições gerais de vida,
principalmente da pobreza, colaboram para a deterioração das condições de saúde e, por sua vez,
os serviços de saúde não respondem às reais necessidades de atenção ao idoso. Este estudo
permitiu o resgate histórico do processo saúde/doença de um grupo de idosos que vive
dificuldades sociais e que interferem no processo de envelhecimento.

Nº de Classificação: 2765
LEMOS, Rejane Cussi Assunção. Significado cultural do processo de internação em centro de
terapia intensiva por clientes e familiares: um elo entre a beira do abismo e a liberdade (O).
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 131 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROSSI, Lídia Aparecida
RESUMO: O presente estudo teve como propósito identificar os significados culturais que os
clientes admitidos em Centro de Terapia Intensiva (CTI) e familiares atribuem ao processo de
hospitalização nessa unidade. A investigação desenvolveu-se no Hospital Escola da Faculdade de
Medicina do Triângulo Mineiro, na cidade de Uberaba, MG. Para a coleta dos dados foi utilizado o
método etnográfico, sendo que a fundamentação metodológica para a interpretração dos dados
baseou-se na antropologia cultural, seguindo os conceitos do Modelo Explicativo proposto por
Arthur Kleinman. Os instrumentos para a coleta de dados, foram constituídos de observação
participante e entrevistas semi-estruturadas. Os informantes constituíram-se
dos clientes
internados no CTI e familiares, no contexto sociocultural da hospitalização. Os dados foram
coletados e analisados concomitantemente, sendo registrados em gravador, trasncritos e
posteriormente analisados. Durante o processo de análise, foram consideradas as seguintes
etapas: codificação, categorização, interpretação e identificação do tema cultural. Da análise dos
dados surgiram três categorias principais, a saber: 1) CTI, a beira do abismo: um lugar
desconhecido e assustador; 2) CTI: e elo entre a beira do abismo e a liberdade; 3) A alta do CTI: a
liberdade para a vida. Estas categorias representam o significado cultural que os clientes e
familiares atribuíram ao processo de internação e permeiam o tema cultural deste estudo: o
significado atribuído ao CTI por clientes e familiares - um elo entre à beira do abismo e a
liberdade". O tema evidenciou o medo da morte e a presença da fé e da crença em Deus, tidas
como indispensáveis para vivenciar o processo de hospitalização. Assim, o CTI foi definido como
"lugar sagrado onde pode-se encontrar Deus". A vivência do setor representou o encontro com
Deus, que exacerba sentimentos de gratidão e agradecimento pela vida. Assim, os significados
culturais envolvidos nesta situação revelam a valorização da vida e a fé em Deus, representada
pela frase: " recomeçar a vida acreditando mais em Deus".

Nº de Classificação: 2766
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RIBEIRO, Célia Maria Mendonça. Dimensionamento de recursos humanos em enfermagem, nas
salas de curativo de uma unidade de saúde de Ribeirão Preto-SP. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 115 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ANGERAMI, Emília Luigia Saporiti
RESUMO: A literatura ressalta a importância para a enfermagem de estudos que ofereçam
métodos adequados para dimensionar os recursos humanos na assistência de enfermagem. Esta
pesquisa foi realizada numa unidade de saúde, com o objetivo de dimensionar o pessoal de
enfermagem necessário para o desempenho da assistência de enfermagem, nas salas de curativo
asséptico e séptico. A metodologia utilizada desenvolveu-se em dois momentos, o primeiro define
as ações de enfermagem no espaço que se deseja dimensionar o pessoal; no segundo tais ações
são observadas em termos de freqüência e tempo mediano. As ações de assistência direta foram
consideradas nos padrões ótimo, satisfatório e insatisfatório. Para o cálculo de pessoal foram
utilizados os tempos resultantes dos padrões ótimo e satisfatório, pois o que se deseja para os
serviços é qualidade e segurança no atendimento. No serviço observado, seriam necessários
durante o período de funcionamento 1,4 funcionários (auxiliar de enfermagem ou técnico), desde
que mantidas as condições em que o estudo foi realizado. Portanto, na unidade em estudo, o
número de funcionários designados é suficiente, em horas de trabalho previstas pela legislação,
mas há necessidade de a gerência implementar programas de educação continuada visando
melhorar o padrão de desempenho.

Nº de Classificação: 2767
RABEH, Soraia Assad Nasbine. Úlcera de pressão: a clarificação do conceito e estratégias para
divulgação do conhecimento na literatura de enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 172 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CALIRI, Maria Helena Larcher
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo com revisão de literatura de enfermagem nacional e
internacional, tendo em vista os seguintes objetivos: identificar a produção do conhecimento sobre
úlcera de pressão; realizar a clarificação do conceito e observar seus estágios de
desenvolvimento, assim como descrever as estratégias propostas para a sua divulgação. A
pesquisa mostrou que as publicações sobre a úlcera de pressão aumentaram de forma expressiva,
nas últimas décadas, principalmente no Estados Unidos e Europa, tendo seu enfoque voltado para
a prevenção. No Brasil, os estudos iniciaram-se na década de 70, sendo pequeno o número de
publicações, porém a maioria focaliza, principalmente, o tratamento e, de modo geral, tanto os
trabalhos nacionais como os internacionais são de natureza descritiva. As estratégias para a
divulgação do conhecimento são pautadas na importância de implementar a aplicação dos
resultados da pesquisa na prática de enfermagem, a fim de garantir a qualidade do cuidado.
Propõem-se medidas para implementação de programas educativos em todos os níveis de
atividades, sendo imperativo, para esse processo, o envolvimento profissional e institucional. O
estudo mostrou a necessidade de se produzir um mecanismo de interação entre o ensino,
assistência e pesquisa, visando ao desenvolvimento da prática clínica e da ciência do cuidado.

Nº de Classificação: 2768
CHAVES, Lucieli Dias Pedreschi. Estudo da sobrevida e estimativa de gastos de pacientes
submetidos a hemodiálise no município de Ribeirão Preto-SP. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 138 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): ANSELMI, Maria Luiza
RESUMO: A hemodiálise vem gradativamente ampliando seu espaço enquanto uma modalidade
terapêutica para pacientes com problemas renais crônicos. Constitui-se em um procedimento de
alto custo/complexidade que consome significativo aporte de recursos financeiros do sistema de
saúde. O presente estudo estimou a sobrevida de pacientes submetidos à hemodiálise, no período
de 1997 a 2000, no Município de Ribeirão Preto - SP; com base nas probabilidades de
sobrevivência estimou também, os gastos referidos às sessões de hemodiálise, para pacientes
que iniciem o tratamento. A população estudada foi composta por pacientes que iniciaram o
programa de hemodiálise, no período de estudo, nos quatro serviços de Terapia Renal Substitutiva
conveniados com a Secretaria de Saúde do Município. Os dados foram coletados de fonte
secundária, o Censo Mensal de Unidades de Diálise, preenchido pelos serviços de Terapia Renal
Substitutiva e monitorado pela Divisão de Avaliação, Controle e Auditoria. Utilizamos a técnica de
Tábua de Vida de Seguimento, considerando as variáveis sexo e grupo etário. Foram
acompanhados 438 pacientes, sendo que 256 (58,4%) eram homens e 182 (41,6%) mulheres. Em
relação à idade dos pacientes no início do tratamento, esta apresentou grande variabilidade, sendo
de 16 anos a idade mínima e 91 anos a idade máxima. O grupo etário de 19 a 59 anos é o que
concentra o maior de pacientes. O tempo de permanência em tratamento variou de um dia, como
tempo mínimo, a 1456 dias, como tempo máximo; com tempo mediano de 357 dias,
aproximadamente um ano. A causa de saída do tratamento mais freqüente foi o óbito, em
decorrência de problemas cardiovasculares (33,7%), neoplasias (22,6%) e infecções (19,1%).
Após um ano de início de tratamento, o grupo estudado apresentou uma probabilidade de
sobreviver de 85,5%; após o segundo ano, de aproximadamente, 74%; ao final do terceiro ano, de
67,7% e após quatro anos, cerca de 60% continuavam vivos. Para as mulheres, a sobrevida foi de
84,7% após um ano de tratamento; 71,4% após dois anos; 64,9% após três anos e, 57,7% após
quatro anos. Para os homens, ao final de um ano de investigação a sobrevida foi de 86%, 75,5%
após dois anos; 69,6% após três anos e 60,0% quatro anos de tratamento. Na análise segundo
sexo e grupo etário, tem-se que para crianças/adolescentes, de ambos os sexos, a sobrevida foi
de 100% após quatro anos de tratamento; entre os adultos, os homens tiveram 71% de sobrevida
e as mulheres, 56,5%; já no grupo dos idosos, as mulheres apresentaram uma sobrevida superior
à dos homens, 59,9%, e 30,1%, respectivamente. Partindo do pressuposto que as condições dos
serviços, pacientes, recursos financeiros e os critérios de inclusão dos pacientes no estudo (estar
em tratamento clínico ou sem tratamento ao iniciar HD) estejam mantidos, estimou-se que para
cada paciente que inicie a terapia, o Município repassará ao serviço de Terapia Renal Substitutiva,
no tocante às sessões de hemodiálise, os seguintes valores: R$ 12.481,70 após um ano de
tratamento; R$ 21.547,36 no segundo ano; para o terceiro ano R$ 29.649,51 e R$ 34.452,41 ao
final do quarto ano. Os resultados deste estudo apontam que: a taxa de sobrevida dos pacientes
em hemodiálise é elevada quando confrontada com dados de literatura; o número de pacientes
que iniciam a terapia no Município tem se mantido constante, com pequena variabilidade. Assim,
existem evidências que a elevação dos gastos com hemodiálise deve-se ao aumento da sobrevida
dos pacientes e não especificamente ao crescimento da demanda pela terapia. A implementação,
por parte dos serviços de TRS, das normativas ministeriais relativas a reorganização e
funcionamento dos serviços pode estar contribuindo para a qualidade dos serviços ofertados e por
conseqüência elevando a sobrevivência dos pacientes. Os resultados obtidos são relevantes, à
medida em que podem subsidiar o sistema de saúde municipal no processo de planejamento e
gerenciamento dos recursos financeiros para procedimentos de alto custo/complexidade, mais
especificamente, para hemodiálise.

Nº de Classificação: 2769
VENDRAMINI, Sílvia Helena Figueiredo. Tratamento supervisionado no controle da tuberculose
em Ribeirão Preto sob a percepção do doente (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 180 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): VILLA, Tereza Cristina Scatena
RESUMO: O objetivo desta investigação foi analisar a percepção do doente de tuberculose sob
tratamento supervisionado em uma Unidade Distrital de Saúde do Município de Ribeirão Preto-SP.
Optou-se pela pesquisa de natureza qualitativa. A população do estudo constituiu-se de 6 doentes
de tuberculose inscritos no Programa de Controle de Tuberculose sob o regime de tratamento
supervisionado (TS). Para a coleta de dados utilizou-se o prontuário do doente e a Ficha
Epidemiológica de Notificação da doença e a entrevista semi-estruturada como tendo como
questões orientadoras "o significado da tuberculose" e "o tratamento supervisionado na vida do
doente". Para análise dos dados utilizou-se a técnica de análise de Conteúdo, modalidade
Temática. A unidade temática central é o tratamento supervisionado na tuberculose: a percepção
do doente foi conformada a partir dos seguintes núcleos de sentido: Enfoque da ação terapêutica
no Tratamento Supervisionado (A ingestão medicamentosa e Fortalezas e Debilidades do
Tratamento Supervisionado); e Singularidades do doente sob tratamento supervisionado,
(Percepção sobre a doença, Convivência com a doença, As repercussões do tratamento
supervisionado na vida do doente). As fortalezas percebidas no processo da doença e no
tratamento: medicação gratuita; a cesta básica, o vale transporte; a supervisão através da visita
domiciliária permite o vínculo entre os trabalhadores de saúde e os doentes e suas famílias. As
debilidades do TS percebidas foram: a fiscalização da tomada da medicação; a dependência do
horário da visita para ingerir a medicação. A família e a equipe de saúde (na figura da visitadora)
são reconhecidos como fator de adesão ao tratamento.

Nº de Classificação: 2770
SIMÕES, Ana Lúcia de Assis. Desenvolver o potencial de liderança: um desafio para o enfermeiro.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 197 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FÁVERO, Neide
RESUMO: Visando aprofundar o conhecimento e estimular o desenvolvimento das potencialidades
dos enfermeiros em relação à liderança, este estudo teve como objetivos: conhecer a opinião do
enfermeiro sobre a possibilidade de tornar-se um líder; refletir sobre as possibilidades de
desenvolvimento da liderança, enfocando o potencial do enfermeiro, criar oportunidades para a
aprendizagem de habilidades essenciais a um líder e verificar a ocorrência de aprendizagens
específicas de liderança. A preocupação em despertar a consciência dos enfermeiros em relação à
tarefa de liderar a equipe de enfermagem, levou à opção pela abordagem qualitativa,
especificamente pelo modelo de pesquisa-ação. Os dados foram obtidos a partir da aplicação de
questionários, dinâmicas de grupo e registro das verbalizações dos enfermeiros participantes
durante os momentos de discussão. A análise realizada sinalizou para a possibilidade de
desenvolvimento da liderança do enfermeiro, desde que haja mais iniciativa, envolvimento e a
própria vontade de desenvolver-se. Os resultados evidenciaram, dentre as características e
habilidades essenciais a um líder, atributos como credibilidade, conhecimentos e experiências,
comportamento participativo, comunicabilidade, motivação, capacidade de resolução de problemas
e de tomada de decisão. Como aprendizagens significativas, verificou-se que houve identificação
de meios para o desenvolvimento da liderança, como descobrir as próprias potencialidades,
aproveitar as experiências do trabalho e buscar conhecimentos e aperfeiçoamento profissional;
reconhecimento da importância do feedback no relacionamento interpessoal; da necessidade de
compromentimento, de respeito e de confiança entre os membros da equipe; de maneiras para
conseguir uma comunicação eficaz, traduzidas pelo saber ouvir, dar feedback, compartilhar
informações e administrar melhor o tempo; de estratégias eficazes para manter um ambiente
estimulante de trabalho, como valorização, respeito e reconhecimento do trabalho das pessoas e
da necessidade de conduzir o processo decisório de forma participativa. Concluiu-se que, para
desenvolver o potencial de liderança, o enfermeiro deverá capacitar-se para uma análise crítica e
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reflexiva de sua realidade, utilizar estratégias adequadas de aprendizagem, assimilando e
incorporando conhecimentos, modificando comportamentos e maneiras de pensar e de agir.

Nº de Classificação: 2771
MOREIRA, Maria Isabel Gondim Borges. Diagnóstico em saúde como instrumento do Programa de
Saúde da Família: possibilidade de construção [de] espaços coletivos para a constituição de
sujeitos?. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2001. 230 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MISHIMA, Silvana Martins
RESUMO: Com esta pesquisa de abordagem qualitativa buscamos identificar ferramentas que
potencializassem o trabalho em atenção primária, enfocando o diagnóstico em saúde. Este estudo
foi realizado no Residencial 2000, bairro periférico do município de Uberaba, no período de 10 de
abril a 15 de maio, e contou com a participação de profissionais de uma equipe que atua no
Programa de Saúde da Família (PSF) na área. Tivemos por objetivos: analisar a construção do
diagnóstico em saúde no PSF, como uma ferramenta com potência para gerar maior participação
da comunidade em relação à discussão e elaboração de propostas para enfrentamento dos
problemas de saúde; identificar e analisar a compreensão da população do Residencial 2000
acerca do processo saúde-doença, os problemas de saúde e as intervenções propostas nos
grupos de discussão; viabilizar espaço de discussão que possibilitasse expressão ampla e
problematização das contradições presentes na realidade desta população, a partir da
manifestação acerca de sua realidade e possibilidades de transformação. Consideramos os
princípios da pesquisa participante em todo o processo. Fontes documentais e entrevistas com
informantes-chaves foram utilizados para aproximação ao campo e aprofundarmos nosso
conhecimento a respeito da área. Foram constituídos dois grupos de discussão totalizando 23
sujeitos participantes, moradores do bairro. Os depoimentos dos sete encontros foram registrados
e, posteriormente, organizados conforme metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo, que busca
resgatar a fala do social a partir dos discursos individuais. O discurso produzido foi então
submetido à Análise Temática, e identificamos 5 temas: processo saúde-doença: como anda a
saúde e por que surge a doença no Residencial 2000; serviços coletivos: a dificuldade de acesso e
de consumo; participação: um caminho possível; espaço de relações: em cena a família; processo
de pesquisa: exercício de um espaço com potência para melhor andar a vida. A articulação destes
cinco temas apontaram que a população conforma um saber sobre saúde-doença ampliado para
além do recorte de atenção ao corpo físico, identificando caminhos para enfrentamento de seus
problemas. Assim, acreditamos que no PSF podem se conformar espaços de possibilidade de
acontecer a constituição de sujeitos, apesar dos entraves e dificuldades colocados para o exercício
desta estratégia.

Nº de Classificação: 2772
TAVARES, Darlene Mara dos Santos. Condições de vida e saúde de idosos diabéticos. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 164 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Rosalina Aparecida Partezani
RESUMO: Realizou-se um estudo de coorte histórica com os objetivos de descrever as condições
de vida e saúde de um grupo de idosos portadores e não portadores de diabetes mellitus,
atendidos em três serviços de saúde do município de Uberaba-MG, segundo os indicadores:
características sócio-demográficas, situação de saúde, interação social e apoio familiar; e
identificar as variáveis que podem estar relacionadas ao diabetes e influenciar nas condições de

74

vida e saúde do idoso. A população foi constituída de 302 sujeitos, dos quais 151 possuem
diabetes mellitus, denominados grupo "de estudo" e 151 não possuem a referida doença,
considerados grupo "controle", agrupados segundo sexo e faixa etária. Os dados foram coletados
no domicílio, utilizando-se instrumento de avaliação multidimensional do estado funcional do idoso.
Para a análise dos dados, utilizou-se freqüência simples e análise bivariada. Obteve-se maior
percentual para o sexo feminino (73,5%). Quanto ao estado conjugal obteve-se que
aproximadamente 50% moram com companheiro, em ambos os grupos. A escolaridade foi
semelhante para os dois grupos, com percentuais próximo de 20% para analfabetos e 70% para
1º grau incompleto. A maioria do grupo "de estudo" apresenta renda de até 1 salário-mínimo,
enquanto o "controle" ficou entre 1 a 2 salários-mínimos. Aproximadamente 65% dos sujeitos de
ambos os grupos referiram necessitar de trabalhar por razões econômicas; contudo, cerca de 75%
atualmente não trabalha ou são do lar. Quanto à situação de saúde, 54,1% do grupo "de estudo"
apresenta dificuldade de locomover fora de casa, assim como para realizar as atividades: subir e
descer escada, fazer compras diversas, cortar unhas dos pés, uso de transportes, fazer limpeza de
casa e realizar tarefas. No "controle", a dificuldade de locomover fora de casa foi relatada por
36,1%, bem como as atividades: subir e descer escada e cortar unhas dos pés. Os principais
problemas de saúde relatados pelo grupo "de estudo" foram: reumatismo, artrite/artrose,
hipertensão arterial, má circulação (varizes), problemas cardíacos, para dormir, de coluna e de
visão. Por sua vez o "controle" referiu: hipertensão arterial, má circulação (varizes), problemas
cardíacos, de coluna e de visão, 98% do grupo "de estudo" fazem uso regular de medicamentos,
60% procura atendimento ambulatorial no último ano e 31,5% necessitaram de internação. No
"controle", 71,5% usam regularmente medicamentos, 39,6% procuraram o atendimento
ambulatorial e 14% foram internados. Concemente à interação social e apoio familiar, a
insatisfação com a vida foi referida por 82,1% e 76,2% dos grupos "de estudo" e "controle",
respectivamente. Percentuais próximo de 90% foram obtidos para o relato de que se necessitasse
de um cuidador, esse seria um membro da família. As variáveis identificadas, relacionadas ao
diabetes, como passíveis de influenciar nas condições de vida e saúde do idoso, foram:
aposentadoria, atividade física: caminhada, locomoção fora de casa, atividades da vida diária,
autopercepção da saúde, problemas de saúde, medicamentos, peso, ingestão de líquidos,
serviços de saúde e recreação.

Nº de Classificação: 2773
COLLET, Neusa. Criança hospitalizada: participação das mães no cuidado. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 321 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ROCHA, Semiramis Melani Melo
RESUMO: Estudamos a assistência de enfermagem à criança hospitalizada com a participação
das mães no cuidado. Os objetivos foram verificar em que momento, em quais cuidados e de que
forma as mães são incluídas na execução dos cuidados à criança; qual o sentido e o significado
para as mães e para a enfermagem da participação das mães no cuidado; quem define a extensão
desta participação; a presença de conflitos nesta relação e seus determinantes e identificar
mecanismos e estratégias usadas pelas mães e pela enfermagem no enfrentamento de conflitos. A
pesquisa de campo foi realizada por meio da observação participante do cotidiano da assistência
em uma unidade pediátrica hospitalar e entrevistas com mães e equipe de enfermagem. Partindo
dos objetivos propostos, observamos que o momento da admissão é um período crítico para a
mãe que precisa ser acolhida e orientada sobre a permanência da criança no hospital, pois um
acompanhante em período integral é fundamental ao bem-estar da criança. A inclusão da mãe nos
cuidados do filho tem acontecido de forma sutil. A mãe tem assumido procedimentos que antes
eram de competência da enfermagem, concentrando informações sobre o processo terapêutico. A
enfermagem estabelece uma relação hierarquizada, de dominação-subordinação com as mães,
sendo que estas criam alguns intervalos de autonomia nas situações vivenciadas. A falta de um
projeto terapêutico coletivo numa perspectiva do cuidado centrado na família é um dos óbices ao

75

envolvimento da mãe na assistência. Quando surgem conflitos nesta relação, tanto a enfermagem
como as mães utilizam-se de mecanismos e estratégias para evitá-los ou negá-los. Os resultados
demonstram que as relações entre mães e equipe de enfermagem mostram-se complexas e
permeadas pelo exercício do poder, sendo necessária a busca da construção do cuidado
compartilhado.

Nº de Classificação: 2774
PEREIRA, Lilian Varanda. Estimação de magnitude da linguagem da dor pós-operatória. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 136 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Fátima A. E. Faleiros
RESUMO: Avaliar os descritores do Instrumento de Descritores de Dor (IDD), através de métodos
psicofísicos diretos constituiu-se no principal objetivo deste estudo. Foram desenvolvidos quatro
experimentos. No Experimento 1, participaram 100 enfermeiros, com idades entre 22 e 52 anos,
92% do sexo feminino, cuja tarefa foi avaliar 119 descritores, pelo método de Estimação de
Magnitude. No Experimento 2, participaram 30 enfermeiros, com idades entre 21 e 55 anos, 83,3%
do sexo feminino, os quais julgaram 15 descritores através do método de Emparelhamento
Intermodal, utilizando modalidades de respostas de comprimento de linhas e números. No
Experimento 3, participaram 48 pacientes pós-operados, com idades entre 14 e 70 anos, 60,4% do
sexo masculino, os quais desempenharam a tarefa de julgar 20 descritores selecionados no
Experimento 1, pelo método de Estimação de Magnitude, com o propósito de selecionar os de
maior e os de menor atribuição na descrição da dor pós-operatória. No Experimento 4,
participaram 61 médicos, com idades entre 24 e 63 anos, os quais categorizaram 20 descritores,
considerando o grau de atribuição dos mesmos, na descrição das qualidades sensoriais, afetivas e
avaliativas da dor. Os resultados mostraram que os descritores de maior atribuição na descrição
da dor pós-operatória foram: terrível, insuportável, enlouquecedora, profunda e tremenda e os de
menor atribuição foram: insignificante, leve, breve, pequena e amena. Dentre os 20 descritores
julgados pelos pacientes - terrível, forte, insuportável, intensa e violenta foram os de maior
atribuição e os de menor atribuição foram: colossal, esmagadora, fulminante, que cega e
dilacerante. A categorização dos descritores mostrou que os de maior atribuição na descrição das
qualidades sensoriais da dor foram: dilacerante, profunda, intensa, fulminante e forte; das
qualidades afetivas foram: terrível, monstruosa, aniquiladora, enlouquecedora, alucinante, que
cega, pavorosa, desumana, esmagadora e desesperadora; e das qualidades avaliativas: violenta,
colossal, brutal, insuportável e tremenda. Os resultados mostraram que a escala de razão de
descritores de dor é válida, estável e consistente, sendo n=0,96 e r2=0,92. Os descritores de maior
atribuição na descrição da dor pós-operatória são aqueles que representam elevada intensidade
de dor e descrevem, em sua maioria, qualidades afetivas dessa experiência.

Nº de Classificação: 2775
ESLAVA ALBARRACÍN, Daniel Gonzalo. Saúde-doença na enfermagem: entre o senso comum e
o bom senso. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2001. 243 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Maria Cecília Puntel de
GOMES, Romeu
RESUMO: Com base no pensamento Gramsciano desenvolvemos uma pesquisa qualitativa, tipo
estudo de caso, que objetiva identificar e analisar as representações sociais de saúde e doença
dos estudantes de graduação em enfermagem de uma Escola de Enfermagem do interior Paulista,
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bem como analisar os diferentes fatores sociais, culturais, econômicos, acadêmicos, que
participam da construção destas. A amostra foi conformada por 60 alunos formalmente
matriculados e cursando 1º, 2º, 3º, 4º anos de graduação que de maneira livre e voluntária
aceitaram participar na pesquisa. A coleta de dados foi realizada através de sessões de grupos
focais com cada uma das turmas, entrevistas semi-estruturadas com 20 alunos participantes da
pesquisa. Utilizamos também a observação participante que constou do acompanhamento das
atividades acadêmicas formais e informais desenvolvidas pelos alunos. Para a análise dos dados
utilizamos os recursos da hermenêutica-dialética proposta por MINAYO (1994). Como resultados
encontramos 2 blocos temáticos saúde/doença antes da vida universitária e durante a vida
universitária. Dentre destes desvendamos 4 "categorias empíricas", as quais permitiram identificar
as representações sociais de saúde/doença dos alunos de enfermagem. Assim, antes da vida
universitária, a saúde "é ausência de doença mesmo" e a doença "é ficar de cama". Já durante a
vida universitária e como parte da influência do ensino hegemônico médico biologista, saúde "não
é só ausência de doença " e doença "é um desequilíbrio". Os resultados permitem
compreendermos que, as representações sociais dos estudantes de enfermagem, em torno da
saúde e a doença, são produto de uma constante troca de experiências que se estabelecem na
sua vida cotidiana, no seu diário processo de socialização, refletem constantes processos de
diálogo tanto internos (do indivíduo com ele mesmo) quanto externos (do indivíduo com a
sociedade), os quais fazem com que essas idéias, crenças e noções de saúde e doença não
sejam estáticas, e estejam influenciadas pelos seus constantes aprendizados. Percebemos que, o
processo ensino-aprendizagem, emerge como fator importante na sua visão de mundo e portanto,
na construção das suas representações entorno dos conceitos em questão. Assim, elas são em
parte reflexo do processo pedagógico que eles vivenciam, e que por sua vez, o seu conhecimento,
entendimento e compreensão podem facilitar uma visão mais crítica e aprofundada da nossa
atividade docente.

Nº de Classificação: 2776
MENEZES, Adriana da Cunha. Percepção de pacientes psiquiátricos sobre suas famílias: um
espelho de dois lados (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2001. 119 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEREIRA, Maria Alice Ornellas
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo identificar a percepção de pacientes psiquiátricos
sobre suas famílias. Participaram deste estudo 8 (oito) sujeitos que freqüentam as dependências
do Núcleo de Atenção Psicossocial (NAPS-1), no município de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo. Foi utilizada abordagem qualitativa de pesquisa, onde recorremos ao instrumento entrevista
aberta, não diretiva, e à técnica de história oral de vida. Os procedimentos teórico-metodológicos
deste estudo foram embasados em observação, entrevista aberta e na consulta dos respectivos
prontuários. Utilizamos a Análise Temática para analisar os dados, obtendo duas categorias
básicas: Afeto e Desafeto e, a partir dessas, obtivemos as subcategorias: Afeto & Cuidado,
Desafeto & Vexar e Desafeto & Ausência. Através da análise, pudemos constar que os substratos
relacionados ao desafeto foram mais freqüentes, permitindo identificar que os sujeitos ouvidos têm
dificuldades no convívio familiar. Por outro lado, o significado da família e as expectativas em
relação à mesma são muito variáveis e particulares para cada pessoa. Isso evidencia que a
percepção de um sujeito sobre sua família pode ser diversa, levando-nos a ratificar a
individualidade dos significados, dos sentidos e dos sentimentos. O estudo sugere a necessidade
de individualizarmos o atendimento e considerarmos a percepção e a expectativa do paciente em
relação à sua família, para que possamos assumir estratégias adequadas para o trabalho com o
grupo familiar. Esses aspectos tornam-se importantes para o planejamento do atendimento à
família e ao paciente, na busca de transformações assistenciais, que visam um novo caminho em
direção à reabilitação.
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Nº de Classificação: 2777
SERRA, Sueli Olívia Andreo. Alimentação de bebês prematuros e dificuldades vivenciadas pelas
mães no aleitamento materno: a prática em uma UTI Neonatal em Cuiabá-MT. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 149 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SCOCHI, Carmen Gracinda Silvan
RESUMO: Os objetivos deste estudo foram caracterizar o tipo de alimentação láctea, a via de
administração e as técnicas de alimentação prescritas para prematuros, durante a internação na
UTIN do HUJM de Cuiabá - MT; identificar a prevalência do aleitamento materno por ocasião da
alta hospitalar e descrever a assistência e as dificuldades no processo do aleitamento materno de
prematuros, na perspectiva materna. Trata-se de um estudo descritivo exploratório, inserido na
abordagem quanti-qualitativa, desenvolvido em duas etapas: a primeira constituiu-se de um estudo
retrospectivo, utilizando da estatística descritiva para apresentar os dados pertinentes a prática
alimentar de uma população de 40 prematuros com peso ao nascer menor que 2.000g, assistidos
na UTIN no ano de 2000. Na segunda etapa, visando atender ao terceiro objetivo, realizamos
entrevista estruturada, gravada, com cinco mães. Como resultados constatamos que prevaleceu o
aleitamento misto (60%) na primeira alimentação láctea prescrita para estes bebês, administrado
por sonda orogástrica (90%). A transição da alimentação por sonda para a chuca ocorreu com
idade corrigida média de 35 semanas com desvio padrão de 1,4 semanas e peso médio de 1.629g
com desvio padrão de 116g, e a transição desta última para sucção no seio materno ocorreu com
idade corrigida média de 36,4 semanas com desvio padrão de 1,6 semanas e peso médio de
1.820g com desvio padrão de 85g. A prevalência do aleitamento materno exclusivo, por ocasião da
alta hospitalar, foi de 12,5%; o aleitamento misto foi o mais freqüente (85%). Nas entrevistas
destacamos o tema aleitamento materno no processo de assistir as gestantes e puérperas,
divididos em dois sub-temas: algumas ações educativas no pré-natal e mantendo a produção
láctea materna para o bebê prematuro hospitalizado. O segundo tema que aborda as dificuldades
maternas no processo do aleitamento materno, foi dividido em quatro sub-temas: enfrentando o
desconforto durante permanência na UTIN, convivendo com as condutas médicas alimentares
para prematuros, a fragilidade do prematuro e o ambiente da UTIN e a necessidade de apoio
logístico para amamentar. Com base nesses dados, acreditamos que para o incentivo do
aleitamento materno nesse segmento populacional, torna-se necessária a capacitação dos
profissionais do HUJM e a implantação de um protocolo de intervenção contemplando as
especificidades das necessidades e vivências maternas e a articulação das ações intrahospitalares e interinstitucionais.

Nº de Classificação: 2778
CARMONA, Luciana Mahnis Pereira. Grau de dependência do paciente em relação a enfermagem:
análise de prontuários. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2001. 96 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ÉVORA, Yolanda Dora Martinez
RESUMO: Pretendemos com este estudo analisar o grau de dependência dos pacientes em
relação à enfermagem consultando as anotações realizadas pelos enfermerios de um hospital
escola e também utilizando o instrumento de classificação de pacientes sugerido por FUGULIN et
al. (1994). Analisamos 74 pacientes de quatro unidades de internação do referido hospital e
entrevistamos 15 enfermeiros envolvidos com a determinação do grau de dependência.
Verificamos por meio do instrumento de FUGULIN et al. (1994) que houve discretas alterações do
grau de dependência do paciente da admissão até a alta e que os pacientes intermediários
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apareceram com maior incidência (41,9%). Os enfermeiros classificaram os pacientes em sua
maioria como parcialmente dependentes (46%). Durante a entrevista com os enfermeiros,
verificamos que os pacientes são classificados pelos mesmos observando a necessidade de
auxílio para deambulação, alimentação, higiene, movimentação e outros. Pelo instrumento de
FUGULIN et al. (1994) tivemos o contato com uma proposta de classificação do paciente, porém
para a nossa realidade ainda devemos treinar os enfermeiros e formular um instrumento próprio de
acordo com a característica das unidades de internação.

Nº de Classificação: 2779
KUSUMOTA, Luciana. História oral da Insuficiência Renal Crônica Terminal e do tratamento
dialítico de idosos. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2001. 120 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Rosalina A. Partezani
RESUMO: Este estudo objetivou caracterizar os idosos com Insuficiência Renal Crônica (IRC), em
tratamento de Diálise Peritonial Contínua Ambulatorial (DPCA), atendidos no Serviço de Diálise,
situado na Unidade de Transplante Renal de um Hospital Público de Ribeirão Preto - SP; bem
como descrever a história do processo da doença - IRC e do tratamento - DPCA para os idosos.
Participaram do estudo seis idosos com idade entre 61 e 74 anos em tratamento de DPCA. O
referencial teórico-metodológico foi a história oral temática, proposta por Meihy. Os dados foram
analisados a partir da construção de duas categorias: 1. Alteração do estado de saúde e 2.
Trajetória da doença - IRC. Na análise, foram evidenciados as alterações no estado de saúde dos
idosos, o início de uma nova trajetória de vida definida por mudanças fisiológicas, psicológicas e
sociais associadas ao diagnóstico e tratamento da IRC, bem como o curso da doença que
desencadeou impacto psicossocial associado ao processo de envelhecimento dessas pessoas,
sendo necessário o suporte social para a manutenção do tratamento e o enfrentamento da doença.

Nº de Classificação: 2780
FREDERICO, Priscila. Participação popular nas Comissões Locais de Saúde: mostrando vidas,
contando lutas. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2001. 233 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Maria Cecília Puntel de
RESUMO: Na atualidade vivenciamos a intensificação do debate sobre direito, democracia e
participação popular onde um aspecto nuclear é a reativação dos movimentos sociais por saúde
com conseqüente revalorização dos processos de construção da cidadania e autonomia. Este
estudo teve como objetivos identificar e caracterizar as Comissões Locais de Saúde no município
de Ribeirão Preto, São Paulo, com relação à conformação, funcionamento e participação e analisar
a participação popular nessas Comissões, buscando visualizar a existência de limites e de
oportunidades a serem exploradas. Para desenvolver o estudo utilizamos a abordagem qualitativa
de pesquisa, com o levantamento documental, a entrevista e a observação participante como
métodos de coleta de dados. A análise aproximativa da participação popular nas Comissões
Locais de Saúde trouxe-nos à análise introdutória da Teoria da Ação Comunicativa de Habermas
que nos apresenta o paradigma da comunicação, fundamentado em processos de comunicação
intersubjetiva com vistas ao entendimento e ao diálogo. A análise interpretativa da participação
popular nas Comissões nos mostrou um movimento social que não pode jamais ser analisado
sem perder de vista o macro-contexto histórico e político onde está inserido e o micro-contexto dos
sujeitos participantes pois reflete todas as relações contraditórias do Estado brasileiro com a
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sociedade, ainda muito marcadas por interações autoritárias, paternalistas, normalizadoras e
pouco solidárias, herança histórico-cultural de séculos de escravidão e ditadura militar. Reflete
também uma mentalidade capitalista-neoliberal que enfatiza o individualismo exacerbado e
acentua as desiguldades e exclusões sociais e econômicas, contrapondo-se à democratização e
contribuindo para compor um quadro desfavorável a participação popular e ao fortalecimento das
políticas nas áreas sociais, fazendo com que se identifique uma crise dos movimentos sociais na
área da saúde. Buscando aplicar o referencial teórico de Habermas construímos duas categorias
analíticas INTERAÇÕES SISTÊMICAS E INTERAÇÕES SOLIDÁRIAS que nos permitiram mostrar
a participação popular como um fenômeno social e histórico marcado por muitas lutas
desgastantes, tais como: luta para existir e sobreviver, luta por espaços, luta por reconhecimento e
valorização, luta por aprendizagem e acesso à informação, entre outras, que, muitas vezes, faziam
os sujeitos se sentirem indignados, desanimados e desacreditados. Encontramos uma participação
que está "SAINDO DA TOCA", ou seja uma vivência participativa recente e prematura, marcada
por muitas " lutas" e "tentativas", onde os sujeitos participantes, enfaticamente diziam: "Estamos
lutando, mas não está fácil" e "A gente, através da Comissão, tentando participar". Encontramos
também uma comunicação entre os sujeitos ainda muito centrada em ações estratégicas, pouco
comunicativas e dialógicas, onde posturas autoritárias, burocráticas e violentas "sufocavamcolonizavam" o mundo da vida dos sujeitos, fazendo com que muitas vezes, no universo de
resistências e barreiras a ação comunicativa, alicerçada em pretenções de validade saísse,
literalmente, de cena e cedesse lugar à uma verdadeira "conversa de surdos, cegos e mudos",
evidenciando um ESPAÇO DE EXCLUSÃO SOCIAL que não conseguia colocar as decisões e
iniciativas nas mãos da comunidade. Entretanto, apesar da Comissão sofrer, com toda sua rigidez
e vigor, a influência das limitações sistêmicas, pudemos visualizar momentos de ações solidárias e
autônomas entre os sujeitos que clamavam "QUEREMOS SER OUVIDOS" e ainda conseguiam
encontrar brechas em meio a este universo de dificuldades, aflorando a possibilidade de
construção de um ESPAÇO PÚBLICO AUTÔNOMO. Surge então, desta compreensão, a
necessidade de que a participação popular na área da saúde seja realmente incorporada como um
projeto político forte pelas administrações municipais e que se amplie para espaço mais informais,
autônomos, flexíveis, prazerosos e criativos. Assim, defendemos a educação popular para
mudarmos paradigmas e construírmos um mundo com mais participação e justiça social.

Nº de Classificação: 2781
RESUTO, Therezinha de Jesus Oliveira. Prática da lavagem/higienização das mãos pela equipe de
enfermagem de um centro de terapia intensiva de um hospital universitário do interior paulista (A).
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 104 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GIR, Elucir
RESUMO: Este estudo descritivo teve como objetivo identificar os fatores que determinam a
adesão à lavagem das mãos, pelos profissionais de enfermagem de um Centro de Terapia
Intensiva, bem como implementar estratégias para estimular a higienização das mãos na presença
de risco para infecção. Os dados foram obtidos através de entrevista semiestruturada com base
em dois questionários, contendo questões relacionadas à lavagem das mãos e ao uso do álcool
gel. Os dados foram analisados de forma quantitativa. A amostra foi constituída por 43
trabalhadores de enfermagem, de um hospital universitário, sendo 9 (20,9%) enfermeiros, 11
(25,6%) técnicos de enfermagem e 23 (53,5%) auxiliares de enfermagem. Os resultados, deste
estudo, evidenciam que apesar da infraestrutura do setor, provido de recursos materiais e
humanos, existem alguns fatores que dificultam a lavagem das mãos, como citados por 22 (47,8%)
dos trabalhadores de enfermagem, justificados pelas situações de urgências. O estudo denota
que, a percepção das situações de riscos para infecções, representam reforços positivos para a
adesão de um novo método de controle de infecção, através da utilização do álcool gel para a
higienização das mãos no Centro de Terapia Intensiva - Adulto.
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Nº de Classificação: 2782
FURLAN, Márcia Lúcia de Souza. Identificação das práticas de autocuidado referentes ao
funcionamento intestinal em pacientes com trauma raquimedular. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 127 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CALIRI, Maria Helena Larcher
RESUMO: Trauma raquimedular (TRM) é uma agressão à medula espinhal, que pode acarretar
graves alterações físicas e psíquicas no paciente, refletindo-se na família e sociedade. Com a
inexistência de terapêutica para reverter o quadro de TRM, é necessário investir na reabilitação
para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Através de um estudo exploratório-descritivo,
com metodologia quantitativa, foram investigadas as práticas de autocuidado intestinais e as
complicações em 27 indivíduos com TRM. Todos os pacientes eram solteiros, do sexo masculino e
predominância etária na faixa de 18 a 30 anos, com até o 1º grau incompleto e renda familiar de 2
a 5 salários mínimos. A principal etiologia da lesão foi o ferimento por arma de fogo. As práticas de
autocuidado intestinal mais utilizadas foram a massagem abdominal (31,7%), seguida da dieta rica
em fibras (24,4%), uso de laxante (14,6%), toque dígito-anal (14,6%), extração manual das fezes
(7,3%) e outros (7,3%). Quanto às complicações intestinais, houve predomínio de
constipação/impactação (50%), seguidas de incontinência fecal (23,5%), sangramento anal
(20,6%) e outras (5,8%). Em relação às internações hospitalares, consideradas oportunidades
para o(a) enfermeiro(a) orientar o paciente sobre as alterações decorrentes do TRM, 59,3% dos
pacientes apresentaram mais de uma internação, mas a transmissão de informação sobre
alterações intestinais ocorreu apenas em 22% dos casos. Diante do número reduzido de centros
especializados em reabilitação, é grande a necessidade e a importância de enfermeiros(as) com
formação específica em reabilitação a fim de atuar na assistência e educação dos pacientes, e no
ensino, nas instituições formadoras de profissionais.

Nº de Classificação: 2783
CARVALHO, Denise Maciel. Prevalência de cárie dentária em escolares uberabenses no ano de
1999 (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2001. 170 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MORAES, Suzana Alves de
RESUMO: Considerando-se a cárie como um importante problema de saúde pública e a ausência
de pesquisas no município de Uberaba, M.G., optou-se pelo desenvolvimento de um estudo que
pudesse refletir a sua prevalência em escolares de 7 a 12 anos no ano de 1999, com vistas a
subsidiar futuros programas de intervenção em saúde bucal. Obteve-se uma amostra de escolares
matriculados na rede pública de ensino utilizando-se o processo de amostragem por
conglomerados em dois estágios com partilha proporcional ao tamanho. Na primeira etapa foram
sorteadas 32 escolas e, na segunda etapa, 3.082 escolares, dos quais 2.776 foram examinados. A
coleta de dados foi realizada por uma cirurgiã-dentista e por uma auxiliar de pesquisa, de junho a
novembro de 1999. Os dados foram analisados no programa EPIINFO versão 6.04c. Os testes
estatísticos utilizados foram o "F" e o "x2", e o nível de significância adotado foi a £ 0,05. Os
resultados indicaram uma baixa prevalência de cárie em Uberaba no ano de 1999 (CPOD aos 12
anos igual a 2,25), com um incremento de 50% no CPOD médio a cada ano de idade.
Identificaram-se áreas de maior prevalência da doença (sudeste e fora do perímetro urbano). A
maioria das crianças estava livre de cárie na dentição permanente, mas com pelo menos um dente
decíduo atacado. O componente "cariado" foi o mais importante em ambas as dentições (crianças
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menores de 9 anos), enquanto o "obturado " prevaleceu entre os maiores de 9 anos. Observou-se
ainda a polarização da doença na população estudada.

Nº de Classificação: 2784
FURTADO, Maria Cândida de Carvalho. Cotidiano da família com filhos portadores de fibrose
cística: subsídios para a enfermagem pediátrica (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 111 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LIMA, Regina Aparecida Garcia de
RESUMO: A fibrose cística é uma doença genética caracterizada pela produção de muco espesso,
que depositado em alguns órgãos causa: doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência
pancreática e nível elevado de cloro no suor. Pretende-se, nesse estudo, descrever o cotidiano de
famílias com filhos portadores de fibrose cística, buscando apreender aspectos necessários à
implementação de uma assistência visando a melhoria da qualidade de vida do binômio
paciente/família. Para tanto realizou-se um estudo qualitativo com coleta de dados empíricos a
partir de entrevistas com 14 famílias de pacientes em tratamento na Clínica de Gastroenterologia
Pediátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo. Dos dados emergiram os seguintes temas: envolvimento da família, impacto da
doença e enfrentando desafios. Identificamos uma vida de dependência relacionada à doença com
desgaste físico e emocional tanto da criança quanto da família. Como considerações,
recomendamos a constituição de modelos assistenciais que tenham a família como foco de
atenção, considerando o meio ambiente, o estilo de vida e a promoção à saúde como seus
fundamentos básicos.

Nº de Classificação: 2785
GIUNTINI, Patrícia Bodnar. Escalonamento da dor pós-colpoperíneoplastia posterior e Burch I: um
enfoque experimental. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2001. 93 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Fátima Ap. Emm Faleiros
RESUMO: Os objetivos deste estudo experimental foram escalonar a dor pós-operatória e verificar
a estabilidade da percepção da dor pós-operatória. A dor pós-operatória foi investigada por
métodos psicofísicos diretos em sujeitos submetidos à Colpoperíneoplastia posterior e Burch, sob
raquianestesia. Três métodos foram utilizados: Experimento 1 - método de exploração seriada;
Experimento 2 - estimação de categorias e Experimento 3 - estimação de magnitudes e
comprimento de linhas. Os resultados obtidos foram: 1) cada indivíduo apresentou um tempo
próprio na determinação do seu limiar absoluto, ou seja, a dor é uma experiência única e
individual; 2) os descritores de maior atribuição para o grupo C no qual foi administrado
Cetoprofeno 100 mg, por via endovenosa, foram insuportável (MA = 4,80; DP = 2,78), terrível (MA
= 4,70; DP = 2,83) e desesperadora (MA = 4,50; DP = 2,72); no grupo T, Tenoxicam 40 mg por via
endovenosa, foram intensa (MA = 5,00; DP = 2,62), insuportável (MA = 4,70; DP = 2,54) e
tremenda (MA = 4,40; DP = 2,99) e no grupo F, soro fisiológico 0,9 % por via endovenosa, foram
insuportável (MA = 4,92; DP = 2,71), intensa (MA = 4,58; DP = 3,00) e desesperadora (MA = 4,50;
DP = 2,81); 3) o tempo de duração da cirurgia nos três grupos foi de, em torno de 2 horas; 4) o
grupo C apresentou efeito preemptivo, ou seja, retardou o tempo da primeira queixa de dor do
paciente, em torno de 6 horas e 30 min e nos grupos T e F não se evidenciaram diferenças
significativas quanto ao tempo de analgesia, sendo a primeira queixa de dor após o término da
cirurgia em 4h e 30 min; 5) Uma análise de variância aplicada aos tempos individuais de analgesia,
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tomando como referência a primeira (F 2,54 = 6,92, p < 0,002) e a segunda queixa de dor (F 2,46
= 4,68, p < 0,014), em função dos três tipos de medicamentos revelou que os grupos foram
diferentes entre si. 5) Comparações pelo Teste de Tukey revelaram que o grupo que recebeu
Cetoprofeno (Grupo C) foi diferente dos outros dois grupos, Tenoxicam (Grupo T) e Soro
Fisiológico (Grupo F) e não foram diferentes entre si, isto é, o tempo de analgesia foi maior para o
Grupo C e 6) o Cetoprofeno apresentou ser o medicamento mais eficaz, no sentido de que o
tempo de analgesia deste é maior para a dor originada por esse tipo de cirurgia, ou seja, tem
caráter preemptivo.

Nº de Classificação: 2786
PRADO, Maria Antonieta Spinoso. Aderência à atividade física em mulheres submetidas à cirurgia
por câncer de mama. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2001. 108 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MAMEDE, Marli Villela
RESUMO: A importância do exercício físico pós mastectomia está na prevenção da limitação
articular, linfedema, alterações posturais, fibrose muscular ou aderência tecidual da área cirúrgica.
Objetivo: verificar em um grupo de mulheres mastectomizadas, a adesão à atividade física
buscando identificar as barreiras e incentivos a esta prática. Respaldou-se no Modelo de Crenças
em Saúde que busca explicar o comportamento humano quanto ao processo saúde/doença, de
acordo com as variáveis: susceptibilidade, seriedade, benefícios, barreiras percebidas. Amostra:
30 mulheres atendidas num serviço especializado em reabilitação de mastectomizadas.
Procedimento: 1ª fase: aplicado um questionário contendo questões relacionadas ao conhecimento
e percepções sobre a prática da atividade física bem como dos benefícios e barreiras à sua
realização. Na 2ª fase solicitou-se o registro diário, durante 4 semanas consecutivas, do tipo de
atividade física realizada e suas justificativas quando não realizada. Conclusões: 100% das
mulheres percebem a prática como boa para a saúde e como importante barreira a falta de força
de vontade (96,7%). A adesão à atividade física foi de 96,7% sendo que 84,5% realizou 3 vezes ou
mais por semana. A não realização se deveu a falta de condições emocionais, atividades sociais,
falta de tempo, efeitos colaterais da quimioterapia e radioterapia, queixas físicas. Os incentivos à
realização foram: melhora do corpo e mente; conhecimento sobre a sua importância; presença de
um profissional e suporte dos familiares. A atividade física no período estudado ocupou uma região
central no espaço de vida das mulheres.

Nº de Classificação: 2787
GUIMARÃES, Jacileide. Sobre a criação do Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto: outras raízes
de uma história. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2001. 122 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Maria Cecília Puntel de
RESUMO: O objetivo deste estudo foi investigar a criação do Hospital Santa Tereza de Ribeirão
Preto, no Estado de São Paulo, na década de 40 do século XX. Partiu-se do pressuposto de que a
criação deste Hospital não se deveu apenas ao desafogamento do Hospital de Juqueri em São
Paulo, mas muito mais marcantemente por questões político-econômicas e sociais locais. O marco
teórico foi a história nova por razões dos problemas, objetivos e abordagens possibilitados por
essa escrita da história, ou seja, a busca pelos interstícios "por acaso" silenciados na história
oficial. Os instrumentos de investigação foram três: 1) consulta aos livros de registro dos pacientes
dos primeiros cinco anos de funcionamento do Hospital ( 1944-1948); 2) consulta aos jornais locais
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disponíveis no Arquivo Público - Casa da Memória de Ribeirão Preto de 1937 a 1946; 3)
entrevistas semi-estruturadas aos sujeitos ou familiares, no caso do óbito dos primeiros, envolvidos
no processo de criação do Hospital Santa Tereza. Portanto, o corte histórico visitado foi, no caso
dos jornais, os anos de 1937 a 1946, e, com relação ao registro dos pacientes internados naquele
Hospital, os anos de 1944 a 1948. No ato da criação do Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto,
verificou-se a presença do dado irrefutável do fenômeno de desafogamento de Juqueri, ou seja, o
Hospital abriu com pacientes vindos de lá, tendo inclusive esses pacientes grande contribuição na
construção/efetivação do Hospital. Mas os resultados, deste estudo, evidenciam que dois aspectos
podem ser acrescentados, por um lado a existência de uma demanda reprimida no que tange à
assistência psiquiátrica no município de Ribeirão Preto e região, e por outro lado uma premência
sócioeconômica e política, ou em outras palavras, a criação de um Hospital de Alienados em
Ribeirão Preto em 1944, foi uma questão eminentemente política, empreendimento do interventor
federal do Estado Ademar de Barros e dos resquícios do que na República Velha (1889-1930)
tinha sido o eminente Partido Republicano Paulista, porta-voz da política agroexportadora
predominante no país.

Nº de Classificação: 2788
CACCIA-BAVA, Maria do Carmo Gullaci Guimarães. História das famílias de crianças e jovens
com paralisia cerebral: a dor que não sai no jornal (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 188 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Maria Cecília Puntel de
RESUMO: Alicerçado no reconhecimento do direito das famílias brasileiras de projetarem o
desenvolvimento de seus filhos segundo seus padrões culturais e as representações subjetivas
produzidas sobre suas vidas, o presente trabalho debruçou-se em particular sobre famílias de
crianças e jovens com paralisia cerebral, buscando caracterizá-las social, política e culturalmente,
com o objetivo de compreender suas condições materiais de existência para a realização dos
direitos sociais constituídos, identificar os limites socialmente instituídos destes direitos e
configurar a capacidade de intervenção política das famílias, para o desenvolvimento integral
destas crianças e jovens. Buscou, também, estudar a representação social que estas famílias
produzem sobre a paralisia cerebral no contexto de sua existência. Essa relação entre direitos
sociais, padrões culturais e capacidade de organizar a reprodução social do grupo familiar permitiu
identificar nas famílias as bases da construção de duas categorias empíricas que mostraram-se
como a referência de seus integrantes para a compreensão da paralisia cerebral, das relações
sociais institucionais que as famílias estabelecem para a defesa da integridade de seus filhos
portadores de deficiência e para a concepção do futuro dessas crianças e jovens, com vistas a
uma vida íntegra. Neste contexto identificou-se a emergência de tensões que se expressaram
através de sentimentos como os de incompreensão, abandono, desgaste, sofrimento, em conflito
com os de busca, persistência, inconformismo e disposição de lutar pela autonomia das famílias.
As tensões derivadas das relações das famílias com as instituições, especialmente nas esferas da
Saúde e da Educação, fizeram com que as famílias estabelecessem internamente, entre seus
membros, relações de solidariedade e reconhecimento de capacidades mútuas. Nossos
pressupostos teóricos foram quatro: 1- a família é universalizadora dos valores que dizem respeito
à preservação da vida; 2 - a sociedade civil não é produtora da integração da família, através de
suas instituições, sob nenhum aspecto; 3 - as políticas públicas são produtoras de uma
consciência fragmentária e 4 - que grupos da sociedade podem organizar-se para além dos limites
instituídos. Essas famílias, mais do que objeto de pesquisa, são verdadeiros sujeitos em potencial
de transformação da sociedade, com vistas à definição de parâmetros de emancipação das
pessoas portadoras de deficiência, num processo denominado instituinte das novas bases de vida
e representação social da sua existência. A pesquisa fundamentou-se teoricamente em Antonio
Gramsci, dele extraindo conceitos com senso comum, bom senso, consenso ativo, consenso
passivo, sociedade civil, sociedade política, cultura e ideologia e as suas referências para estudo

84

das classes subalternas. De Peter McLaren as bases para a compreensão do caráter multicultural
do processo de formação da consciência. Dos estudos de Jurandir Freire Costa obtivemos as
referências históricas da família brasileira. Metodologicamente, assumimos a concepção
hermenêutica dialética para análise dos dados, que pressupõe, de imediato, a articulação dos
dados empíricos com o referencial analítico.

Nº de Classificação: 2789
GARCIA, Cristiane Fregonesi Dutra. Emissão otoacústica evocada transitória: instrumento para
detecção precoce de alterações auditivas em recém-nascidos a termo e pré-termo. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 142 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, José Antônio Aparecido de
RESUMO: O diagnóstico e a intervenção precoces nas alterações auditivas são de fundamental
importância no desenvolvimento infantil. O registro das emissões otoacústicas têm sido largamente
indicado, por ser um exame rápido, de fácil aplicação. Os objetivos do presente estudo foram
avaliar a função auditiva periférica de recém-nascidos a termo e pré-termo adequados e pequenos
para a idade gestacional, por meio da pesquisa das emissões otoacústicas transitórias,
identificando a prevalência de alterações auditivas nesta população; verificar a influência das
variáveis idades gestacionais e peso ao nascimento, assim como de tipos de tratamento,
ventilação mecânica, administração de medicamentos ototóxicos e permanência em incubadora e
analisar os fatores que interferem nos programas de triagem auditiva neonatal. Foram avaliadas
157 crianças, sendo 43 nascidas a termo, 79 pré-termo adequadas à idade gestacional e 35 prétermo pequenas à idade gestacional. Observou-se que recém-nascidos prematuros falham mais
nas respostas das emissões otoacústicas. A prevalência de perda auditiva condutiva na população
estudada foi de 29 orelhas para 1.000 e para perda auditiva neurossensorial de 16 orelhas para
1.000. As crianças de peso baixo ao nascimento foram as mais difíceis de serem avaliadas. As
emissões otoacústicas transitórias foram observadas a partir de 27 semanas de idade gestacional.
Os tipos de tratamentos utilizados foram fatores que influenciaram negativamente nas respostas
das emissões otoacústicas nos grupos de prematuros. O trabalho de diagnóstico precoce da perda
auditiva deve ser objetivo de equipe interdisciplinar - neonatologista, pediatra,
otorrinolaringologista, fonoaudiólogo, enfermeiro e familiares - e deve ser seguido, imediatamente,
por programas de intervenção precoce.

Nº de Classificação: 2790
SIMÃO, Manuel. Fatores de risco para as doenças cardiovasculares em trabalhadores de uma
destilaria do interior paulista. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto, 2001. 97 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NOGUEIRA, Maria Suely
RESUMO: Desenvolvemos estudo entre trabalhadores de uma destilaria do interior paulista com o
objetivo de identificar o perfil de trabalhadores do sexo masculino quanto aos fatores de risco
cardiovasculares. O referencial teórico foi o Modelo de "Campo de Saúde" que compõe os
elementos de biologia humana, meio ambiente, estilo de vida e organização dos serviços de
saúde. A população estudada constituiu-se de 123 trabalhadores, com idade entre 18 e 71 anos,
que desenvolviam atividades no setor da indústria. Os dados foram obtidos através de entrevista
individual feita pelo pesquisador na própria destilaria onde os mesmos atuavam. Ao término de
cada entrevista procedeu-se a verificação da pressão arterial pelo método indireto, em seguida o
exame antropométrico que constituiu-se da medida de peso e altura. Os níveis tensionais foram
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obtidos através de duas medidas com utilização do aparelho oscilométrico da marca Dixtal (modo
automático) e manguitos de bolsa de borracha compatíveis com a circunferência braquial do
indivíduo. Com relação a biologia humana, 10,6% dos trabalhadores apresentou obesidade grau I,
17% obesidade grau II; em 11,4% dos indivíduos identificamos valores de pressão arterial sistólica
³ 140 mmHg e em 12,2% com pressão arterial diastólica ³ 90 mmHg; quanto aos antecedentes
familiares, 32,5% referiram história familiar positiva de doença hipertensiva, 26,0% de acidente
vascular cerebral e 27,6% de diabetes melitus. Quanto ao meio ambiente, 60,2% possuíam o 1º
grau incompleto, 49,6% eram casados e 97,6% tinham o único emprego. No tocante ao estilo de
vida, 40,7% referiram realizar algum tipo de atividade física, 16,3% eram fumantes, 65,9%
indicaram consumo de bebida alcoólica e 49,6% referiram ingerir alimentos preparados com muito
sal. Em relação ao atendimento de saúde todos trabalhadores participantes no estudo possuíam
convênio médico, além daquele oferecido pela própria empresa. Os dados revelam existência de
hábitos autocriados que podem ser modificados e que se constituem em fatores de risco
cardiovascular; realçamos a necessidade de promoção de ações educativas visando à prevenção
dessas doenças.

Nº de Classificação: 2791
ELUI, Valéria Meirelles Carril. Comparação da função de duas órteses na reabilitação da mão em
garra móvel de hansenianos. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto, 2001. 115 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Maria Helena Pessini de
RESUMO: O estudo objetivou a comparação da função de dois tipos de órteses dinâmicas (de
couro e de termoplástico) utilizadas para a correção da garra móvel em indivíduos acometidos pela
Hanseníase. Comparou-se a medida do ângulo de movimento (extensão) das articulações
interfalângicas proximais dos dedos acometidos (goniometria), testes de força de preensão, de
pinça lateral, ponta a ponta e três pontas com aparelhos de medição disponíveis no comércio
(dinamômetro) e também desenvolvido um teste de função da mão previamente testado e
padronizado em 42 voluntários. A amostra de estudo foi constituída de 30 hansenianos que
apresentavam garra móvel, ulnar ou ulno-mediana em uma das mãos, com idade entre 20 a 81
anos, de ambos os sexos, submetidos ao uso das órteses de couro e de termoplástico.
Primeiramente foi comparado o desempenho imediato de duas órteses e posteriormente
reavaliada a capacidade funcional após seu uso por um período de três meses. Os resultados
foram analisados estatisticamente nas duas etapas, mostrando na comparação do desempenho
imediato que as órteses melhoraram o padrão de garra dos dedos acometidos e a órtese de
termoplástico obteve maior correção da garra (85,5%) que a órtese de couro (53%). Após o uso
das órteses por três meses, na garra ulnar obtivemos uma melhora de 76% e para a garra ulnomediana de 37%. Constatou-se que as órteses auxiliam tanto na correção da garra como na
função motora e na melhora da auto-estima.

Nº de Classificação: 2792
FEGADOLLI, Claudia. Avaliação da prescrição médica em pediatria em município do interior do
estado de São Paulo, baseada nos indicadores do uso de medicamentos selecionados pela OMS.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 99 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Iranilde José Messias
RESUMO: A Organização Mundial de Saúde recomenda que a prescrição de medicamentos seja
um parâmetro utilizado para que se conheça como ocorre o uso de medicamentos nas
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populações. Para tanto, foi indicada uma metodologia específica para o estudo desta prática, ou
seja, os indicadores selecionados do uso de medicamentos. O presente trabalho, aplicou essa
metodologia com o objetivo de apresentar um estudo descritivo da prescrição médica, em clínica
pediátrica de Unidades Básicas de Saúde. Obtivemos os seguintes resultados: o número médio de
medicamentos prescritos por receita foi de 2,6; a porcentagem de medicamentos prescritos pelo
nome genérico: 32%; a porcentagem de receitas em que se prescreveu um antibiótico, 44,62% e
um medicamento injetável, 10,4%; a porcentagem de medicamentos prescritos que constam da
lista de medicamentos do município foi de 22,87% e de 27,47% para a lista do programa "Dose
Certa" do Estado de São Paulo. A essencialidade dos medicamentos prescritos foi baixa, pois
apenas, 32,64% deles constam na RENAME. A porcentagem de medicamentos, realmente
dispensados foi de 39,88%. Os medicamentos mais prescritos, segundo a classificação AnátomoTerapêutico-Química ( ATC), foram os medicamentos com ação no "Sistema Respiratório",
seguidos pelos "Antiinfecciosos de ação sistêmica" e pelos medicamentos de ação no "Sistema
Digestivo e Metabolismo". Concluímos que os prescritores atuam sob forte influência comercial dos
fabricantes de medicamentos, pela baixa prescrição de medicamentos pelo nome genérico, além
do baixo número de medicamentos efetivamente dispensados devido à pouca concordância entre
os prescritos e os constantes nas listas padronizadas do município de Tabatinga e do Estado de
São Paulo.

Nº de Classificação: 2793
MANFREDI, Alessandra Kerli da Silva. Intervenção fonoaudiológica junto às mães ou responsáveis
por recém-nascidos de risco para deficiência auditiva com vistas à detecção precoce. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 80 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Claudia Benedita dos
RESUMO: O presente trabalho apresenta como objetivo avaliar um procedimento de intervenção
fonoaudiológica por meio da obtenção do índice de retornos, ao programa de acompanhamento do
desenvolvimento auditivo, de mães ou responsáveis por recém-nascidos de risco para deficiência
auditiva que apresentaram resultado negativo no exame de emissões otoacústicas realizado antes
de sua alta hospitalar e do levantamento dos motivos pelos quais tais retornos não ocorreram.
Foram estudadas dois grupos de mães ou responsáveis por recém-nascidos de risco para
deficiência auditiva: grupo experimental composto de mães ou responsáveis por recém-nascidos
internados no berçário de atendimento intermediário do Setor de Pediatria do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto e com resultado
negativo na triagem auditiva eletrofisiológica e grupo controle cujas informações sobre mães ou
responsáveis bem como sobre os recém-nascidos foram obtidas de forma retrospectiva junto aos
prontuários do Serviço de Arquivo Médico do referido hospital. Embora tenha-se observado altos
índices de ausências ao programa de acompanhamento auditivo nos dois grupos, 43,3% para o
experimental e 51,3% para o controle, houve diminuição de 15,6% para o grupo experimental em
relação ao controle, sendo o esquecimento o relato mais freqüente para o motivo de ausência
entre as mães faltosas pertencentes ao grupo experimental (30,8% das respostas). O motivo
resultado negativo no exame de emissão otoacústica foi observado em apenas um (1,7%) dos
relatos destas mães. Os resultados mostram que a intervenção foi parcialmente efetiva no sentido
de que embora o índice de ausências ainda tenha apresentado-se alto no grupo experimental,
houve diminuição, tendo sido as ausências não influenciadas pelo fato da presença de respostas
negativas no exame de triagem auditiva. Como conclusão, alerta-se os profissionais que trabalham
com recém-nascidos de risco para deficiência auditiva para estarem atentos com relação à
audição. Mães ou responsáveis por estes bebês devem ser muito bem orientadas sobre a
importância da audição e da detecção precoce da deficiência auditiva, no sentido de reduzir
comprometimentos futuros mais graves.
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Nº de Classificação: 2794
TELLES FILHO, Paulo Celso Prado. Administração de medicamentos: necessidades
educacionais de enfermeiros e proposição de um curso de atualização. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 140 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CASSIANI, Silvia Helena De Bortoli
RESUMO: Atualmente, sabe-se que o processo da administração de medicamentos é
multidisciplinar e que exige do profissional responsável por ele conhecimento atualizado. No
entanto, escassez de conhecimento, falta de reciclagem e educação em serviço permeiam a
temática da administração de medicamentos. No presente estudo, teve-se como objetivos analisar
as necessidades educacionais de enfermeiros atuantes em uma instituição hospitalar universitária
do interior do Estado de São Paulo, no que concerne à administração de medicamentos, bem
como propor um curso de atualização cujo conteúdo foi baseado nas necessidades educacionais
identificadas. Para tal, utilizou-se da Técnica do Grupo Nominal junto aos enfermeiros do Serviço
de Enfermagem Médico-cirúrgica I da citada instituição, através da seguinte questão nominal: "O
que você necessita saber mais para complementar seu conhecimento sobre a administração de
medicamentos?" Destacaram-se oito categorias de necessidades educacionais: mecanismos de
ação dos medicamentos, preparo e administração de medicamentos, obtenção de informações e
conhecimento, interações medicamentosas, estabilidade do medicamento, medicamentos
específicos e quimioterápicos, efeitos colaterais dos medicamentos e outros aspectos da
administração de medicamentos. Posteriormente houve a proposição de um curso de atualização,
o qual baseou-se nas necessidades educacionais identificadas. Ao término do estudo, destacou-se
a necessidade de um processo de educação continuada.

Nº de Classificação: 2795
BITTENCOURT, Márcia Lucio Miguel. Mortes por aborto no município de São Paulo: estudo
epidemiológico sob o enfoque de gênero (As). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2000. 80 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHIESA, Anna Maria
RESUMO: O presente trabalho teve por objeto as mortes pós aborto ocorridas nos anos de 1997 e
1998 no Município de São Paulo, analisadas sob o enfoque de gênero. Os objetivos que nortearam
o desenvolvimento do trabalho foram: reconstruir a assistência à saúde recebida pelas mulheres;
descrever as condições de vida e trabalho dessas mulheres; identificar as percepções de
familiares das mesmas sobre o aborto e acerca das repercussões destas mortes no cotidiano;
analisar as mortes por aborto sob o enfoque epidemiológico e de gênero. O caminho metodológico
adotado incorporou abordagens quantiqualitativas para apreensão da realidade, fazendo uso de
técnicas de geoprocessamento em saúde, caracterização do perfil epidemiológico das mortes por
aborto e entrevistas domiciliares junto aos familiares. Os resultados indicam a ocorrência de 21
óbitos de mulheres por aborto num conjunto de 260 óbitos maternos no período de 1997 e 1998.
Os dados obtidos sugerem que estas mulheres eram jovens, solteiras, residentes na periferia de
São Paulo, a maioria trabalhadora, e com 1º grau de escolaridade. A partir das entrevistas pôde-se
verificar que a trajetória que culminou com o óbito foi marcada pela falta de informações, por
atendimentos em serviços de saúde não resolutivos e pequena compreensão do processo
vivenciado. Para os familiares entrevistados a morte é de difícil aceitação, provocando a
desagregação familiar, sobretudo nos casos em que existem filhos menores. No entanto, poucos
esboçam possibilidades de modificar o panorama que configura este problema, sendo que em
alguns discursos está presente a culpabilização da vítima.
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Nº de Classificação: 2796
OLIVEIRA, Nelson Luiz Batista de. Motociclistas vítimas de acidentes de trânsito no município de
Maringá: magnitude e características. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2001. 76 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Regina Márcia Cardoso de
RESUMO: Com o objetivo geral de evidenciar as características epidemiológicas dos motociclistas
envolvidos em acidentes de trânsito, no Município de Maringá - Paraná, foram analisadas 446
vítimas atendidas pelo Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (SIATE).
Desse total de vítimas, 206 (46,19%) eram motociclistas e o restante pertencia a outras categorias
(240). Os resultados mostraram que os motociclistas diferenciaram-se das demais vítimas em
relação às variáveis: idade, posição no veículo, tipo de acidente, período do dia em que ocorreu o
acidente e destino após o atendimento. Os motociclistas foram as vítimas mais freqüentes na faixa
etária de >23 e <32 anos. Foram minoria entre mulheres com idade >32 e homens com idade >50
anos. Os passageiros de motocicleta foram menos freqüentes que os dos demais veículos
(38,38% e 61,62% respectivamente). As vítimas mais freqüentes de quedas foram os motociclistas
(60,32%). Quando considerado o período do dia e dia da semana da ocorrência do acidente,
observou-se que de segunda a quinta feira os motociclistas estiveram predominantemente em
ocorrências entre 12h e 17h 59 min. Na sexta feira e sábado, ocupantes de motocicleta foram
freqüentemente envolvidos em acidentes ocorridos nesse horário e também entre 18h e 23h 59
min. Os motociclistas encaminhados para hospitais menos especializados na assistência aos
traumatizados foram em menor freqüência comparativamente às demais vítimas. A recusa de
atendimento também foi menos freqüente entre motociclistas (35,00%).

Nº de Classificação: 2797
PEREIRA, Maria Lúcia Duarte. (Re)invenção da sexualidade feminina após a infecção pelo HIV
(A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 129 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CHAVES, Eliane Corrêa
RESUMO: A infecção pelo HIV/AIDS tem provocado pânico e desafios à humanidade, porém tem
proporcionado a reflexão sobre o resgate da dimensão subjetiva do ser humano, retrato do que
sente, do que pensa e de como age a pessoa diante da realidade experienciada. Frente a isso, o
presente estudo teve como objetivos: compreender o significado da sexualidade para mulheres
portadoras do HIV/AIDS e descrever o modo como essas mulheres vivenciam sua sexualidade
após o diagnóstico da infecção. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, que teve como
referencial teórico a Teoria das Representações Sociais, na perspectiva da Psicologia Social, e
como método de análise respaldou-se na análise de conteúdo, de Bardin. A representação da
sexualidade foi revelada como sexo genital e compartilhado, porém com dimensões diferenciadas
em dois momentos, antes e após a infecção pelo HIV. Os resultados encontrados mostram a
vivência da sexualidade permeada pelo conflito diante da possibilidade da revelação da sua
condição sorológica, provocando medo de se relacionarem com outras pessoas que não vivenciem
seu mesmo problema. É descrita, ainda, como difícil e traumática, provocando transformações. A
via sexual, modo pelo qual essas mulheres se infectaram, denunciou uma violação moral ligada à
noção de irresponsabilidade, pois, em nome das paixões, do prazer e da própria vida,
transgrediram as normas cristãs e as determinações da ciência, o que as faz se manter
prisioneiras da culpa. Esse estudo nos permitiu refletir sobre a individualidade afetivo-sexual da
mulher portadora do HIV/AIDS e nos alertou para aspectos que são considerados secundários na

89

história de algumas doenças, porém, constituem ponto de relevância quando se trata da vivência
da sexualidade num contexto marcado pela AIDS.

Nº de Classificação: 2798
VAL, Luciane Ferreira do. Estudo dos fatores relacionados à AIDS entre estudantes do ensino
médio. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 181 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENEGHIN, Paolo
RESUMO: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids), é uma pandemia com alto nível de
letalidade. Os adolescentes no início da atividade sexual, podem se deparar com as Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DST), e entre estas a Aids. A gravidez na adolescência é uma
epidemia no país, indicando que, se a prevenção para gravidez não está ocorrendo, também não
está ocorrendo para as DST. Fazer um diagnóstico prévio da situação em que se deseja intervir, é
uma conduta objetiva, utilizada por educadores na elaboração de programas de educação em
saúde cientificamente elaborados. Neste sentido, este estudo têm o objetivo de obter dados que
possibilitem identificar o perfil demográfico e os fatores que levam os estudantes do ensino médio
a adotarem comportamentos de risco para a Aids. A população deste estudo foi constituída de 360
estudantes da primeira, segunda e terceira séries do ensino médio das duas escolas estaduais do
município de Peruíbe, São Paulo, Brasil. Trata-se de um estudo exploratório - descritivo, para o
qual foi aplicado um questionário estruturado. Os resultados demonstraram que 50,6% dos
estudantes têm dúvidas de que a masturbação mútua seja uma prática sexual segura; a maioria
tem conhecimentos corretos relacionados à Aids, porém 50,5% ainda acreditam, erroneamente,
que a doação de sangue pode contaminar o doador; 62,3% referem utilizar o coito interrompido na
prevenção da Aids e 30,4% a pílula anticoncepcional; 53,2% consideram não correr nenhum risco
ou pequeno risco para a Aids; consideram como muito importante ou importante 87,7% da
fidelidade do homem e 89,3% a fidelidade da mulher; 29,7% a virgindade do homem e 40,6% a
virgindade da mulher; 23,5% a abstinência sexual masculina e 26,9% a abstinência sexual
feminina na prevenção da Aids; 58,6% já tiveram relação sexual; 49,5% dos meninos iniciaram a
atividade sexual entre os 10 e 13 anos e 70,0% das meninas entre os 14 e 17 anos de idade;
56,9% relataram atividade sexual nos últimos 30 dias; 48,3% afirmam fazer uso da camisinha
todas as vezes que têm relação sexual; 38,3% algumas vezes e 11,0% nunca usam; 45,1%
afirmaram que fazem uso de bebidas alcoólicas; 95,2% não usam drogas injetáveis; 62,5%
declararam que não têm plano ou seguro saúde ou convênio médico; 60,6% utilizam recursos da
saúde pública; 45,3% dos estudantes trabalham; 63,3% ganham entre 1 e 2 SM; 25,8% das
famílias dos estudantes têm renda mensal entre 1 a 4 SM; citaram como pessoas escolhidas para
conversarem sobre HIV/AIDS: 70,8% os amigos; 54,4% a mãe; 43,9% o (a) namorado (a); 40,3%
os irmãos; 30,6% os professores; 29,7% o pai e 17,5% o profissional da saúde; 50,3%
responderam seguir o que essas pessoas dizem; 30,8% seguem às vezes e 12,8% não seguem;
70,8% citaram a televisão como fonte de informação considerada mais importante na formação do
conhecimento atual sobre a doença. Este projeto de pesquisa, tem a finalidade de obter dados que
possam servir de subsídios, para que os setores responsáveis pela educação e saúde do
município, construam programas preventivos de acordo com a realidade apresentada pelos seus
próprios estudantes.

Nº de Classificação: 2799
FARAH, Olga Guilhermina Dias. Stress e coping no estudante de graduação em enfermagem:
investigação e atuação. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 142
f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
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Orientador(es): MIYADAHIRA, Ana Maria Kazne
CHAVES, Eliane Corrêa
RESUMO: Considerando o grande número de artigos que indicam a presença de stress no
estudante de enfermagem, os objetivos deste estudo foram: identificar nesta população aspectos
indicativos de stress psíquico, desejo de morte, falta de confiança na capacidade de desempenho,
distúrbios de sono e psicossomáticos, assim como os tipos de coping; a partir destes resultados,
implementar e documentar os resultados de um programa educativo. A população foi constituída
por 36 estudantes matriculados na disciplina de Semiologia e Semiotécnica de um Curso de
Graduação em Enfermagem. Para coleta de dados foram utilizados dois testes, o "General Health
Questionnaire" para avaliar os níveis de saúde geral e o SCOP-COP/VAS para identificação de
fatores de coping. Estes dados foram coletados no início da Disciplina. A partir dos resultados
obtidos, junto aos estudantes, foi delineado um programa educativo que foi implementado no
início do estágio clínico. Em seguida foram coletados novamente os dados de saúde geral e
coping. Os resultados foram trabalhados estatisticamente e permitiram concluir que os escores
apresentados pelos alunos são indicativos de stress psíquico, distúrbio de sono e psicossomático.
Os fatores de coping que apresentaram maiores escores foram de otimismo e responsabilidade e
os menores capacidade de liderança e de relaxamento. O programa educativo foi passível
implementação e resultou em alterações estatisticamente significantes sendo avaliado como
podendo influenciar positivamente para estimular fatores de coping e diminuir níveis de stress
psíquico.

Nº de Classificação: 2800
SERPA, Letícia Faria. Complicações da nutrição enteral em pacientes de UTI: comparação entre
os métodos de administração contínua e intermitente. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2001. 139 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KIMURA, Miako
RESUMO: Este estudo é um ensaio clínico prospectivo e comparativo, que teve por objetivos
identificar a incidência de complicações da terapia nutricional enteral em uma amostra de
pacientes de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e analisar comparativamente a ocorrência dessas
complicações, de acordo com o método de administração: contínua e intermitente. Foram
estudados 28 pacientes internados na UTI de um hospital geral, de atendimento particular, do
Município de São Paulo. Foram constituídos dois grupos pareados de 14 pacientes,
correspondendo a cada um dos métodos estudados: administração contínua (Grupo C) e
intermitente (Grupo I). Os critérios para o pareamento foram o diagnóstico médico principal e o
nível de gravidade, medido pelo índice APACHE II. Doenças neurológicas (50%), respiratórias
(29%), cardiológicas (14%) e sepse (7%) foram os principais motivos de internação. A maioria dos
pacientes apresentou índice de gravidade no intervalo entre 10 a 19 pontos, com média de 15,14
(DP=3,44). Os grupos mostraram-se também homogêneos em relação às seguintes variáveis:
idade, sexo, tempo de permanência na UTI, risco de mortalidade, tempo para início da nutrição
enteral (NE), medidas antropométricas e bioquímicas, uso de ventilação mecânica, sedação e
antibioticoterapia. Houve diferença estatisticamente significante apenas em relação ao uso de
drogas vasoativas, predominante entre os pacientes do Grupo I. Todos os pacientes foram
acompanhados durante três dias consecutivos, após o início da NE. As seguintes análises
estatísticas foram utilizadas: descritiva, de associação e de comparação, adotando-se o nível de
significância de 5%. Quanto à incidência de complicações na amostra estudada, a principal delas
foi o alto resíduo gástrico, observada em 13 dos 28 pacientes (46,42%), seguida da distensão
abdominal, em 8 (28,57%), e do deslocamento da sonda, em 7 (25,00%). Vômito e diarréia
incidiram em proporção igual de 14,28% (4 pacientes). Em apenas um paciente (3,57%) foi
observada aspiração pulmonar e obstrução da sonda. O déficit de volume infundido ocorreu em 26
dos 28 pacientes (92,85%), secundário a alguma complicação ou interferências externas. A análise
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comparativa dos Grupos C e I demonstrou que houve diferença estatisticamente significante entre
eles (p=0,0117), em apenas uma das complicações: o déficit no volume total administrado, no
primeiro dia de observação, foi maior no Grupo I (-186,07ml) do que no Grupo C (-34,14ml). A
suspensão da dieta ocorreu em 67,85% dos pacientes no primeiro e terceiro dias do estudo e em
60,71% no segundo dia, pelo menos uma vez. Os principais motivos de suspensão da NE, no
grupo C foram: arbitrárias (desacertos como alteração do gotejamento e suspensão quando o
volume residual era menor que o estipulado) seguido de procedimentos diagnósticos e
terapêuticos e em terceiro o alto refluxo. Já no grupo I, a NE foi suspensa principalmente, pela
ocorrência de alto refluxo, seguida de procedimentos diagnósticos e terapêuticos e em terceiro
lugar arbitrárias.Os grupos estudados não diferiram entre si quanto aos motivos de suspensão da
dieta. Os resultados obtidos neste estudo sugerem que o método de administração contínua pode
se constituir em alternativa útil na implementação do suporte nutricional em pacientes de UTI,
tendo em vista os indícios de sua vantagem, ainda que pequena, no alcance da meta calórica
desses pacientes. Estudos com amostras maiores, prospectivos e controlados, serão necessários
para se obter resultados mais conclusivos.

Nº de Classificação: 2801
COELHO, Edméia de Almeida Cardoso. Enfermeiras que cuidam de mulheres: conhecendo a
prática sob o olhar de gênero. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2001. 174 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FONSECA, Rosa Maria Godoy Serpa da
RESUMO: O estudo foi motivado por pesquisa anterior em que enfermeiras atuam nos cuidados
diretos à saúde da mulher, mas referem-se a um poder médico limitante da sua autonomia
profissional. Nesse espaço, as mulheres mantêm-se sob uma ordem que lhes nega como sujeitos
capazes de decidir politicamente sobre o seu corpo e sobre a sua vida. Parte do pressuposto de
que naquela realidade, soma-se ao poder médico a incorporação pelas enfermeiras de um modelo
de assistir em saúde vinculado às estruturas de poder do Estado, essencialmente androcêntricas,
reproduzindo-o na relação com a cliente. A pesquisa teve como objetivos conhecer os
condicionantes institucionais da prática das enfermeiras nos cuidados à saúde da mulher e com
base nestes conhecer como se constrói e como se dá a relação enfermeira-cliente analisando-a
segundo a abordagem de gênero. Os dados foram obtidos por meio de oficinas de reflexão e a
análise mostrou que a relação enfermeira-cliente se constrói e se dá em meio a desigualdades
entre e intragênero e a prática está condicionada a questões estruturais e à dinâmica do serviço
em que médicos definem rotinas e prioridades. A prática das enfermeiras é orientada pelo
referente masculino que as inferioriza no campo do saber e a idealização do cuidar define uma
relação com as clientes que dificulta a potencilização da capacidade reivindicatória das mulheres e
dessas profissionais por direitos. As enfermeiras buscam o exercício do cuidar como expressão de
um saber qualificado que conjugue o técnico e o científico com afetividade, o que é comprometido
pelo referencial da prática e pela ordem institucional.

Nº de Classificação: 2802
MANTOVANI, Maria de Fátima. Sobrevivendo: significado do adoecimento e o sentido da vida pós
ostomia. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 130 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): IDE, Cilena Aparecida Costardi
RESUMO: O desafio de apreender formas de reação ao convívio da cronicidade, representada
principalmente pelo câncer, e a posterior condição de suportar o corpo transformado por uma
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ostomia, funda-se na necessidade de compreender essa experiência singular mobilizada pelo
adoecimento e modelada por uma lesão corporal. Assim sendo, a pesquisa teve como objetivos:
caracterizar aspectos identitários de pessoas que convivem com a cronicidade e com a ostomia e
configurar a expressão de sentidos atribuídos por adultos à vida pós-ostomia. Como perspectiva
analítica, o estudo pautou-se nas representações sociais, buscando acessar os conteúdos
ideativos relativos à experiência em foco, por meio de catorze entrevistas realizadas com adultos
no período de março de 1999 a agosto de 2000, respeitando-se os princípios éticos de
participação voluntária, esclarecida e consentida. Utilizou-se a análise de conteúdos, agregando
por decorrência o recorte e a escolha das unidades de registro, culminando na configuração
analógica e progressiva dos elementos dos esquemas representacionais: "O desenrolar temporal
do processo de adoecimento" e "O sentido da vida pós-ostomia: os tempos dessa representação".
Como dados complementares foram configurados atributos relativos à composição do grupo
considerando indicadores biossociais, a auto-representação de si antes do adoecimento e o
processo de adoecimento, incluindo os diagnósticos seus tempos e sintomas. Como síntese
podemos considerar que o sentido maior da sobrevivência foi o de investir na vida reelaborando
relações e espaços de existência buscando sensações de prazer antes desconsideradas. Nessa
trajetória essas pessoas projetaram-se para além do próprio cotidiano na tentativa tanto de
justificar-se quanto de repetir experiências emocionais pautadas na necessidade de gerar
dependência. Assim, o imaginário se mobiliza para agregar um novo atributo: ser um membro de
referência associativa.

Nº de Classificação: 2803
MENEGUIN, Silmara. Qualidade de vida de pacientes com cardiopatias valvares. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 111 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KIMURA, Miako
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo correlacional que teve por objetivos: descrever as
características sócio-demográficas e clínicas de uma amostra de pacientes valvopatas com
primeira indicação cirúrgica; analisar a qualidade de vida desses pacientes utilizando a versão em
português do Índice de Qualidade de Vida de Ferrans & Powers; identificar os fatores associados a
qualidade de vida dos pacientes pesquisados. O Iíndice de Qualidade de vida (IQV) é um
instrumento genérico de avaliação de qualidade de vida composto por 68 ítens divididos em duas
partes: a primeira mede o nível satisfação e a segunda a importância atribuída a cada um dos
ítens. Os 34 ítens de cada parte correspondem a quatro domínios: Saúde/funcionamento (14
ítens); Sócioeconômico (9 ítens); Psicológico/espiritual (7 ítens); Familia (4 ítens). A avaliação de
sua confiabilidade foi realizada pela análise da consistência interna dos ítens através do
coeficiente Alfa de Cronbach, obtendo-se os seguintes valores de Alfa: 0,83 (IQVTotal), 0.74
(Saúde/funcionamento), 0.48 (Sócioeconômico), 0.80 (Psicológico/ espiritual) a 0.66 (Família). O
IQV demonstrou ter validade de critério e discriminante. A amostra foi constituída por 60 pacientes,
sendo 51.6% homens e 48.4% mulheres, com idade média de 42.9 anos, católicos (73.3%), com
média de 2.8 filhos, com companheiro (73.3%) e baixo nível sócioeconômico e de escolaridade. A
grande maioria dos pacientes (80%) encontrava-se na classe funcional III, 76,6% das valvopatias
foram devidas às sequelas da febre reumática e a estenose mitral foi a lesão valvar mais frequente
(33,3%). De uma variação de 0 a 30, o escore médio do IQVTotal variou de 11.8 a 19.2 sendo que
o domínio Saúde/funcionamento foi o que apresentou menor escore médio (15.0) seguido do
domínio Sócioeconômico (15.2). Os fatores associados a qualidade de vida foram: idade, renda
mensal per capita, sexo, situação marital, nível de escolaridade, situação frente ao trabalho e
afastamento do trabalho por problemas de saúde. A qualidade de vida não foi associada ao
número de filhos, tempo de afastamento do trabalho e religião.
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Nº de Classificação: 2804
SILVA, Yara Boaventura da. Análise dos registros de enfermagem sobre dor e analgesia em
doentes hospitalizados. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 95
f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIMENTA, Cibele Andrucioli de Mattos
RESUMO: Este trabalho é um estudo descritivo-exploratório que analisou os registros de
enfermagem sobre dor, analgesia e satisfação com analgesia em doentes com queixa dolorosa
internados em uma instituição oncológica, no período de outubro a novembro de 1999. Foram
entrevistados 38 doentes internados em duas unidades médico-cirúrgicas que relataram dor no
período analisado. Observou-se que o registro de enfermagem sobre a presença ou ausência de
dor nas últimas vinte e quatro horas, ocorreu em 94,8% (n=36) dos prontuários analisados.
Observou-se que o registro de enfermagem sobre a presença ou ausência de dor ocorreu em
cerca de 50% dos casos no período da manhã, em 79% à tarde e em 89% à noite. Quando se
analisou os plantões, manhã, tarde e noite, em 25% dos casos não havia registro. O registro sobre
a caracterização da dor foi insuficiente e restringiu-se à descrição de local (71,1%) e intensidade
(44,7%). A coincidência entre o registro de enfermagem e o relato do doente sobre as
características da dor foi pequena e ocorreu em 7 casos, quanto ao local e intensidade, em 5
vezes, quanto `a duração e aos prejuízos da dor e, em 3 ocasiões sobre a qualidade da dor. Os
registros de enfermagem são forma de comunicação entre as equipes entre os turnos, além de
fonte para pesquisa e base para auditoria. Sua inadequação compromete a assistência ao doente
e, portanto, o seu aperfeiçoamento é meta a ser perseguida. Talvez o manejo da dor possa ser um
bom indicador clínico de qualidade de assistência visto a freqüência com que ocorre e as
repercussões que acarreta.

Nº de Classificação: 2805
PERES, Heloisa Helena Ciqueto. Ser docente de enfermagem frente ao mundo da informática: um
olhar na perspectiva da fenomenologia social (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2001. 228 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): KURCGANT, Paulina
RESUMO: A presente pesquisa objetiva desvelar, segundo a percepção dos enfermeiros docentes,
o significado da inserção da informática no ensino de enfermagem tendo como referencial de
análise a vertente da fenomenologia social de Alfred Schütz. Nessa perspectiva, os sujeitos que
vivenciam a situação singular da informática no ensino de enfermagem e, assim, capazes de
atribuir significações às experiências vividas, são docentes que ministram, esse ensino, em uma
Escola de Enfermagem vinculada à uma Universidade Pública do Estado de São Paulo. A
obtenção dos depoimentos foram norteados pela seguinte interrogação: Como você percebe a
informática no ensino de enfermagem? A apreensão de dados biográficos das entrevistadas fez
parte da entrevista, objetivando o conhecimento da trajetória profissional na docência e suas
experiências com a informática. A trajetória metodológica permitiu a compreensão da informática
no ensino de enfermagem a partir das descrições dos sujeitos que vivenciam esse fenômeno.
Assim, emergiram dos discursos 9 subcategorias que agrupadas resultaram em 6 categorias
concretas do vivido, que caracterizam o estável e o mutável no cotidiano desse grupo de docentes
pesquisado. As categorias e as respectivas subcategorias são: categoria - Projetando a adoção da
informática no ensino, com as subcategorias: Utilizando a informática como recurso didático e
Inovando a proposta curricular; Preparando tecnologicamente os alunos - Atuando no mercado de
trabalho informatizado e Utilizando a informática na pesquisa; Acompanhando o mundo
tecnológico - Acreditando na informática, Capacitando tecnologicamente o docente e Aplicando a
informática no ensino; Resgatando a política institucional; Identificando o conhecimento
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tecnológico - Vivendo o despreparo tecnológico docente, Enfrentando alunos "internautas" e
Vivendo o mundo da informática na saúde. Passando de uma atitude pré-reflexiva comum ao
mundo da vida diária, para um comportamento racional, através de um processo reflexivo da
realidade estudada, foi possível construir o tipo vivido dos docentes: "Docentes frente à informática
no ensino de enfermagem" a partir dos impulsos motivacionais típicos dos docentes referente ao
fenômeno estudado, caracterizados pelos motivos para e motivos porque, constituindo as
tipificações desse grupo de docentes sobre a ação - inserção da informática no ensino de
enfermagem. O cenário desvelado nas falas das docentes permitiu a construção do tipo vivido de
docente como sendo aquele que apresenta diferentes graus de interesse pelas novas tecnologias
e visa a inserção da informática no ensino de enfermagem, vislumbrando projetos fundamentados
em novos modelos pedagógicos que possibilitem aprendizado auto-instrucional e individualizado,
numa perspectiva de formar enfermeiros críticos, reflexivos e tecnologicamente competentes. Os
projetos de inserção da informática no ensino de enfermagem têm como fontes de intuição e de
idealização os conhecimentos armazenados e as experiências educacionais adquiridas pelo
docente no seu mundo vida, sendo que a tomada de decisão ou escolha desses projetos ocorre,
livremente, num processo de reflexão e de refinamento sobre as alternativas favoráveis e
desfavoráveis, geradas a partir do contexto social e da situação biográfica de cada docente. Nessa
perspectiva, vislumbra-se a construção de competências docente para a efetivação da inserção da
informática no ensino de enfermagem a partir de políticas institucionais pró-ativas, de valorização
do ensino e de desenvolvimento tecnológico dos docentes aderentes à sociedade contemporânea,
fundamentada em reflexão ético-política em contraposição aos modismos tecnológicos e aos
interesses econômicos, visando integrar, as novas tecnologias, às necessidades da profissão e à
dimensão humana da enfermagem.

Nº de Classificação: 2806
OLSCHOWSKY, Agnes. Ensino de enfermagem psiquiátrica e saúde mental: análise da pósgraduação "lato sensu" (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001.
233 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Graciette Borges da
RESUMO: O objeto de estudo desta pesquisa é o ensino de pós-graduação "lato sensu" de
enfermagem psiquiátrica e saúde mental das Escolas de Enfermagem da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade de São Paulo/Ribeirão Preto (USP/RP). Orientada
pelo referencial histórico-estrutural, que supõe uma perspectiva dialética, essa prática é entendida
como um processo dinâmico, contraditório e em transformação construído por seus atores na
sociedade. O estudo tem entre seus objetivos caracterizar e analisar o ensino de pós-graduação
"lato sensu" dos cursos referidos, identificando seus paradigmas, mudanças incorporadas e suas
articulações com as propostas da Reforma Psiquiátrica. Os cursos da EEUFRGS e USP/RP são
pioneiros e dinamizadores do ensino especializado da área, titulando os enfermeiros e
consubstanciando a formação de novos cursos no país. De forma semelhante, respeitando as
especificidades, ambos os cursos procuram a capacitação específica em enfermagem psiquiátrica,
habilitando os profissionais para uma intervenção prática de qualidade. Apresentam uma
abordagem teórica ampla das diferentes concepções da psiquiatria, caracterizando-se pela
transmissão das idéias hegemônicas da área: a visão organicista da loucura e, ao mesmo tempo,
apresentando as concepções da Reforma Psiquiátrica. Essas concepções antagônicas
transmitidas nesse ensino, tem gerado movimento, possibilitado crítica, manutenção,
reestruturação e inovação dos cursos estudados. Especialização é um processo de ensino que
procura ampliar os conhecimentos e concepções da área, preparando os profissionais para intervir
e transformar a prática. Essa formação tem o objetivo de capacitar o enfermeiro, oferecendo um
saber teórico/prático que o diferencia na sua prática profissional. Esse ensino deve ser aproveitado
como espaço político e de crítica, tendo presente a existência de limites e poderes diferentes, que
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podem ocasionar mudanças positivas e/ou negativas, mas que buscam construir/reconstruir esse
ensino e a prática de enfermagem psiquiátrica.

Nº de Classificação: 2807
DUARTE, Yeda Aparecida de Oliveira. Família: rede de suporte ou fator estressor: a ótica de
idosos e cuidadores familiares. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2001. 196 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CIANCIARULLO, Tamara Iwanow
RESUMO: Com o envelhecimento populacional e as a1lterações nas estruturas familiares que
estamos vivenciando nos últimos anos, muitos autores têm desenvolvido instrumentos com o
objetivo de identificar a dinâmica de funcionamento familiar e sua relação com demandas
assistenciais identificadas. Não encontramos em revisão bibliográfica realizada, no entanto,
nenhum instrumento, que direcionasse seu olhar especificamente para as famílias de idosos com
diferentes níveis de dependência de forma a identificar a dinâmica de funcionamento da família e
suas alterações frente às novas demandas instaladas em seu ambiente.Este estudo teve por
objetivo realizar a tradução e adaptação transcultural de um instrumento denominado "Family
APGAR" e, verificar suas propriedades de medida por meio de sua aplicação junto a idosos
independentes, idosos dependentes e seus cuidadores. Este instrumento foi desenvolvido por G.
Smilkstein em 1978 e é utilizado em diferentes parte dos mundo como um teste de "screening"
para identificar disfunções familiares. Ele permite a identificação da família, a partir da ótica de
seus membros, como um recurso psicossocial ou como um suporte social deficitário e possível
fator estressor. A percepção do indivíduo da eficácia e da qualidade deste recurso influenciará
significativamente seu estado de saúde. Este estudo, descritivo, de campo e transversal seguiu os
passos propostos por Guillemin e foi desenvolvido no período de agosto a dezembro de 1999
tendo sido subdividido em duas partes, a primeira de tradução e adaptação trasncultural, contou
com a participação de 8 juízes e a segunda, de validação psicométrica, contou com 200
respondentes sendo 149 idosos (98 independentes e 51 dependentes) e 51 cuidadores
relacionados diretamente com os idosos dependentes. Na avaliação dos juízes, a equivalência
semântica e idiomática obteve concordância de 80,7% e um K= 0,30, estatisticamente significante.
As equivalências cultural e conceitual apresentaram respectivamente concordância de 82,5% e
87,5%. A repetibilidade, verificada em três aplicações, apresentou índices de correlação muito
elevados, todos estatisticamente significantes, com um K= 0,728 na segunda aplicação e 0,889 na
terceira aplicação, índices de nível excelente em termos estatísticos. A consistência interna obtida
pelo alfa de Cronbach foi de 0,8750 e portanto muito satisfatória. Não foram observadas
correlações negativas e nem modificações que pudessem ser feitas para melhorar o valor de alfa.
Na validação discriminante verificou-se que o APGAR apresenta valores significativamente
distintos (p=0,027) demonstrando sua sensibilidade para verificar o impacto da condição de
dependência entre as populações nas quais a mesma se apresentava.

Nº de Classificação: 2808
SHIMODA, Gilcéria Tochika. Lesão de papila mamária: características, freqüência e fatores
presentes na ocorrência desta intercorrência em um grupo de nutrizes internadas em Sistema
Alojamento Conjunto. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 163 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Isília Aparecida
RESUMO: Este estudo visa construir subsídios para aprimorar a assistência à nutriz, com respeito
a prevenção e cuidados para a remissão da lesão de papila mamária. Seus objetivos foram:
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verificar a ocorrência de lesão de papila mamária, segundo características de nascimento do RN e
características pessoais, anatômicas e obstétricas da puérpera; identificar os tipos de lesão de
papila mamária mais freqüentes nas puérperas; caracterizar o padrão de sucção dos RN, cujas
mães apresentam lesão de papila mamária; verificar as condições de cicatrização da papila
mamária, na ocasião da consulta pós-alta hospitalar. O estudo foi realizado no Alojamento
Conjunto do Hospital Universitário da USP. A amostra consiste em 1020 puérperas e seus filhos
(grupo alvo), e dentre este grupo, 84 (grupo de acesso) foram acompanhadas pela pesquisadora.
A coleta de dados ocorreu de maio a novembro de 2000, constando de análise de prontuário
(grupo de puérperas alvo) e entrevista, exame físico e avaliação da mamada do RN (grupo de
puérperas de acesso). Verificou-se que a idade gestacional do RN, a cor da pele da nutriz, a
paridade e o tipo de anestesia recebido pelas puérperas no parto foram estatisticamente
significantes na ocorrência de lesão de papila mamária. Não houve associação entre a ocorrência
de lesão de papila na puérpera quanto ao peso e ao sexo do RN, nem em relação ao tipo de parto
e o tipo de mamilo. As lesões mais freqüentemente encontradas foram as do tipo escoriação e
vesícula. Com relação ao padrão de sucção do RN, observados, pela pesquisadora durante a
mamada, constatou-se que na internação apenas 5,95% apresentavam pega e dinâmica de
sucção adequadas, sendo que esta porcentagem, na consulta pós-alta hospitalar, elevou-se para
43,33%. A maioria das puérperas apresentou cicatrização completa da lesão na consulta pós-alta,
que ocorreu de 5 a 6 dias após o parto, indicando que este período de uma semana é crítico,
quando a mãe precisa de estímulo e seguimento para a manutenção da lactação.

Nº de Classificação: 2809
SPIRI, Wilza Carla. Trabalho em equipe: o vivencial da equipe de reabilitação na fissura lábiopalatal. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 217 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Maria Madalena Januário
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo compreender o significado do vivencial da equipe
de reabilitação do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São
Paulo (HRAC-USP) em sua experiência de estar trabalhando em equipe na assistência ao
fissurado lábio-palatal e sua família. Para essa finalidade optou-se por uma abordagem qualitativa,
na vertente da fenomenologia, pois contempla a compreensão e interpretação do sentido
considerando os sujeitos como ser histórico-cultural que produzem as instituições e o sentido
destas. Utilizou-se de entrevistas com doze profissionais que se constituíram sujeitos do estudo.
As entrevistas foram norteadas pela questão: O que significa para você trabalhar em equipe junto
ao fissurado lábio-palatal e sua família ? Após as transcrições, os depoimentos foram analisados
individualmente resgatando os temas: Capacitação para o trabalho, Equipe estruturada para a
especificidade do fissurado, Dificuldade para o trabalho em equipe, Enfermagem elo de ligação
entre a equipe, Relação com o paciente e família, Trabalho em equipe: perspectiva interdisciplinar,
Condições de trabalho e A inserção do profissional na equipe. A análise do geral visou a reflexão
sobre o fenômeno a partir das convergências e divergências engendrando a percepção do trabalho
dever-ser em uma perspectiva interdisciplinar que continuamente necessita ser exercitada em
função de ainda não estar concretizada em sua plenitude, pois demanda maior interação dos
sujeitos com aporte da Instituição criando espaços formais para explicitação das diferenças e
aprendizado contínuo.

Nº de Classificação: 2810
LEITE, Patricia Campos. Morbidade referida pelos trabalhadores de enfermagem do Centro de
Material e Esterilização de um hospital especializado em ortopedia. São Paulo. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 108 f.
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Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Arlete
RESUMO: Os indicadores de morbi-mortalidade em seus diferentes modelos representam uma
forma importante de identificação das condições de saúde das populações, destacando-se os
estudos de morbidade referida, que se constituem de um dos métodos que mais atende a
investigação do processo saúde-doença, por contemplar as manifestações mórbidas a partir do
sentir, do perceber de cada indivíduo. O presente estudo teve como objetivo identificar a
morbidade referida pelos trabalhadores de enfermagem de um centro de material e esterilização
(C.M.E.),
bem como conhecer as suas possíveis causas. A população constou de 19
trabalhadores de enfermagem do C.M.E. de um hospital especializado em ortopedia, sendo 12
atendentes de enfermagem, 5 auxiliares de enfermagem e 2 enfermeiros. Para a coleta dos dados,
foi utilizado um formulário com 20 questões direcionadas à caracterização da população e à
identificação das queixas de saúde, abordadas em três categorias, as queixas crônicas de saúde
(QC), as queixas de saúde referidas no último ano (QA) e as queixas de saúde relacionadas ao
trabalho (QT), sendo todas agrupadas pela Classificação Internacional de Doenças (CID). Os
resultados obtidos revelaram que as QC mais freqüentes foram relativas ao aparelho circulatório,
as QA foram as do sistema osteoconjuntivo e tecido muscular, e as QT as relativas ao sistema
osteoconjuntivo e tecido muscular, seguido dos transtornos mentais e comportamentais.
Evidenciou-se uma estreita relação do trabalho em C.M.E com o aparecimento de manifestações
mórbidas nesses trabalhadores sendo identificadas as cargas fisiológicas, psíquicas, químicas,
biológicas e físicas na dinâmica operacional do C.M.E. A aplicação do teste Qui-quadrado
evidenciou significância estatística entre a referência de QT e a experiência anterior de trabalho
em unidades ortopédicas e em C.M.E. e a faixa etária. Apenas 6 (31,58%) trabalhadores referiram
o uso de medicamentos, principalmente os analgésicos e os anti-inflamatórios. A principal causa
de afastamento do trabalho foram os processos infecciosos e os problemas relacionados ao
sistema osteoconjuntivo e tecido muscular. A maioria (73,70%) dos entrevistados referiu alguma
limitação nas atividades diárias em decorrência das queixas de saúde apresentadas, sendo o
desgaste percebido por vários deles. As sugestões apresentadas para a melhoria das condições
de saúde foram, entre outras, a diminuição da cobrança e pressão da chefia, a implantação de
rodízios de trabalho nas áreas do C.M.E., a manutenção de equipamentos e melhoria no
atendimento médico ao trabalhador.

Nº de Classificação: 2811
IGUE, Cristina Emiko. Convivendo com a possibilidade do suicídio: representações sociais dos
profissionais de enfermagem. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2001. 90 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROLIM, Marli Alves
RESUMO: Identificar as representações que os membros da equipe de enfermagem constróem
acerca do fenômeno suicídio, em instituição psiquiátrica, bem como conhecer as propostas de
intervenções que tais sujeitos elaboram para lidar com as tentativas ou consumação de suicídio
por parte de pacientes internados, constituem-se nos objetivos do presente estudo. Foram
entrevistados 20 membros da equipe de enfermagem (10 enfermeiros e 10 auxiliares) de um
hospital que, além da assistência a pacientes psiquiátricos, tem por finalidade o ensino e a
pesquisa na área da saúde mental. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo, segundo
Bardin, tendo como suporte a ótica do referencial teórico - metodológico das representações
sociais de Moscovici. Os temas, definidos a partir da análise dos dados, possibilitaram o
delineamento de três categorias. A primeira delas, "Suicídio - como compreendê-lo?", foi
construída a partir da busca da compreensão, considerandos os dados, de como o profissional
encara e define o suicídio. Nesta categoria estão contidos temas como escolha própria, fuga, falta
de perspectiva, agressão dirigida a si e aos outros, fenômeno ligado a patologias psiquiátricas e
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doenças orgânicas graves. A segunda categoria, "Suicídio - seus impactos afetivos", foi traçada a
partir de sentimentos como raiva, culpa, medo, vergonha, responsabilidade e onipotência impotência, que os sujeitos verbalizaram experimentar diante de uma tentativa ou consumação de
suicídio. Na sua totalidade, estes sentimentos expressam a representação do sofrimento psíquico
do trabalhador de enfermagem. Já a terceira categoria, "Suicídio - como enfrentá-lo?", foi
delineada a partir das propostas de como lidar com as repercussões psicossociais decorrentes da
experiência de vivenciar o fenômeno suicídio junto ao paciente. Esta categoria inclui temas que se
estruturam com propostas grupais ou individuais de intervenção junto aos profissionais de
enfermagem, como criar um espaço de escuta, psicoterapia, educação continuada.

Nº de Classificação: 2812
GRYSCHEK, Anna Luiza de Fátima Pinho Lins. Política de qualificação da força de trabalho em
enfermagem no Programa Municipal de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS de
São Paulo: um desafio contínuo (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2001. 187 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CIOSAK, Suely Itsuko
RESUMO: Considerando a importância que os processos educativos em adultos e a educação
continuada têm representado para a qualificação e atuação da enfermagem, foi elaborado o
presente estudo, com o objetivo de analisar e avaliar a política de qualificação da força de trabalho
em enfermagem, desenvolvida pelo Programa Municipal de Doenças Sexualmente Transmissíveis
e Aids de São Paulo, de maio de 1996 a dezembro de 2000. Utilizou-se como opção metodológica
o estudo de caso, tomando como sujeitos 18 enfermeiros de diferentes unidades do Programa,
bem como dois profissionais da coordenação desse, diretamente envolvidos na política em pauta.
Além de entrevistas individuais semi-estruturadas, realizou-se a caracterização da população
estudada e a análise de relatórios e documentos relativos à essa política. A partir do referencial
teórico adotado, emergiram três categorias analíticas: as políticas de recursos humanos; a política
de qualificação da força de trabalho em enfermagem e a qualidade da assistência. A análise dos
discursos foi realizada empregando-se a técnica de análise de conteúdo, tendo sido evidenciadas
12 categorias empíricas. A análise permitiu a avaliação da política de qualificação adotada como
uma estratégia válida e importante para a organização dos serviços, bem como para o
desenvolvimento profissional e pessoal. Evidenciou-se ainda a satisfação da força de trabalho em
enfermagem, que contribuiu para a melhoria da qualidade da assistência. Conclui-se que tais
políticas devem ser incentivadas por propiciarem a transformação da prática, desenvolverem na
força de trabalho uma competência não apenas técnica, mas também política e ética e
considerarem a dimensão cuidativa na assistência de enfermagem.

Nº de Classificação: 2813
CUNHA, Érika Rossetto da. Comparação da redução da carga microbiana da pele após três
métodos de degermação das mãos utilizando gluconato de clorexidina 2%: fricção com escova,
fricção com esponja, e fricção sem artefatos. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2001. 97 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GRAZIANO, Kazuko Uchikawa
RESUMO: A prática da degermação cirúrgica das mãos e antebraço da equipe como preparo préoperatório teve sua origem há 150 anos e faz parte das medidas de controle para a prevenção de
infecção hospitalar até os dias de hoje. Apesar dos avanços nas formulações dos anti-sépticos, o
uso de artefatos como escova e esponja ainda persiste na maioria dos hospitais sem uma

99

reavaliação quanto a sua real necessidade. Realizou-se um estudo comparativo da redução da
carga microbiana da pele após a degermação cirúrgica das mãos com gluconato de clorexidina a 2
% sob fricção com escova, fricção com esponja e fricção sem artefato.A eficácia dos três métodos
de degermação foi avaliada segundo o método de "caldo de luva" em 32 voluntários. O contingente
microbiano foi similar no momento inicial nos três métodos avaliados. Os resultados dos
voluntários dos casos considerados válidos segundo os critérios de inclusão identificaram uma
redução significativa da carga microbiana após a degermação cirúrgica das mãos com o uso de
escova, esponja e sem artefato, sendo equivalente nos três métodos avaliados, o que subsidia a
possibilidade de excluir o uso de artefato nos procedimentos da degermação das mãos e
antebraço da equipe cirúrgica como preparo pré-operatório.

Nº de Classificação: 2814
TANAKA, Luiza Hiromi. Compreendendo o relacionamento interpessoal no contexto do trabalho:
visão dos enfermeiros-chefe de um hospital de ensino. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2001. 240 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Maria Madalena Januário
RESUMO: Com esta pesquisa, procurou-se buscar a percepção dos enfermeiros-chefe quanto ao
relacionamento interpessoal, compreender a natureza deste relacionamento e identificar a forma
como estes profissionais têm trabalhado esta questão no dia-a-dia. Foram entrevistados 11
sujeitos de uma instituição de ensino do município de São Paulo e realizou-se discussões por meio
da análise de conteúdo, tendo como referência BARDIN, na perspectiva qualitativa. Assim,
surgiram nove categorias: entendendo o relacionamento interpessoal no cotidiano do trabalho,
reconhecendo a individualidade do outro no relacionamento, minha forma de ser influi no
relacionamento, convivendo com o outro, a comunicação interferindo no relacionamento, o recémformado e o relacionamento interpessoal, participação em cursos interfere no relacionamento, a
instituição influencia o relacionamento e a forma de trabalhar o relacionamento. O estudo
proporcionou a interação com os sujeitos, conhecer o relacionamento sob diferentes aspectos,
subsidiar o processo ensino-aprendizagem aos alunos de graduação, além de crescimento
pessoal e profissional. Permitiu também destacar a questão do recém-formado como fator que
influencia o relacionamento interpessoal, categoria que fez emergir algumas indagações.

Nº de Classificação: 2815
PINHEL, Inahiá. Ser chefe de serviço de enfermagem: um enfoque fenomenológico. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 182 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KURCGANT, Paulina
RESUMO: Este estudo tem como objetivo a compreensão do que é ser chefe de serviço de
enfermagem, segundo a percepção de enfermeiras que vivenciam ou vivenciaram este cargo. Para
tanto, a investigação foi realizada com base nos pressupostos da pesquisa qualitativa, na
modalidade do fenômeno situado, fundamentada na vertente fenomenológica. Nesta direção, o
relato de 5 enfermeiras foram analisados segundo o fenômeno situado, tendo como questão
norteadora: "o que é para voce ser chefe de serviço de enfermagem?" Pela análise ideográfica dos
5 discursos foram resgatados os temas: As Demandas Psicossociais e as Demandas Técnica,
Política e Ética que evidenciaram as relações enfermeira chefe de serviço de
enfermagem/organização, enfermeira chefe de serviço de enfermagem/demais profissionais,
enfermeira chefe de serviço de enfermagem/equipe de enfermagem e as relações da enfermeira
chefe de serviço de enfermagem com ela mesma. A análise nomotética possibilitou a
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compreensão da estrutura geral do fenômeno, através das asserções que emergiram da análise
das convergências e divergências das unidades de significado interpretadas, revelando que o
fenômeno "ser chefe de serviço de enfermagem" é um vivencial caracterizado pela diversidade de
experiências pessoais e profissionais; um processo de desenvolvimento pessoal e profissional
considerado complexo, uma vez que a enfermeira ao assumir o cargo de chefia, tem que lidar ao
mesmo tempo, com as demandas psicossociais e demandas técnicas política e ética, mostrando
que este processo é permeado de sentimentos, necessidades, buscas, conflitos, satisfações e
realizações.

Nº de Classificação: 2816
SÁ, Fabrícia de Freitas Migliari Ferreira de. Conhecimento sobre drogas de abuso entre alunos de
3ª e 4ª séries do ensino fundamental, das escolas municipais de Santos. São Paulo. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 97 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARANTES, Evalda Cançado
RESUMO: No Brasil e em outros países, pesquisas constatam o uso abusivos de drogas entre
estudantes do ensino médio e superior. Para pensarmos em prevenção, devemos investigar o que
a faixa etária mais nova sabe em relação a temática droga, para implementação de estratégias
efetivas de orientação e informação adequada sobre as drogas, afim de prevenir o uso abusivo de
drogas. Este estudo teve como objetivo revelar o conhecimento que alunos da 3ª e 4ª séries do
ensino fundamental, das escolas municipais de Santos, tem sobre as drogas de abuso. O
instrumento utilizado foi um formulário estruturado, aplicado por meio de entrevista individual.
Foram entrevistados 225 alunos de seis escolas, recaindo a escolha de uma classe da 3ª e uma
da 4ª série de cada escola. Os alunos com idade entre 8 e 12 anos de idade conheciam algum tipo
de droga - 96,9%. Entre estes alunos, 6% conhecem apenas as drogas lícitas (álcool, cigarro e
cola de sapateiro); 38,5% conhecem só as drogas ilícitas (maconha, cocaína e crack) e 55,5%
conhecem ambas as drogas. A maconha é reconhecida por 73,8% dos alunos que já conheciam
algum tipo de droga, a cocaína por 56,9%, o cigarro por 54,6%, o crack por 18,3%, o álcool por
13,8% e a cola de sapateiro também é reconhecida por 13,8%. A maioria dos alunos ouviu falar
das drogas ilícitas pela primeira vez por meio da televisão, principalmente em telejornais, sendo
que, 80% destes não souberam descrever corretamente a droga quanto a cor, consistência, via de
uso e pelo menos um efeito que a mesma causa no organismo. Estes dados fazem constatar a
informação e orientação inadequadas que a televisão oferece a esta faixa etária. Poucos alunos
tiveram informação sobre as drogas por meio de programas preventivos em escolas, e nenhum
destes soube descrevê-las corretamente. Entre as drogas lícitas, chamou a atenção o fato de
apenas 13,8% dos alunos reconhecerem o álcool como droga, sendo o cigarro reconhecido por
grande parte dos alunos. Isso nos faz pensar que, as propagandas de cigarro oferecem maiores
informações e orientações para esta demanda, por serem obrigadas por lei a citarem alguns
malefícios que o uso da substância causa no ser humano. Os dados deste estudo nos dão
informações ricas e inéditas sobre o verdadeiro conhecimento que alunos entre 8 e 12 anos de
idade têm sobre drogas de abuso, e podem direcionar programas preventivos e estratégias mais
adequadas e apropriadas, envolvendo os diversos segmentos da sociedade.

Nº de Classificação: 2817
FEROLLA, Elisabete Capalbo. Auto-estima de mulheres portadoras de incontinência urinária de
esforço (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 106 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Vera Lúcia Conceição de Gouveia
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RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo exploratório com abordagem quantitativa que teve por
objetivos: caracterizar a clientela portadora de incontinência urinária de esforço (IUE) quanto aos
dados sócio-demográficos e clínicos; avaliar a auto-estima dessa clientela com (IUE) e verificar as
correlações existentes entre os escores de auto-estima e as características sócio-demográficas e
clínicas. Após cumpridas as determinações éticas, os dados foram colhidos junto a 51 mulheres
portadoras de IUE, oriundas de dois Serviços de Urologia da cidade de São Paulo. Para a coleta
de dados utilizou-se instrumento especifico, com 3 partes. Além dos dados sócio-demográficos
(parte 1); e clínicos (parte 2), a auto-estima (parte 3) foi avaliada através da Escala para Medida
do Sentimento de Auto-Estima, desenvolvida e validada por Dela Coleta, em 1980,e por duas
questões quantitativas e qualitativas sobre a percepção de mulheres sobre a própria auto-estima.
A utilização da Escala para Medida do Sentimento de Auto-Estima, que gerou o que denominamos
Índice de Auto-Estima ( IAE), foi precedida de sua validação para as mulheres com IUE, através da
avaliação de confiabilidade e validade de critério. Enquanto para a primeira obteve-se Alfa de
Cronbach de 0,42, considerado satisfatório, a segunda foi confirmada pela presença de correlação
ordinal negativa estatisticamente significante entre o IAE e o escore da questão auto-avaliativa ( r=
-0,46; p < 0,001). As características sócio-demográficas da clientela revelaram idade média de
48,28 anos (DP + 9,21); a maioria das mulheres com companheiro (60,78%); escolaridade
fundamental ( 76,47%); renda média salarial de R$ 1.168,98 (DP + 1.459,65); e 3,96 dependentes,
em média. Clinicamente, a maioria das mulheres possuía IUE anatômica (66,67%); com média de
3,57 partos; sem tratamento prévio (68,63%); com até 3 anos de perdas (52,54%); freqüência de
perdas diárias (60,78%) e aos médios esforços (56,00%); sentindo-se molhadas ( 43,13%);
utilizando recursos de contenção para as perdas (62,74%) com troca de duas ou mais vezes ao
dia (50,98%); e com mudanças nos hábitos de vida diária(70,58%).Quanto ao IAE obteve-se média
de 9,67 (DP + 3,85) e escore médio 1,98 (DP + 1,03) para a questão auto-avaliativa. Correlações
estatisticamente significantes foram detectadas entre IAE e quantidade de urina perdida,
freqüência de perdas urinárias e freqüência de trocas dos recursos. Embora este estudo tenha
revelado tendências positivas para o nível de auto-estima, traz uma contribuição fundamental para
a escassa literatura nacional sobre o tema, alertando não só sobre a necessidade do
aprofundamento das investigações na área da auto-estima e qualidade de vida relacionadas à IU
como, principalmente, da maior atenção dos profissionais de saúde no levantamento e detecção
do problema de tão comum e tão subestimado em nosso meio como a IU.

Nº de Classificação: 2818
VERÍSSIMO, Maria De La Ó Ramallo. Olhar de trabalhadoras de creches sobre o cuidado da
criança (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 200 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FONSECA, Rosa Maria Godoy Serpa da
RESUMO: Este estudo teve como objetivo apreender e analisar as representações de profissionais
que atuam em creche, acerca do cuidado da criança. O referencial teórico adotado foi a Teoria das
Representações Sociais de Moscovici. Os dados foram coletados junto a 7 coordenadoras e 9
educadoras, de três creches vinculadas a uma universidade pública, no Município de São Paulo.
Com as coordenadoras, a coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas individuais semiestruturadas. Com as educadoras, foi realizada uma oficina pedagógica, estruturada em 4
encontros. Os tópicos estabelecidos para cada encontro visaram compreender o que os sujeitos
do estudo pensam, sentem e fazem, em relação ao cuidado da criança. Os encontros e as
entrevistas foram gravados, transcritos na íntegra e os dados submetidos à análise de conteúdo,
segundo a técnica de análise temática. Foram obtidos os seguintes temas: A creche, O trabalho na
creche, O cuidado da criança na creche e A creche e a família. Com base na análise, identificou-se
que, para as coordenadoras, o cuidado é definido como as ações realizadas para atender às
necessidades físicas e emocionais da criança, além de estabelecimento de vínculo afetivo.
Cuidado e educação têm igual valor e se integram porque as crianças aprendem algo durante as
ações de cuidado. Para as educadoras, cuidar é prover o bem-estar da criança (alimentar,
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higienizar, permitir o descanso, manter a segurança física). Consideram o cuidado como uma
etapa preliminar das atividades pedagógicas, que permite à criança sentir-se disposta a aprender.
Para ambos os grupos, o cuidado profissional é diferente do cuidado oferecido em casa porque se
fundamenta em princípios científicos e rotinas institucionais. Conclui-se que as trabalhadoras,
apesar de cuidarem extensivamente das crianças, não reconhecem essas ações como cuidado, o
que se deve à falta de reflexão sobre um referencial teórico-conceitual para fundamentar o cuidado
na creche.

Nº de Classificação: 2819
ESPEJO ARCE, Ximena Del Carmem. Variáveis associadas ao conhecimento em relação a
métodos anticoncepcionais entre mulheres. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2001. 142 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TSUNECHIRO, Maria Alice
RESUMO: Foi realizada uma análise de dados secundários para avaliar o conhecimento sobre
métodos anticoncepcionais e sua associação com características socioeconômico e demográficas,
em uma amostra de mulheres da cidade de Campinas. Constituiu-se um banco de dados com
informações das 472 mulheres entrevistadas para a pesquisa "Estudo comparativo sobre as
conseqüências da laqueadura na vida das mulheres", desenvolvida pelo Centro de Pesquisas
Materno-Infantis de Campinas (CEMICAMP), em 1996. Para o processamento e análise dos
dados, utilizou-se o pacote estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSSPC),
aplicando-se o teste qui-quadrado para avaliar diferenças entre grupos, e realizou-se análise
múltipla por regressão logística para identificar as variáveis independentes associadas ao maior
número de métodos anticoncepcionais conhecidos e à adequação do conhecimento, medida
através de um escore. Quase todas as mulheres referiram espontaneamente conhecer os métodos
hormonais e a proporção de referência espontânea diminuiu em relação aos métodos de barreira,
ao DIU, aos comportamentais e aos definitivos. Mais da metade das mulheres não alcançaram um
escore adequado de conhecimento dos métodos anticoncepcionais A maior escolaridade e a
melhor classificação de estrato socioeconômico das mulheres associaram-se tanto à maior
referência espontânea a cada uma das diversas classes de métodos quanto ao escore de
conhecimento adequado dos contraceptivos.

Nº de Classificação: 2820
OLIVA, Ana Paula Vilcinski. Diagnóstico de débito cardíaco diminuído: validação clínica no pósoperatório de cirurgia cardíaca. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2001. 113 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CRUZ, Diná de Almeida Lopes Monteiro da
RESUMO: O objetivo deste estudo foi observar o comportamento das características definidoras
do diagnóstico de débito cardíaco diminuído. A casuística foi composta por 49 pacientes em pósoperatório de cirurgia cardíaca. Através de levantamento bibliográfico buscaram-se as
características definidoras (CD) de débito cardíaco diminuído, e procedeu-se a construção de um
instrumento de coleta de dados baseado nesse levantamento. Na etapa seguinte houve a
formulação das definições operacionais para cada CD. A presença ou não das CD foi estudada
pelo próprio pesquisador no momento da mensuração do débito cardíaco por termodiluição. Os
pacientes formaram dois grupos: um com índice cardíaco diminuído (£ 2,5 l/min/m2 ) e outro com
índice cardíaco não diminuído(>2,5 l/min/m2). Foram aplicados testes estatísticos nãoparamétricos para analisar se as diferenças entre os grupos segundo as CD. Das 32
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características definidoras estudadas, pulso periférico filiforme e diminuição da perfusão periférica
mostraram resultados estatisticamente significantes. Oito CD não ocorreram em nenhum doente,
uma CD não foi possível ser avaliada e 23 CD não mostraram diferença entre os grupos.
Concluímos que pulso periférico filiforme e diminuição da perfusão periférica são indicadores
importantes de débito cardíaco diminuído na amostra estudada. O fato de 30, das 32 CD
estudadas, não serem diferentes entre os dois grupos sugere que esse diagnóstico deve ser
extensivamente estudado com diferentes populações.

Nº de Classificação: 2821
JESUS, Juliana Giovannetti de. Encontrando sentido no sofrimento: a vivência da família da
criança com câncer. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 97 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ANGELO, Margareth
RESUMO: Esta pesquisa, utilizando a abordagem fenomenológica, procurou compreender como
as famílias de crianças com câncer expressam e experienciam sua busca por sentido frente a
situação do câncer. Os dados foram obtidos por meio de entrevista tendo como sujeito famílias de
crianças com câncer. Através da análise dos dados emergiram três fenômenos: TENTANDO
ENTENDER O QUE ESTÁ VIVENDO, VIVENCIANDO O SOFRIMENTO e CONTINUANDO A
BUSCA. A interpretação foi realizada segundo o referencial teórico de Victor Frankl, permitindo
assim compreender o sentido que move e dá suporte a família durante a experiência do câncer na
criança. Além disso, a pesquisa permitiu uma reflexão acerca do sentido do sofrimento para as
famílias e toda a sua abrangência, propondo o acesso à novas categorias para uma abordagem
mais efetiva

Nº de Classificação: 2822
YAMADA, Beatriz Farias Alves. Qualidade de vida de pessoas com úlceras venosas crônicas. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 175 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Vera Lúcia Conceição de Gouveia
RESUMO: A escassez de estudos específicos acerca da Qualidade de Vida (QV) de pessoas com
Úlceras Venosas Crônicas (UVC) motivou-nos a realizar este estudo, que objetivou: verificar as
propriedades psicométricas do Índice de Qualidade de Vida de Ferrans e Powers (IQVFP);
descrever as características sócio-demográficas (CSD) e às das úlceras venosas (CUVC); analisar
os escores de QV segundo às CSD e as CUVC. O estudo é descritivo, exploratório, correlacional,
de campo e transversal, realizado através de entrevistas junto a 89 pessoas com UVC atendidas
em 3 ambulatórios públicos, utilizando-se a versão genérica do IQVFP. Este instrumento é
composto por 68 itens e divido em 4 domínios: Saúde/Funcionamento (DSF), Sócio-Econômico
(DSE), Psicológico/Espiritual (DPE) e Família (Dfa). Atestou-se ao IQVFP a confiabilidade - alfa de
0,99 no IQV Total; a validade concorrente e a validade discriminante. No entanto, nesta última
apenas para o IQV Total (p= 0,029) e DSF (p= 0,005). Houve predomínio de: mulheres (68,54%);
idade média de 53,44 anos; católicos (65,86%); profissões que exigiam ortostatismo anterior e
posteriormente à UVC (90,36% e 89,79%, respectivamente. A respeito das CUVC constatou-se:
média de 1,54 úlceras; 71, 95% da amostra tiveram novas UVC após a primeira ulceração; 67,04%
têm a ferida há menos de 5 anos e 69,74% está com UVC atual localizadas na perna esquerda.
Acerca da QV obteve-se: escore médio de 22,27 (DP= 5,05) para o IQVT e correlação dos
domínios com o IQVT. Não houve correlação entre a idade, número de filhos, número úlceras,
tempo de ocorrência da primeira UVC e tempo com a UVC atual e os DSF, DSE e o IQVT. Houve
correlação: negativa entre o DPE e número de UVC (r= -0,19) e entre o DFa e tempo com a UVC
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atual (r= -0,19); positiva entre o IQVT e seus domínios e os católicos, não confirmados na
comparação para o DSF; positiva entre os DSF, DPE, DFa e o IQVT e ortostatismo antes da
primeira UVC, confirmada na comparação nos DSF e DFa. Os pacientes sem companheiros
tiveram melhor QV no DFa, evidenciado na correlação (r = - 0,28; p= 0,004) e comparação (p<
0,006). Em conclusão, constatou-se: o IQVFP é adequado para a população alvo; pessoas com
baixo nível sócio-econômico e educacional e com boa qualidade de vida.

Nº de Classificação: 2823
CICCACIO, Silvia Regina. Autonomia do doente institucionalizado na percepção de enfermeiras de
um hospital público. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 324 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MASSAROLLO, Maria Cristina Komatsu Braga
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo desvelar como as enfermeiras de uma instituição
pública hospitalar, percebem o fenômeno autonomia do doente institucionalizado nas decisões
relativas ao seu tratamento, cuidado e bem-estar, no cotidiano da prestação da assistência de
enfermagem. Tendo em vista o objetivo do estudo, foi adotada a pesquisa qualitativa, na
modalidade da "estrutura do fenômeno situado". Para a obtenção das descrições, quatorze
enfermeiras foram entrevistadas tendo as seguintes questões norteando o assunto abordado: O
que é autonomia do doente institucionalizado"? e "Como você percebe a participação do doente
nas decisões relativas a seu tratamento, cuidado e bem-estar, durante o período de internação"? A
análise dos discursos, segundo a metodologia adotada, possibilitou identificar os seguintes temas:
"A relação (não)simétrica entre o profissional da saúde e o doente", "O (não)esclarecimento ao
doente institucionalizado", "Os limites da enfermeira", "A (não)participação do doente
institucionalizado nas decisões relativas à sua assistência", "O (des)respeito aos direitos do doente
institucionalizado", "A família do doente institucionalizado" e "As regras institucionais" . Com os
temas assim disponibilizados foi possível caminhar em direção à estrutura do fenômeno.
Emergiram então proposições que possibilitaram desvelar o fenômeno "a vivência de enfermeiras
quanto a autonomia do doente institucionalizado em um hospital público e a participação deste nas
decisões relativas ao seu tratamento, cuidado e bem-estar", evidenciando que as enfermeiras, na
sua grande maioria, desconhecem os direitos do doente institucionalizado. O direito à participação
nas decisões relativas ao seu tratamento, cuidado e bem estar quase sempre é negado ou omitido
ao doente. Embora reconhecendo no doente esse direito, dificilmente a enfermeira facilita sua
manifestação pois a ela cabe fazer cumprir as normas e rotinas institucionais, mesmo em
detrimento aos direitos do doente. Para a enfermeira, permitir ao doente a manifestação de sua
autonomia pode resultar em acréscimo às suas responsabilidades. Os direitos do doente
institucionalizado não são conhecidos pelos profissionais da saúde, na sua grande maioria, e nem
pelos doentes. O hospital aparece como o organismo regulador das relações que se estabelecem
entre o profissional da saúde e o doente. No entanto, a questão da autonomia do doente, ainda
que de modo incipiente, começa a figurar como uma preocupação real das enfermeiras que vêm
como uma necessidade de quem presta assistência, reconhecer que o doente tem o direito à
participar nas decisões relativas ao seu tratamento, cuidados e bem-estar.

Nº de Classificação: 2824
FRIAS, Marcos Antonio da Eira. Avaliação do processo ensino-aprendizagem: seu significado para
o aluno de ensino médio de enfermagem. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2001. 101 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAHASHI, Regina Toshie

105

RESUMO: Este estudo, realizado com alunos de uma escola particular de enfermagem da cidade
de São Paulo, teve como objetivo compreender o significado da avaliação para o educando de
nível médio. Para a coleta de dados utilizamos um instrumento contendo a pergunta QUAL O
SIGNIFICADO DA AVALIAÇÃO PARA VOCÊ ENQUANTO ALUNO DE UM CURSO DE AUXILIAR
DE ENFERMAGEM? Os discursos obtidos foram categorizados, segundo o referencial de
BARDIN, na modalidade análise de conteúdo, numa perspectiva qualitativa. Os resultados
mostram que para esses sujeitos, a avaliação se apresenta pautada num conjunto de significados
que convergem para o mesmo ponto o qual denominamos ENSINO-APRENDIZAGEM. A avaliação
permeia o processo de ensinar e aprender permitindo ao aluno se expressar, perceber suas
conquistas e caminhar em busca de um aprendizado constante. Esse processo desperta em
alguns sujeitos sentimentos, relacionados a FATORES EMOCIONAIS que dificultam ou impedem
os alunos de se expressarem, traduzindo-se na "leitura do professor" como se este aluno não fora
detentor de um saber. O PAPEL DO PROFESSOR dentro desse processo aparece como sendo a
capacidade do educador em apreender o saber do discente, auxiliar a transpor barreiras através
da reorientação, certificando-se de que o educando está capacitado para o exercício profissional.

Nº de Classificação: 2825
JERICÓ, Marli de Carvalho. Análise dos custos dos programas de treinamento e desenvolvimento
de pessoal de uma organização hospitalar. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2001. 202 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CASTILHO, Valéria
RESUMO: Este trabalho teve por objetivo verificar o custo total dos programas de treinamento e
desenvolvimento de pessoal de um Centro de Educação Continuada (CEC). Para isso, levantouse os custos diretos e os custos indiretos relacionados à estrutura do CEC. Pretendeu-se também,
verificar os custos diretos e indiretos dos treinamentos, o custo por participante e os investimentos
nos treinamentos desenvolvidos. Como referencial teórico para análise dos custos utilizou-se o
sistema de custeio por absorção. Trata-se de um estudo exploratório descritivo na modalidade de
estudo de caso. Foram analisados 7 programas de treinamentos para funcionários, perfazendo
307 treinamentos, desenvolvidos no ano de 1999, pelo CEC de um Hospital de Ensino, no
município de São José do Rio Preto. Para coleta de dados, foram elaborados 2 instrumentos:
planilha dos custos dos treinamentos e planilha dos custos da estrutura. Os resultados mostraram
que o custo total dos programas foi de R$112.750,24. Os programas terceirizados apresentam
custos maiores que os desenvolvidos internamente, com recursos próprios do hospital. Os dados
deste estudo evidenciaram que a média geral do custo hora treinamento foi de R$74,56, o custo do
treinamento por participante de R$32,39 e o custo hora participante de R$4,78. Foi também
constatado que o investimento total nos referidos treinamentos, durante o ano em estudo, foi de
R$225.493,84.

Nº de Classificação: 2826
PEDROSO, Glicinia E. Rosilho. Significado de cuidar da família na UTI Neonatal: crenças da
equipe de enfermagem (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001.
89 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BOUSSO, Regina Szylit
RESUMO: Este estudo teve como objetivos conhecer o significado de cuidar da família para os
membros da equipe de enfermagem da UTI Neonatal, identificar como este significado se reflete
na prática e conhecer as crenças que norteiam o significado de cuidar da família em UTI neonatal.
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Utilizou-se como referencial teórico o Interacionismo Simbólico e como referencial metodológico a
Teoria Fundamentada nos Dados. Através da análise comparativa dos dados foi possível
desvendar o significado de cuidar da família para a equipe de enfermagem. Foram identificados
quatro fenômenos: sendo responsável pelo bebê, envolvendo a família no cuidado, preparando a
família para a alta e percebendo que cuida ao acaso. Estes fenômenos nos permitiram
compreender que o profissional de enfermagem na UTI neonatal tem o bebê como centro do seu
cuidado e que a família é contemplada como elo para o cuidado da criança após a alta, sendo
preciso tornar a família apta a cuidar da criança.

Nº de Classificação: 2827
SÁ, Ana Cristina de. Aplicação do toque terapêutico em mulheres portadoras de câncer de mama
sob tratamento quimioterápico. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2001. 143 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Júlia Paes da
RESUMO: O Toque Terapêutico (TT) é uma técnica de terapia complementar que tem se revelado
um excelente meio não-invasivo que o enfermeiro e outros profissionais da saúde lançam mão
para promover relaxamento, reduzir a ansiedade, controlar a dor e outros efeitos. Originariamente
descrito pela enfermeira Dolores Krieger, o TT, também denominado de Método Krieger-Kunz,
deriva da antiga arte de imposição de mãos. Krieger afirma que a universalidade da imposição de
mãos como forma de ajudar pessoas a se curarem é um potencial humano natural. Contrariamente
à forma mais utilizada de imposição de mãos em termos mundiais, o TT não possui qualquer base
religiosa e independe da fé ou crença daquele que o recebe ou do terapeuta para ser efetivo. Sua
aplicação requer, entretanto, a intencionalidade consciente do terapeuta com o intuito de
repadronizar o campo energético humano. Este estudo teve como objetivo verificar os efeitos do
tratamento complementar com o TT aplicado a mulheres portadoras de câncer de mama sob
tratamento quimioterápico com protocolo FEC (5-Fluorouracil, Epirrubicina e Ciclofosfamida).
Foram utilizados três campos para a coleta de dados, a saber: o Setor de Quimioterapia do
Hospital São Paulo, o Centro de Atendimento e Educação em Enfermagem do Departamento de
Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo (CAENF - UNIFESP) e o Centro de
Referência e Saúde da Mulher e de Nutrição Alimentação e Desenvolvimento Infantil (CRSMNADI)
da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. A população pesquisada consistiu de 60
mulheres portadoras de câncer de mama sob tratamento quimioterápico com protocolo FEC
(casos novos), separadas em dois grupos de 30 mulheres (um experimental e outro controle),
distribuídas nesses grupos aleatoriamente a partir de uma escala randômica computorizada. A
coleta de dados foi realizada no período de janeiro a setembro de 2000. A hipótese 1 - confirmada
ao final da análise estatística com dados significantes favoráveis à aplicação do TT - foi a de que o
tratamento complementar com o TT diminui a ocorrência de efeitos colaterais indesejáveis do
protocolo FEC de quimioterapia sobre o sistema gastrointestinal, tais como: náuseas, vômitos,
mucosite, anorexia, dor abdominal, esofagite, diarréia e obstipação intestinal. Foram ainda
avaliados os valores da hemoglobina sérica e o Índice de Massa Corpórea (IMC) das mulheres
pesquisadas com um resultado comparativo também favorável à aplicação do TT, pois as
mulheres pertencentes ao grupo experimental mantiveram níveis de hemoglobina mais estáveis e
um IMC com menor variação de peso mantendo uma massa corpórea mais desejável que aquelas
pertencentes ao grupo controle. Os resultados obtidos permitem concluir que o TT mostra-se uma
importante ferramenta para o planejamento e implementação da assistência de enfermagem a ser
prestada pelo enfermeiro ao paciente oncológico sob tratamento quimioterápico, com o intuito de
alcançar uma melhor qualidade de vida deste e assim reagir com uma melhor condição de saúde
aos efeitos colaterais dos quimioterápicos.
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Nº de Classificação: 2828
BOCCHI, Silvia Cristina Mangini. Movendo-se entre a liberdade e a reclusão: vivendo uma
experiência de poucos prazeres ao vir-a-ser um familiar cuidador de uma pessoa com AVC. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 145 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ANGELO, Margareth
RESUMO: O estudo foi realizado com familiares cuidadores de pessoas com Acidente Vascular
Cerebral (AVC), que estavam vivenciando o seu papel. Teve como objetivos: compreender a
experiência interacional cuidador-ente após AVC, segundo a perspectiva do familiar cuidador e
desenvolver um modelo teórico representativo dessa experiência. Utilizou-se como referencial
teórico o Interacionismo Simbólico e como referencial metodológico a Grounded Theory. As
estratégias para obtenção dos dados foram a observação e a entrevista. Dos resultados
emergiram dois fenômenos: sendo surpreendido pela doença e assumindo o cuidado no domicílio.
A partir dos quais nos possibilitou identificar a categoria central - MOVENDO-SE ENTRE A
LIBERDADE E A RECLUSÃO: VIVENDO UMA EXPERIÊNCIA DE POUCOS PRAZERES, AO VIRA-SER UM FAMILIAR CUIDADOR DE UMA PESSOA COM AVC. A compreensão da experiência
nos permitiu ampliar o conhecimento, referente ao movimento que eles empreendem na vivência,
denominado por nós como: movendo-se entre a liberdade e a reclusão.

Nº de Classificação: 2829
BEZERRA, Lucila Coca. Perfil de gestantes submetidas à inibição de trabalho de parto prematuro.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 96 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Sônia M. Junqueira V. de
RESUMO: Trata-se de um estudo transversal, do tipo descritivo exploratório, com coleta de dados
retrospectiva, cuja população foi constituída por gestantes que fizeram tratamento de inibição de
trabalho de parto prematuro no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. Teve como
objetivos, identificar a prevalência dos partos prematuros e de termos nas gestantes submetidas
ao tratamento de inibição, verificar a freqüência de internações hospitalares de gestantes com
diagnóstico de trabalho de parto prematuro (TPP) e identificar os fatores de risco de prematuridade
nas gestantes tratadas para inibir o TPP. Os dados foram coletados de 163 prontuários, no período
de 1995 a 2000. A análise da associação entre os fatores de risco e o trabalho de parto prematuro
foi feita pelo teste de associação do Qüi-quadrado com correção de Yates e a análise conjunta foi
feita pelo método de regressão logística múltipla. Apresentaram os seguintes resultados, a idade
média das gestantes foi de 23,7 anos; 74,2% foram internadas apenas uma vez; 66,3% tiveram
filhos prematuros. O tratamento prorrogou o parto de 1 a 87 dias (média 17,4 dias). Apenas 22,7%
dos nascimentos ocorreram antes de 34 semanas. Houve associação estatística significativa entre
parto prematuro e a existência de companheiro (p = 0,042), ser nulípara (p = 0,006) e o número de
consultas de pré-natal (p = 0,028). Na análise múltipla, a variável companheiro deixou de ser fator
de risco pois estava associado à nuliparidade. Não apresentaram significância estatística, a idade,
a escolaridade, a atividade ocupacional, o antecedente de prematuridade, o antecedente de
abortamento, o intervalo interpartal, a presença de patologia e a ocorrência de infecção urinária.

Nº de Classificação: 2830
HANGAI, Rosemeire Keiko. Transplante de fígado intervivos: a vivência de doadores no processo
de doação. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 77 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): MASSAROLLO, Maria Cristina Komatsu Braga
RESUMO: Este estudo teve como objetivo desvelar a vivência de doadores no processo de
doação no Transplante de Fígado Intervivos de um hospital público. Para compreender o vivencial
dos doadores optou-se por realizar uma pesquisa qualitativa, segundo a modalidade "estrutura do
fenômeno situado". Como forma de desvelar o fenômeno foram entrevistados sete doadores
utilizando as seguintes questões norteadoras: "Como vocês ficaram sabendo da possibilidade de
realização do Transplante Intervivos?"; "Como foi para você tomar a decisão de ser doador?" e
"Como foi o período de preparo e está sendo a espera para a realização do transplante?. Após a
obtenção das descrições, os discursos foram analisados individualmente, sendo feita a análise
ideográfica, resgatando os seguintes temas: "A busca de uma solução", "O conhecimento da
possibilidade de realização do TXIV", "A decisão de doar", "O preparo para a realização do TXIV",
"A espera para a realização do TXIV" e "A importância da família". Buscou-se desvendar, pela
análise nomotética, as convergências e divergências das unidades de significado interpretadas,
em direção à estrutura geral do fenômeno. As proposições que emergiram revelaram que a
essência do fenômeno "a vivência de doadores no processo de doação no transplante intervivos"
foi desvelada como viver uma situação de buscas e dificuldades para encontrar a solução para a
doença do filho, de certeza na decisão de doar parte do fígado para salvar o filho, de ansiedade no
período de espera, de medo da perda do filho antes da realização do procedimento e de
esperança no sucesso do transplante.

Nº de Classificação: 2831
WERNET, Monika. Mobilizando-se para a família: dando um novo sentido ao cuidar e à família.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 105 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ÂNGELO, Margareth
RESUMO: A presente pesquisa vem ao encontro da necessidade de compreender os elementos
que entram em destaque no momento em que o enfermeiro direciona-se para as famílias,
importando-se em cuidar delas. Atualmente os contextos de enfermagem apresentam lacunas de
consideração com relação a tal entidade, que deve e é elemento a ser cuidado pelo enfermeiro.
Utilizando como referencial teórico o Interacionismo Simbólico e como referencial metodológico o
Interacionismo Interpretativo foram obtidas narrativas biográficas de doze enfermeiras. Os dados
analisados reconstroem uma estória que contém os elementos de sensibilização, verificando que é
por meio da definição e reflexão sobre família e cuidar que o enfermeiro pediatra se abre,
progressivamente, para a família, para um estar junto dela, alcançando uma liberdade de ação.

Nº de Classificação: 2832
PINTO, Cleusa Maia de Souza. Parto com acompanhante: a experiência dos profissionais. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 108 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): HOGA, Luiza Akiko Komura
RESUMO: A pesquisa teve o objetivo de compreender e descrever a experiência dos profissionais
de saúde em relação à participação do acompanhante no parto e nascimento. Foi feita a opção
pela abordagem qualitativa sobre a participação do acompanhante no trabalho de parto, parto e
nascimento na perspectiva dos membros da equipe multiprofissional envolvida na assistência. O
estudo foi desenvolvido em um hospital público vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de São
Paulo que permite a presença do acompanhante na assistência ao parto. A coleta dos dados foi
obtida pela observação do cenário e pelas entrevistas com médicos obstetras e neonatologistas,
enfermeiras obstétricas, técnicos e auxiliares de enfermagem. As narrativas dos profissionais
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envolvidos foram analisadas, conforme a proposta de Janesick (1998), o que possibilitou a
formulação das categorias que retratam o conjunto das experiências relatadas. Assim, emergiram
as seguintes categorias: os profissionais tinham poucas experiências com acompanhantes e
possuíam um imaginário sobre o tema; as primeiras experiências com a presença de
acompanhantes marcaram-se pela sensação de apreensão; os acompanhantes possuem atributos
importantes que foram considerados fundamentais na assistência ao parto; os acompanhantes
produzem reflexos positivos em várias dimensões e itens importantes devem ser considerados na
inserção do acompanhante na assistência ao parto e é parte de uma proposta mais ampla de
assistência.

Nº de Classificação: 2833
KAWAKAME, Patrícia Moita Garcia. Validação do "Quality of Life Index" de Ferrans e Powers para
estudantes de graduação em enfermagem. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2001. 117 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MIYADAHIRA, Ana Maria Kazue
RESUMO: Este estudo teve como propósito investigar a qualidade de vida e validar o Índice de
Qualidade de Vida (IQV) de Ferrans e Powers para estudantes de graduação em Enfermagem de
uma instituição de ensino privada do interior do Estado de São Paulo. A população constituiu-se de
264 estudantes de graduação em Enfermagem cuja maioria encontra-se na faixa etária de 17 a
20 anos. Os dados foram coletados no decorrer do mês de março, através da utilização de um
questionário e um instrumento de medida de qualidade de vida, o IQV de Ferrans e Powers, com
tempo médio utilizado de dez minutos para sua aplicação. O IQV é um indicador de qualidade de
vida genérico, composto de 34 itens que se propõe medir a satisfação ponderada pela importância
de cada item distribuído por 4 domínios: SAÚDE / FUNCIONAMENTO, SOCIOECONÔMICO,
PSICOLÓGICO / ESPIRITUAL e FAMÍLIA. De acordo com os resultados dos testes estatísticos de
confiabilidade analisados pela consistência interna por intermédio do coeficiente Alfa de Cronbach,
as propriedades de medida da versão em português do IQV mostraram-se válidas e consistentes.
Obteve-se um indicador reduzido composto de 29 itens, porém sem o comprometimento da
composição representativa dos conceitos de cada um dos quatro domínios mantidos, resultando
em um bom índice de confiabilidade de 0,85 para o IQV Total. O IQV não só consegue discriminar
os grupos extremos de estudantes com melhor e pior QV como os grupos intermediários. A
validade de critério apresentou resultados satisfatórios com correlação positiva da ordem de r =
0,80 e p =0,000. As médias obtidas dos escores do IQV para os estudantes parecem ser altas e
próximas das médias da população geral das imediações de Rockford, lllinois - USA. A
comparação das médias do IQV, nos diferentes anos do curso, mostrou que o IQV sofre uma
queda significante no decorrer do 2º ano, justamente, quando os estudantes são inseridos no
campo prático de aprendizagem nas instituições hospitalares Reforçando a concepção de que
situações de estágio ou aulas práticas supervisionadas podem influenciar na qualidade de vida dos
estudantes no decorrer do cotidiano acadêmico. O IQV parece ser um indicador de qualidade de
vida que aponta o período da grade curricular que os estudantes necessitam de maior atenção dos
docentes, por intermédio da queda de seus escores, deste modo, fornece subsídios para possíveis
intervenções dos educadores, investigações futuras devem ser efetuadas visando a ampliação
deste enfoque da pesquisa.

Nº de Classificação: 2834
JANICAS, Rita de Cassia Silva Vieira. Identificação dos fatores intervenientes na implementação
da prática do contato corporal precoce entre mãe e recém-nascido em uma maternidade pública.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 100 f.
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Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PRAÇA, Neide de Souza
RESUMO: A realização deste estudo baseou-se nas atuais propostas de assistência à mulher no
ciclo gravídico-puerperal. Teve por objetivos identificar os fatores que interferem na implementação
da prática do contato corporal precoce entre mãe e recém-nascido e verificar a opinião dos
profissionais que assistem o binômio nesta proposta de trabalho. A pesquisa foi realizada no
Hospital Público Municipal de Diadema, com a aplicação de um questionário respondido pelos
profissionais atuantes no Centro Obstétrico. A amostra constituiu-se de 76 profissionais de saúde.
Os resultados demonstraram que os fatores dificultadores podem ser superados pela
sensibilização da equipe, pela definição da filosofia de trabalho, pela normatização de condutas e
pelo empenho dos profissionais. Concluiu-se, portanto, pela necessidade da realização de
programas de treinamento e de sensibilização que contemplem todos os profissionais envolvidos
no processo.

Nº de Classificação: 2835
MARTINS, Paula Andrea Shinzato Ferreira. Sistema de Classificação de Pacientes na
especialidade Enfermagem Psiquiátrica. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2001. 74 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FORCELLA, Hideko Takeuchi
RESUMO: O atendimento do enfermeiro psiquiátrico, em determinados momentos da vida de uma
pessoa com transtornos psíquicos, é caracterizado por seu papel terapêutico e de agente
facilitador da readaptação desse indivíduo, para que volte a ser aceito socioculturalmente por seus
semelhantes. O presente estudo objetivou desenvolver um Instrumento para Classificação do Nível
de Dependência de Pacientes Psiquiátricos aos Cuidados de Enfermagem e iniciou com a clientela
usuária de unidades de internação da especialidade. A técnica Delphi foi adotada como referencial
teórico metodológico e sua trajetória percorrida constituiu-se nas seguintes etapas: construção e
desenvolvimento de um instrumento para classificação de pacientes da especialidade enfermagem
psiquiátrica, validação desse instrumento e, finalmente, estabelecimento da padronização dos
níveis de dependência desses pacientes. O instrumento desenvolvido neste estudo seguiu o
modelo de sistema de avaliação de indicadores. Foram estabelecidos indicadores para promoção
do cuidado de pacientes adultos atendidos em unidades de internação psiquiátrica com diferentes
diagnósticos clínicos na fase aguda ou de melhora das doenças e em situações de pré-alta,
quando já apresentam condições de manterem-se em suas atividades habituais. Foi proposta a
"Classificação do Nível de Dependência para Enfermagem Psiquiátrica", composta de 11
indicadores críticos de cuidado. Cada um deles apresentou gradação de 1 a 3 pontos, com objetivo
específico de identificar o nível de dependência dos pacientes atendidos quanto à intensidade
crescente da complexidade da assistência necessária. Os indicadores foram: cuidados com a
aparência e higiene, expressão do pensamento, humor e afeto, interação social, atividades,
alimentação e hidratação, sono, medicação, eliminações, sinais vitais e outros controles,
problemas e queixas somáticas. A validação do instrumento desenvolvido foi realizada pela autora
do estudo, com aplicação da técnica Delphi, que foi obtida com base nas opiniões de sete
enfermeiros juízes especialistas que concordaram com a manutenção dos 11 indicadores críticos
desenvolvidos. A pesquisa contribuiu para o avanço tecnológico e científico da Especialidade
Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental, constituiu-se no pioneiro Sistema de Classificação de
Pacientes Psiquiátricos do Brasil.

Nº de Classificação: 2836

111

SHIBAYAMA, Rosemeire dos Santos Vieira. Conversar com crianças de creches segundo suas
educadoras/cuidadoras (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001.
68 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): REZENDE, Magda Andrade
RESUMO: Creches são instituições nas quais crianças de 0 a 6 anos de idade são cuidadas
durante o dia retornando para suas casa logo após. Surgiram no Hemisfério Ocidental como
decorrência da Revolução Industrial e podem ser classificadas como sendo predominantemente
assistencialistas ou educativas, a depender de sua trajetória histórica. Considerando a importância
de se cuidar das crianças que freqüentam estas instituições e que saúde e oportunidade de
desenvolvimento estão intimamente interligadas propôs-se este trabalho, que tem por objetivo
conhecer junto à educadoras/cuidadoras de creches suas representações a respeito do ato de
conversar com crianças de 0 a 3 anos de idade. A pesquisa foi realizada na creche Oeste da
Universidade de São Paulo (USP), cidade de São Paulo. Entendemos a importância da linguagem
a partir dos pressupostos de Wallon, ou seja, que é veículo para expressão do pensamento e ao
mesmo de sua estruturação. A pesquisa consistiu de entrevistas abertas realizadas com
educadoras/cuidadoras e conduzidas até se obter saturação de categorias. Os discursos obtidos
foram analisados quanto a seus temas e posteriormente segundo os referenciais de Henri Wallon
e Serge Moscovici, das Representações Sociais. Como resultados obtivemos que conversar com a
criança de 0 a 3 anos de idade é visto como extremamente importante pelas
educadoras/cuidadoras podendo ser subdivido em três categorias principais: por que conversar
com a criança, a técnica deste conversar com a criança e a conversa propiciando um ambiente
facilitador para o desenvolvimento infantil. As educadoras veiculam representações de que a
criança é merecedora de respeito e atenção, de que o cuidado é menos importante do que o
educar, e de que, creche e família eventualmente vivem situações de confronto quanto à educação
e cuidado da criança. As evidências veiculadas pelos discursos indicam que as
educadoras/cuidadoras utilizam-se adequadamente da conversa com as crianças.

Nº de Classificação: 2837
MACHADO, Leise Rodrigues Carrijo. Dialética da vida cotidiana de doentes com insuficiência renal
crônica em hemodiálise: entre o inevitável e o casual (A). São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2001. 150 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CAR, Marcia Regina
RESUMO: Por intermédio deste estudo procurou-se compreender a realidade social do cotidiano
da vida dos doentes com insuficiência renal crônica em hemodiálise da Unidade de Nefrologia da
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis. Pretendeu-se entender este
fenômeno sob a visão do referencial teórico-metodológico do materialismo histórico e dialético. As
entrevistas realizadas com 18 doentes foram submetidas ao procedimento de análise de discurso,
revelando a dialética da vida cotidiana destes doentes, representadas pelos temas: concepções
sobre o processo saúde-doença; o tratamento por intermédio da hemodiálise e suas
conseqüências; o papel da equipe de saúde no tratamento hemodialítico e as perspectivas de vida
dos doentes. Estes temas foram, então, analisados frente as categorias: processo saúde-doença;
possibilidade x realidade e necessidade x casualidade. Para estes doentes o tratamento
hemodialítico é inevitável e o transplante é casual, assim, entre esta relação dialética está a
enfermagem que precisa ampliar sua compreensão sobre a árdua, triste, difícil e monótona
realidade e suas possibilidades de transformação. É necessário que a enfermagem reconheça
essa realidade e transforme sua prática profissional de modo ético e consciente, exercitando com
os doentes sua cidadania e valendo-se dela para uma melhoria na qualidade da assistência
prestada.
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Nº de Classificação: 2838
CHAVES, Lucimara Duarte. Controle da dor pós-operatória: comparação entre métodos
analgésicos. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 117 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIMENTA, Cibele Andrucioli de Mattos
RESUMO: Neste estudo comparou-se o alívio da dor, a ocorrência de efeitos colaterais, o
consumo de analgésicos, regular e complementar, e os custos do tratamento analgésico, em
doentes submetidos a diferentes métodos de analgesia pós-operatória. Analisou-se 403
prontuários de pacientes que, no período de janeiro de 1997 a dezembro de 1998, receberam
analgesia pós-operatória sob a responsabilidade do Serviço de Terapia da Dor de um hospital
geral e privado de São Paulo. Os métodos analgésicos utilizados foram a Analgesia Controlada
pelo Paciente por meio de bomba de infusão e analgesia peridural convencional por meio de
seringa. De acordo com o método de analgesia recebido, compôs-se 5 grupos. infusão
intravenosa contínua associada a bolo (IVC+B), infusão intravenosa somente em bolo (IVB),
infusão peridural contínua associada a bolo (PC+B), infusão peridural em bolo (PB), infusão
peridural em bolo por meio de seringa (PS). Os doentes dos 5 grupos não diferiram quanto à
idade e sexo, difeririam quanto ao porte da cirurgia a que se submeteram e não foi possível
compará-los quanto ao tipo de cirurgia. A maioria (92,9 %) dos doentes referiu ausência de dor ou
dor leve, considerando-se todos os métodos analgésicos. Maior ocorrência de dor moderada a
intensa foi observada no método PS e a maior média e a menor média de intensidade de dor nos
métodos IVC+B e PC+B, respectivamente. Essas diferenças foram estatisticamente significativas
(p<0,05). Efeitos colaterais ocorreram em 44,8% dos doentes, perfazendo média de 0,72 por
doente. Do conjunto de doentes estudados, a náusea e o vômito foram os efeitos colaterais mais
freqüentes (31,7% e 18,1%, respectivamente). Observou-se predomínio de prurido (p<0,001) no
método PS e retenção urinária (p=0,002 ) nos métodos PB e PC+B . A diferença quanto ao uso de
analgésicos opióides de modo regular (maior consumo na via intravenosa que na via peridural)
deveu-se às características da via. Não houve diferença quanto ao número de analgésicos
complementares utilizados. O método PS foi o mais barato, eqüivalendo a 51,6% do preço dos
métodos mais caros (PC+B e PB ). Visto que a magnitude da dor foi pequena, as diferenças
observadas entre os métodos, possivelmente, apresentaram pequena expressão clínica. As
diferenças de custo entre os métodos foram significativas, o que talvez possa ser fator importante
na escolha da terapia.

Nº de Classificação: 2839
KESSELRING, Beatriz Basile de Castro. Preparando-se para enfrentar o parto e pós-parto: a
experiência da participação em grupo de gestantes. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2001. 93 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BONADIO, Isabel Cristina
RESUMO: Esta pesquisa de natureza qualitativa, tipo estudo de caso foi realizada com o objetivo
de descrever a experiência da participação em grupos de gestantes na perspectiva de mulheres
grávidas atendidas no Serviço de pré-natal do Amparo Maternal, na cidade de São Paulo. As
participantes -alvo foram as gestantes com idade gestacional acima de 28 semanas, matriculadas
no Serviço de Pré-Natal do Amparo Maternal que freqüentaram, pelo menos, três sessões de
grupo. Os dados foram obtidos com 26 mulheres por meio de questionários de autopreenchimento, entrevistas gravadas e depoimentos feitos nas sessões de grupo e registrados no
diário de campo. A experiência relatada pelas mulheres que fizeram parte no estudo foi retratada
pelo fenômeno PREPARANDO-SE PARA ENFRENTAR O PARTO E PÓS-PARTO- que pode ser
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melhor compreendido pelos temas: Tendo expectativas quanto ao parto e ao papel materno;
Encontrando um espaço para expressar-se, partilhar experiências e aprender técnicas para
enfrentar o momento do parto e pós-parto; Sentindo-se acolhida. Este trabalho possibilitou
perceber que as mulheres ao participarem de grupos de gestantes encontram ambiente seguro, de
acolhimento e interação para poder compartilhar suas dúvidas e angústias sobre a gestação,
manifestar temor pela assistência ao parto e fazer projeções a respeito do papel materno. Estas
mulheres,por intermédio da troca de experiências e informações úteis, do esclarecimento de
dúvidas e desenvolvimento de trabalho corporal nos grupos, aprenderam técnicas para enfrentar
os períodos de gestação, parto e pós-parto, de maneira positiva. O trabalho com grupos realizado
durante este estudo, revelou-se como uma forma de obter melhor entendimento da maternidade e
indicou uma outra possibilidade de incrementar a qualidade de assistência da enfermagem
obstétrica.

Nº de Classificação: 2840
SILVA, Renata Maria Ortiz de. Sexualidade no envelhecer: um estudo com idosos em reabilitação
(A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 74 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FARO, Ana Cristina Mancussi e
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório com abordagem quantitativa que teve
por objetivos: caracterizar os participantes do Grupo de Educação a Saúde (GES) da Divisão de
Medicina de Reabilitação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (DMRHCFMUSP) quanto aos dados sócio-demográficos; conhecer a prática referentes à atividade
sexual dos participantes; identificar as alterações na função sexual e conhecer as expectativas do
GES. Após cumpridas as determinações éticas, os dados foram colhidos junto aos 36 participantes
do GES, da DMR-HCFMUSP. Para a coleta de dados utilizou-se instrumento especifico, com 3
partes. Além dos dados sócio-demográficos (parte 1); Perguntas para os homens responderem
(parte 2) e perguntas somente para mulheres responderem (parte 3). As características sóciodemográficas da clientela revelaram idade média de 75 a 80 anos (DP = 5,22); renda média
salarial 6,41 salários (DP = 3,75); quanto ao sexo obtivemos 31 mulheres e 5 homens; com relação
ao estado civil 16 diziam viúvos, 10 casados; 5 solteiros e 5 divorciados; na escolaridade 19
(54,58%) apresentavam o ensino fundamental; com relação à religiosidade 26 eram praticantes;
em relação a moradia 20 (55,56%) residem em apartamento. Com relação a atividade sexual
apontam 12 (75,00%) praticam o sexo 0 a 3 vezes por semana a média permaneceu em torno de
1,87 com (DP=2,29); com relação a satisfação17 (77,27%) considera satisfatória esta atividade;
com relação a prazer 21(80,77%) informam sentir prazer; com relação a cirurgias recentes 22
(70,94%) foram submetidos a intervenções cirúrgicas; 20 (64,52%) buscam informações sobre a
sexualidade. Na identificação das alterações 13 (72,22%) responderam afirmativamente que
apresentavam alterações e somente 18 (66,67%) responderam não terem expectativas. Na
atividade sexual 10 (55,56%) preferem caricias, 4 ( 22,22%) caricias e beijos e com relação as
regiões que gostam de ser acariciados obtivemos as seguintes respostas 8 (29,63%) preferem a
cabeça e 6 (22,22%) entre boca e pescoço, 2 (7,41%) mamilos, peito e genitais. Para uma
segunda região a ser acariciada obtivemos um escore de 7 ( 30,43%) rosto, 5 (21,74%) mamilos,
4 (17,39%) peito, 3 (13,04%) genitais. Este estudo concluiu que o GES no que diz respeito ao tema
sexualidade foi de utilidade para um melhor esclarecimento dos pacientes e demostrou que há a
necessidade de aprofundamento das investigações nesta área, como também aperfeiçoar a
assistência prestada às pessoas idosas.

Nº de Classificação: 2841
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ABUD, Ana Cristina Freire. Infecção no local de inserção de cateter venoso para hemodiálise. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 69 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VATTIMO, Maria de Fátima Fernandes
RESUMO: A diversidade de formulações farmacêuticas para a manutenção da integridade da pele
peri-cateter é vasta, porém os resultados referentes à melhor terapêutica e técnica antisséptica
ainda são inconclusivos. Esse fato contribui para a manutenção da infecção como uma das
principais causas de morte do paciente portador de insuficiência renal crônica. Este estudo teve
como objetivo verificar a associação entre a incidência de sinais clínicos ou laboratoriais de
infecção no local de inserção do cateter venoso central para hemodiálise e o tipo de solução
utilizada na realização do curativo em pacientes portadores de insuficiência renal crônica. Foram
estudados 54 pacientes em programa de hemodiálise no período de março de 2000 a fevereiro de
2001. Os pacientes foram aleatoriamente distribuídos em grupos em que se utilizou três diferentes
produtos no curativo do cateter : em 19 pacientes utilizou-se mupirocin (antibiótico tópico); em 17
utilizou-se PVPI e 18 pacientes receberam violeta genciana. A infecção no local de inserção do
cateter foi avaliada através de observação do local, cultura da ponta do cateter e hemocultura
conforme procedimento de acompanhamento. A média de idade dos pacientes foi de 51 anos e a
mediana 53, não ocorrendo variação significante na distribuição de pacientes por sexo. As
principais causas de IRC foram a nefropatia hipertensiva (27,8%), a glomerulonefrite crônica
(9,3%); e a uropatia obstrutiva (7,4%). O acesso mais utilizado para implante do cateter foi a veia
subclávia (88,9%) dos pacientes seguido da veia jugular (11,1%) . O grupo que permaneceu maior
tempo com o cateter (43,7 dias) foi o grupo mupirocin seguido pelo grupo (40 dias) e por último o
grupo PVPI (31,2 dias). De forma geral 35,2% pacientes apresentaram infecção no local de
inserção do cateter venoso para hemodiálise. Os sinais e sintomas observados foram a febre
(24,1%), dor no local da inserção (13%), edema (5,6%), e exsudato (3,7%). Quanto a ocorrência
de infecção nos grupos, confirmada pela cultura positiva da ponta do cateter observou-se maior
tendência para infecção no grupo de pacientes que foi submetido ao procedimento com violeta de
genciana (44,4%), sendo que os pacientes em uso do mupirocin tiveram índice de 31,6% e os
pacientes em uso de PVPI tiveram índice bem menor de infecção (29,4%). Concluí-se que os
sinais clínicos de infecção no local de inserção do cateter mostraram ser importantes marcadores
da ocorrência dessa complicação. O PVPI apresentou menor índice de infecção quando
comparado à violeta genciana e ao mupirocin, embora não tenha sido identificada significância
estatística. Por outro lado, o mupirocin mostrou maior eficácia no prolongamento do tempo de
permanência do cateter. Períodos de permanência maior do que quatro semanas em uso de
cateter determinaram, indiferentemente do tipo de produto utilizado, risco infeccioso de 1,5 vezes
maior do que os que passaram menos que quatro semanas ( p< 0,02).

Nº de Classificação: 2842
HOSAKA, Elisabeth Mie. Papel da inibição da ciclooxigenase-2 na nefrotoxicidade induzida pela
gentamicina e antiinflamatórios não-hormonais em ratos. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2001. 60 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VATTIMO, Maria de Fátima Fernandes
RESUMO: A gentamicina é um das drogas antimicrobianas mais nefrotóxicas. O uso freqüente de
antiinflamatórios não-hormonais (AINH), tais como a indometacina, faz com que a sua associação
com a gentamicina também não seja rara. Isso cria um risco adicional de insuficiência renal aguda,
como se sabe a gentamicina induz a vasoconstrição renal, a qual é limitada pelo incremento
compensatório da produção renal de prostaglandinas. A isoforma 1 da ciclooxigenase (COX-1) é a
principal responsável pela síntese de prostaglandinas vasodilatatoras, ao passo que a isoforma 2
(COX-2) participa predominantemente de processos inflamatórios. Ambas são inibidas pelos AINH.
Espera-se que os inibidores seletivos da COX-2, tais como rofecoxibe, possam ser uma classe
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alternativa de drogas que permita reduzir a nefrotoxicidade dos AINH. O objetivo deste estudo é
comparar o efeito da associação de gentamicina com os clássicos AINH ou com os inibidores
seletivos da COX-2. Ratos machos Wistar foram tratados por cinco dias com solução salina (0,1
ml, intraperitoneal (i.p.)), gentamicina (100 mg/kg, i.p.), indometacina (5 mg/kg, via oral (v.o.)),
rofecoxibe (1,4 mg/kg, v.o.), gentamicina + indometacina ou gentamicina + rofecoxibe (nas
mesmas doses e vias de administração previamente descritas). Os ratos que haviam recebido
gentamicina desenvolveram uma redução significante do clearance de creatinina e um aumento
significante da excreção urinária da enzima alfa-glutationa-S-transferase, um marcador de lesão de
túbulo proximal, quando comparados aos ratos que não a haviam recebido. Não houve diferença
nos níveis urinários de alfa-GST entre os três grupos que haviam recebido gentamicina. Ratos que
receberam gentamicina + indometacina desenvolveram uma redução adicional do clearance de
creatinina quando comparados com aqueles que receberam gentamicina exclusivamente. Os
efeitos destes tratamentos em relação ao clearance não foram estatisticamente significantes
daqueles tratados com gentamicina + rofecoxibe, o que aponta que novos estudos sejam
necessários para verificar se o rofecoxibe apresenta vantagens precisas sobre os AINH.

Nº de Classificação: 2843
NICHIATA, Lúcia Yasuko Izumi. Epidemia da aids infantil & os sistemas de informação: limites e
possibilidades da intervenção em saúde coletiva na cidade de São Paulo. São Paulo. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 145 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): EGRY, Emiko Yoshikawa
TAKAHASHI, Renata Ferreira
RESUMO: O impacto que a epidemia da aids vem produzindo sobre a população infantil é
particularmente importante, pois, do total de casos notificados no mundo todo, entre adultos e
crianças, aproximadamente 10% têm menos de 15 anos de idade, sendo a maioria proveniente
dos países em desenvolvimento. A aids confirma a associação, historicamente determinada, entre
as condições concretas de vida e a produção da doença. Tomando a expressão da epidemia como
objeto do estudo, teve por finalidade oferecer subsídios para a intervenção em saúde coletiva no
fenômeno da aids infantil, de transmissão vertical, especialmente, para o aprimoramento do
Sistema de Informação em Vigilância Epidemiológica da aids. Adotou-se a como refererencial
teórico-filosófico a determinação social do processo saúde-doença e as categorias analíticas
exclusão/inclusão social e processo de adoecimento e morte por aids. A fonte empírica de dados
foi obtida do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da
Saúde do Estado de São Paulo e do Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade
da Prefeitura Municipal de São Paulo. A análise dos dados demonstra a gravidade da situação: as
crianças já nascem duplamente em desvantagem, têm suas mães e/ou pais acometidos pela
doença e encontram pela frente um penoso processo de aprendizagem com a própria
soropositividade. Evidenciaram-se situações que denotam exclusão social, na constatação do
número de crianças órfãs de mães, na ocorrência de crianças institucionalizadas, na
vulnerabilidade programática e no uso de drogas injetáveis pelas mães. No entanto, não ficou
explícita a exclusão social como produto das formas diferenciadas de reprodução social dos
grupos sociais. Apontou-se a necessidade de transformar a forma de captação da realidade pela
vigilância epidemiológica, para superar os modelos multicausais que tornam invisíveis as
dimensões sociais da doença. A ausência de visibilidade pública da exclusão social,
especialmente no caso das crianças vulneráveis ao HIV/aids, está diretamente vinculada à sua
ausência de autonomia, ou seja, à incapacidade do Sistema de Informação em Vigilância
Epidemiológica em considerar a criança como sujeito com pleno direito de cidadania. Reconhecese a necessária e urgente revisão da ficha de notificação, importante instrumento que informa
sobre a epidemia, de modo a ser possível a caracterização da exclusão social das pessoas
afetadas pelo HIV/aids no caso de crianças. Ao final apontam-se recomendações para a
intervenção em saúde coletiva na Cidade de São Paulo frente à epidemia de aids infantil.
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Nº de Classificação: 2844
RODRIGUES, Andrea Bezerra. Emoções e representações emergentes da experiência do olhar
sobre a morte. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 93 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHAVES, Eliane Corrêa
RESUMO: O estudo trata das representações de enfermeiras oncológicas sobre o significado de
morte, bem como de suas emoções frente à morte do paciente oncológico. A natureza do estudo é
qualitativa, tendo como referencial teórico a Teoria das Representações Sociais de Moscovici para
apoio da análise e das discussões sobre as informações das enfermeiras. O método utilizado para
análise dos depoimentos foi a Análise de Conteúdo. As informações coletadas foram agrupadas
em três núcleos de pensamentos: as significações de morte, as emoções frente à morte do
paciente oncológico, e as emoções frente à morte de alguém próximo. A conclusão do estudo
indica que há um paradoxo entre as concepções de morte enquanto algo divino e algo finito. O
eixo por onde desenvolvem-se concepções divergentes parece ser o desconhecimento acerca do
evento-morte, também citado pelas entrevistadas. Paralelamente a isso, encontram-se os dizeres
das enfermeiras que indicam que a morte suscita impotência, raiva, alívio e valorização da vida.
Emoções opostas apareceram e incluem tristeza e tranqüilidade. As emoções frente à morte de
alguém próximo - tristeza e luto, inconformismo/descontrole - denunciam que a vivência da morte
relaciona-se diretamente com a pessoa que morre, evidenciando que a tristeza frente à morte do
paciente oncológico parece relacionar-se mais com a culpa decorrente do binômio
impotência/onipotência. Os resultados obtidos permitem a abertura de um novo modo de investigar
a morte e não se esgota aqui, apenas inicia-se uma observação mais detalhada sobre aspectos da
prática de enfermagem frente à morte.

Nº de Classificação: 2845
MORAES, Márcia Wanderley de. Caracterização dos determinantes sócio-culturais que influenciam
adolescentes na atitude de ser "doador de órgãos". São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2001. 97 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENEGHIN, Paolo
RESUMO: Usando os pressupostos da Teoria da Ação Racional (TRA) de Fishbein;Ajzen (1980),
procurou-se verificar o conhecimento de estudantes de nível médio para identificar crenças
pessoais e normativas mais significativas em relação ao transplante e doação de órgãos. A
pesquisa foi realizada em duas escolas da rede pública do município de São Paulo, com alunos do
ensino médio, do período diurno e noturno, durante o segundo semestre de 2000. A população foi
constituída por 94 alunos. O resultado configura que o grupo apresenta baixo conhecimento sobre
doação de órgãos, pois 39,4% consideram a morte como a perda da função cerebral com parada
cardíaca; 39,4% não sabem o momento em que se pode ser um doador; 35,1% não sabem o
conceito de morte encefálica; apenas 45,7% referem que qualquer pessoa pode ser doador; 58,5%
acreditam que apenas indivíduos com compatibilidade sangüínea podem ser receptores, e 80,9%
consideram seu conhecimento insuficiente. Foram evidenciadas dez crenças positivas ou "mais
favoráveis" relativas ao comportamento de ser doador de órgãos, sendo elas: 1) o ato de doar
órgãos não é uma forma de comprar o perdão por pecados praticados, para 87,2%; 2) o espírito
não fica preso à parte do órgão doado se ele continuar a funcionar em outros corpos, para 85,1%;
3) a doação de órgãos não é um ato doloroso, pois a alma não permanece ligada ao corpo físico,
para 73,4%; 4) 60,6% não consideram que a doação acarrete despesas extras para a família; 5)
44,7% não acham que a aparência do doador se modifica; 6) 41,5% consideram que podem ser
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doadores porque, depois da morte, para mais nada seus órgãos servirão, 7) 39,4% são doadores
porque isso implica responsabilidade 8) a última saída para salvar uma vida não é o transplante,
para 34,0%; 9) 31,9% entendem como ato de nobreza ser doador de órgãos; 10) 28,7% não têm
medo de doar seus órgãos. Salientaram-se, também, sete crenças negativas ou "menos
favoráveis" à doação de órgãos, sendo elas: 1) 66,0% não autorizariam a doação dos órgãos de
um familiar, por não terem discutido o tema com ele em vida; 2) 55,3% acreditam no tráfico de
órgãos entre as equipes médicas; 3) 40,4% acreditam que existe uma máfia que controla a
doação de órgãos; 4) 38,3% acreditam que podem doar um órgão em vida sem qualquer prejuízo à
saúde; 5)33,0% não são doadores, por medo de um falso diagnóstico de morte encefálica; 6)
28,7% acreditam que, uma vez internado no hospital, existe a possibilidade de roubarem seus
órgãos; 7) 27,7% não percebem que ser doador seja algo que propicie uma sensação de paz e
bem-estar. Conclui-se ser necessário aprofundar os estudos neste campo e que programas
educativos sejam implementados com vistas ao esclarecimento de todos os segmentos da
comunidade.

Nº de Classificação: 2846
KURITA, Geana Paula. Adesão ao tratamento da dor crônica: aspectos demográficos, terapêuticos
e psicossocioculturais. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 165
f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIMENTA, Cibele A. de M.
RESUMO: Os objetivos deste estudo foram identificar a prevalência de adesão plena, parcial e não
adesão ao tratamento em doentes com dor crônica ao longo de 6 meses; caracterizar os motivos
da adesão e buscar relações entre adesão e variáveis demográficas, psicossocioculturais, de
características da dor e do tratamento. Trinta doentes do Ambulatório de Dor do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo foram avaliados em cinco
entrevistas ao longo de seis meses. Os instrumentos utilizados foram: identificação e
caracterização da dor, descrição do tratamento medicamentoso, Escala de Locus de Controle da
Saúde, Inventário de Depressão de Beck e Inventário de Atitudes frente à Dor-versão breve. Os
doentes foram classificados quanto à adesão em plenamente aderentes (cumprimento total da
prescrição medicamentosa), parcialmente aderentes (cumprimento parcial da prescrição
medicamentosa) e não aderentes (não cumprimento da prescrição). Foram feitos testes
estatísticos para verificar a presença de relações entre as variáveis e, em todos os testes, foi
utilizado o nível de significância de 5%. O índice de não adesão e adesão parcial foi alto, entre
40,0% e 56,7%, e não houve variação significativa ao longo de seis meses. O Índice de Acerto de
Ingestão Medicamentosa foi entre 57,2% e 69,%, e também não houve variação. A principal razão
para adesão plena foi "o remédio melhora a dor "(54,0% a 63,9%), para a adesão parcial foi
"sente-se mal, tem efeitos colaterais" (55,6% a 66,6%), e para a não adesão foram
"indisponibilidade na farmácia do hospital" (23,1% a 28,9%), "sente-se mal, tem efeitos colaterais"
(25%) e "dinheiro insuficiente para a compra" (15,4% a 23,7%). A depressão e o locus de controle
da saúde não variaram em seis meses. As atitudes frente à dor, com exceção do domínio cura
médica, também não variaram ao longo de seis meses. Não se observaram relações
estatisticamente significativas entre
adesão e idade, estado civil, escolaridade, renda,
características da dor, número de comprimidos, número de tomadas, uso de automedicação,
presença de depressão, dimensões externalidade outros poderosos e acaso do locus de controle
da saúde, e domínios controle, emoção, medicação e cura médica do Inventário de Atitudes frente
à Dor. Observaram-se relações estatisticamente significativas entre adesão e presença de efeitos
colaterais, dimensão internalidade e índice de Internalidade Total do locus de controle da saúde e
domínios incapacidade, dano físico e solicitude do Inventário de Atitudes frente à Dor.
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Nº de Classificação: 2847
SILVEIRA, Maria de Fátima Araújo. Sagração das flores: um ritual para encantar o corpo da mulher
no cuidado (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 182 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GUALDA, Dulce Maria Rosa
RESUMO: A Enfermagem moderna, instruída pelo modelo biomédico e pela herança cristã, tem
como referencial os dualismos corpo e espírito e sagrado e profano, o que caracteriza o corpo de
quem se cuida como profano-cristão, do qual pouco se tem falado. O ponto de partida para a
investigação, foi a inquietação diante do silêncio a respeito das concepções e crenças das
enfermeiras sobre o corpo da mulher cuidada, no contexto da Enfermagem brasileira. Os objetivos
foram conhecer o simbolismo que as enfermeiras reconhecem no corpo da mulher cuidada e
identificar as crenças que elas atribuem a esse corpo, evidenciando os aspectos profanos e
sagrados que instruem tais crenças. Teoricamente, o estudo foi norteado pelos conceitos de
simbolismo e de sagrado e profano de Mircea Eliade. O caminho metodológico trilhado foi a
etnografia e, acreditando ser possível transformar a pesquisa numa fonte de prazer lúdica e
criativa, para pesquisadora e pesquisadas, os dados foram coletados por meio de oficinas de
sensibilização, criatividade e expressividade, articuladas em um Curso de Extensão, oferecido a
dez enfermeiras que cuidam de mulheres em sua prática profissional. Os dados são apresentados
sob a forma de narrativa e sua análise e interpretação da produção sensível e coletiva de
conhecimentos revelaram que o corpo da mulher cuidada é mais do que um locus de patologias e
sítio de intervenções de enfermagem - é uma imagem enantiomorfa das próprias enfermeiras, que
transcenderam a visão de corpo objetificado, coisificado, profanizado-cristão, vendo-o como
veículo do sagrado eliadiano e, conferindo-lhe simbolismo, alçaram-no à condição de hierofania.

Nº de Classificação: 2848
AGUIAR, Zenaide Neto. Qualificação dos atendentes de enfermagem: transformações no trabalho
e na vida (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 215 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Cássia Baldini
RESUMO: Este trabalho tomou como objeto de estudo as transformações ocorridas no trabalho,
vida e, especialmente, maneira de pensar e agir das atendentes de enfermagem a partir de sua
qualificação como auxiliares pelo Projeto Larga Escala (PLE). Utilizou o trabalho e a qualificação
como categorias de análise e teve como objetivo dimensionar as mudanças ocorridas com as
atendentes a partir de sua qualificação. Constituíram os sujeitos deste estudo as atendentes que
qualificaram-se como auxiliares de enfermagem pelo PLE na Administração Regional de Saúde - 5
(da cidade de São Paulo) no período de 1990 a 1992, utilizando histórias de vida como estratégia
de captação da realidade. A análise das histórias permitiu reconhecer as possibilidades e limites
dos processos de qualificação. Observou-se que a qualificação garantiu às antigas atendentes: a)
o acesso a uma posição de melhor remuneração, de promoção a uma categoria profissional e
alguns direitos trabalhistas; b) a conquista de alguns direitos como cidadãs, que não se relacionam
com a possibilidade de ascensão social; c) mudança no padrão de conhecimento; d) autonomia
relativa aos aspectos técnicos da atenção à saúde; e) ganhos na humanização do cuidado. A
qualificação parece ter uma força relativa na modificação da qualidade da atenção à saúde,
permitindo uma certa compreensão do objeto de trabalho e no domínio das tecnologias utilizadas
no processo de trabalho. Não parece constituir-se no entanto, em força capaz de suscitar
transformações no modelo constituído de assistência clínica individual, desvelando assim uma
certa fragilidade da apreensão da dimensão política proposta pelo PLE para a qualificação dos
profissionais da saúde.
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Nº de Classificação: 2849
GULLO, Aline Beatriz Moreira. Complicações funcionais em fístula artério venosa. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 71 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VATTIMO, Maria de Fátima Fernandes
RESUMO: Este estudo quantitativo tem como objetivo verificar a associação entre a ocorrência de
complicações funcionais da fístula artério venosa (FAV) estenose e pseudoaneurismas, com as
técnicas de manuseio da FAV pela equipe de enfermagem como o tempo de maturação da FAV na
primeira punção, a distância mantida entre a punção arterial e venosa e o rodízio do local de
punção. Foi realizado em uma unidade de diálise com 146 pacientes em programa de hemodiálise
crônica na cidade de São Paulo. A amostra foi constituída por 40 pacientes em programa de
hemodiálise com FAV realizada pela técnica de Cimino-Brescia com no mínimo de um ano de uso,
com idade entre 20 e 65 anos, não diabéticos. A coleta de dados foi realizada através de avaliação
física e clínica dos 40 pacientes da amostra pela pesquisadora. Destes 40 pacientes, 23 eram
homens e 17 mulheres, tendo como diagnóstico de base a nefroesclerose maligna em 19 e
glomerulonefrite crônica em 14. Em relação ao número de confecções do acesso vascular, 24
pacientes (60%) tinham ainda a primeira FAV, sendo que destas, 27 estavam em região da
tabaqueira anatômica, e destas 20 em braço não dominante. O tempo médio de maturação da FAV
na primeira foi de 21 dias, e a média das distâncias entre as punções arterial e venosa foi de
12cm. Da amostra, 39 pacientes apresentaram cicatrizes de punções repetidas. As complicações
encontradas foram 28 pseudoaneurismas e 7 estenoses. Na avaliação clínica das FAVs observouse pressão venosa média de 124mmHg, fluxo de sangue de 350ml/min, e o teste de recirculação
esteve abaixo de 10% em 38 pacientes. Os resultados do estudo sugerem que o tempo restrito
destinado a maturação da FAV pode estar relacionado com a ocorrência de pseudoaneurisma e
não de estenose apesar de não ter sido identificada significância estatística, e que a avaliação
física de sinais de complicação funcional na FAV é uma estratégia significativa para o
acompanhamento e detecção precoce dessas alterações.

Nº de Classificação: 2850
SALGADO, Maria de Fátima. Vacinação contra a hepatite B em trabalhadores da saúde. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 121 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Maria Amélia de Campos
RESUMO: O estudo buscou descrever como as recomendações para a vacinação de
trabalhadores da saúde contra a hepatite B são operacionalizadas na Direção Regional de Saúde DIR XIV-Marília, assim como conhecer a soroproteção oferecida pela vacina nesse grupo.
Verificou-se que a DIR XIV-Marília adota as recomendações do Programa Estadual de Imunização,
da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, em consonância com o Programa Nacional de
Imunização do Ministério da Saúde. Duzentos e sete trabalhadores da saúde pertencentes aos
serviços de saúde de 14 municípios da DIR XIV foram vacinados com a vacina recombinante
EUVAX B do laboratório L G Chemical / Korea no esquema de 0, 1 e 6 meses, no músculo
deltóide. A avaliação sorológica para os marcadores anti-HBc e anti-HBs foi realizada em 206
trabalhadores após o período mínimo de 30 dias depois de completado o esquema de três doses.
Dos 206 trabalhadores avaliados, 10 (4,9%) apresentaram anti-HBc, evidenciando contato anterior
com o vírus da hepatite B. Nos 196 (95,1%) restantes, avaliou-se a soroproteção contra a hepatite
B conferida pela vacina, adotando 10 UI/ml de anti-HBs como título mínimo protetor. Desses 196
trabalhadores, 185 (94,4%) apresentaram títulos protetores de anti-HBs. Os 11 que não
apresentaram soroproteção receberam doses adicionais da vacina sendo que 1 recusou-se a
realizar nova avaliação sorológica, 8 apresentaram títulos protetores e 2 mantiveram níveis de anti-
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HBs inferiores a 10UI/ml. A esses 2 trabalhadores foram aplicadas outras 2 doses de vacina,
completando-se um segundo esquema vacinal de 3 doses, sendo que 1 tornou-se positivo e o
outro manteve-se negativo para o anti-HBs. Discutiu-se a necessidade de avaliação sorológica dos
trabalhadores da saúde após a vacinação contra a hepatite B, tendo em vista a sua vulnerabilidade
à infecção em decorrência do trabalho.

Nº de Classificação: 2851
LISBOA, Maria Alice Paes de Lira da Ponte. Comunicação não-verbal na entrevista de avaliação
de desempenho (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 75 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Julia Paes da
RESUMO: O presente estudo investigou a comunicação não-verbal das enfermeiras avaliadoras,
durante a entrevista de avaliação de desempenho de seus colaboradores, cujos objetivos foram:
verificar os modelos não-verbais da comunicação interpessoal, efetivos e não efetivos usados
pelas enfermeiras avaliadoras na entrevista de avaliação de desempenho; verificar se as
enfermeiras receberam preparo para o reconhecimento da comunicação não-verbal e qual foi o
tipo e, levantar suas necessidades sobre os conteúdos da comunicação não-verbal que
contribuíriam para a elaboração de um programa de treinamento sobre entrevista de avaliação de
desempenho. A população constituiu-se de 12 enfermeiras de todos os setores de um Hospital
geral, privado, de grande porte, na cidade de São Paulo que realizaram a avaliação de
desempenho de 45 e 90 dias dos colaboradores, em suas áreas de responsabilidade, no período
de janeiro e fevereiro de 2001. Os dados foram obtidos por meio de filmagem das entrevistas de
avaliação de desempenho, com tempo médio de 11 minutos de duração. Após a filmagem, as
enfermeiras responderam a um questionário sobre o assunto. O referencial teórico de SILVA
(1996) foi utilizado para a decodificação dos sinais da comunicação não-verbal apresentados pelas
avaliadoras, verificando sua eficácia ou não; e a análise quantitativa, bem como o método de
análise de conteúdo segundo BARDIN (1977) para verificar as respostas dos questionários.
Percebeu-se que as enfermeiras avaliadoras empregaram os modelos não-verbais de
comunicação interpessoal, de forma efetiva em quase todos os itens analisados. Apenas a
ausência de toque emergiu como um comportamento que enfraqueceu a conversação nesse
momento. Observou-se que a maior parte das enfermeiras
recebeu preparo sobre a
comunicação não-verbal na Instituição, onde o estudo foi desenvolvido, e, poucas, em cursos de
graduação ou mesmo pós-graduação. Os temas propostos para elaboração de um treinamento
versaram sobre a necessidade de aprofundar os conteúdos na comunicação não-verbal com
"dicas" e conceitos para desenvolver estratégias como orientação para a equipe. Para efetivar a
avaliação de desempenho, a enfermeira deve não apenas conhecer como proceder, mas também
ser capaz de adquirir outras habilidades como a forma de utilizar e verificar a comunicação nãoverbal implícita no processo. Para tanto, é necessário entender o papel da comunicação nãoverbal e dar sentido à sua utilização, adquirindo conhecimento não apenas pessoal, mas também,
social e profissional.

Nº de Classificação: 2852
RIBEIRO, Anita Romano. Fios de sutura cirúrgica e a enfermeira de centro cirúrgico: critérios de
previsão e provisão segundo a natureza pública ou privada das instituições hospitalares (Os). São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 117 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GRAZIANO, Kazuko Uchikawa
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RESUMO: Este estudo teve como propósito identificar e analisar os critérios adotados pelas
enfermeiras na previsão de fios de sutura cirúrgica para a provisão das Unidade de Centro
Cirúrgico, segundo a natureza pública ou privada das instituições hospitalares. As enfermeiras são
responsáveis pela previsão, provisão, organização e controle dos materiais em suas unidades de
trabalho. Os fios de sutura cirúrgica são considerados insumos duráveis, não-reutilizáveis,
consumidos durante as cirurgias e fazem parte da lógica de programação das instituições
hospitalares. A enfermeira da Unidade de Centro Cirúrgico interage com a administração, que
efetua a compra do material e com o cirurgião que é seu usuário final. Para tanto, ela necessita
conhecer suas aplicações e também os processos internos aos quais está submetido, de acordo
com as normas e características da instituição. Observamos que fio de sutura cirúrgica é um tema
pouco abordado em eventos de enfermagem, além da bibliografia ser escassa. Os dados foram
coletados por meio de entrevista estruturada em 74 hospitais do município de São Paulo. Dentre
eles, a maioria (68%) é privada, de porte médio, com Unidade de Centro Cirúrgico Geral,
movimento de até 500 procedimentos anestésico-cirúrgicos por mês e os fios são adquiridos por
contato direto com fornecedores. Das enfermeiras, a maioria (84%) tem mais de 5 anos de
formada, curso de pós-graduação senso lato (78%), estão entre 2 a 5 anos como responsáveis
pela Unidade de Centro Cirúrgico (51%) e aproximadamente metade é sócia de sociedade de
especialista com predomínio absoluto da Sociedade Brasileira de Enfermeiros em Centro Cirúrgico
(SOBECC). Sobre os fios de sutura cirúrgica, os aspectos que mais interessam às enfermeiras
estão relacionados à aplicação/indicação, características de cada um e critérios de substituição.
Quase a totalidade das enfermeiras (96%) declarou ter adquirido a maior parte dos conhecimentos
sobre fios na prática diária, isoladamente ou acrescido de outros meios. Com relação aos fios
propriamente, 64% deles são padronizados por solicitação do cirurgião. Quanto a provisão na sala
de operações, 40% dos fios são escolhidos no momento da cirurgia, enquanto 32% são
disponibilizados em kits por especialidade. No hospital, 46% são adquiridos do fornecedor hospitais privados - 32% através de concorrência pública - hospitais públicos. O estoque é reposto
segundo cota estabelecida, em 58% dos hospitais, o que mantém relação com a natureza privada
da instituição. Nos hospitais públicos predomina a provisão por meio de contagem do estoque com
tempo pré-estabelecido, seguido de reposição (38%). A variedade de fios também está relacionada
à natureza, havendo maior variedade de fios em hospitais privados e uma inconstância nos
públicos. Tendo descrito os principais conceitos que envolvem fios de sutura cirúrgica e as
características dos processos de previsão e provisão que envolvem esse material, esperamos
contribuir para a tarefa de disponibilizar fios de sutura cirúrgica, uma das várias atribuições das
enfermeiras de Centro Cirúrgico.

Nº de Classificação: 2853
LAMBERT, Ana Claudia Silveira. Acompanhamento da parturiente pela enfermeira obstétrica:
estudo de caso das vivências das mulheres e das profissionais (O). São Paulo. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem, 2001. 178 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): HOGA, Luiza Akiko Komura
RESUMO: O pressuposto geral desta pesquisa é estudar a assistência prestada de forma
personalizada, no qual a enfermeira obstétrica busca atender às necessidades das mulheres, nos
âmbitos físico e emocional, durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Teve como
objetivo conhecer as experiências tidas neste processo, segundo a ótica das puérperas e das
enfermeiras obstétricas que o vivenciaram. Este estudo qualitativo foi desenvolvido por meio do
recurso do estudo de caso. Foi realizado no Centro Obstétrico do Hospital Universitário da
Universidade de São Paulo, entre novembro de 2000 a fevereiro de 2001 e, dele participaram,
treze mulheres com gestação normal e de termo e as quatro enfermeiras, que fizeram o
acompanhamento destas parturientes. São apresentadas as narrativas das puérperas e das
enfermeiras obstétricas, cujo conteúdo foi analisado com a finalidade da construção de categorias,
realizadas mediante constante reavaliação e aprimoramento de conceitos, que resultou na
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composição de esquemas conceituais, que retratam os aspectos mais relevantes do conjunto de
dados. Nas narrativas das puérperas, evidenciou-se que elas têm a expectativa de serem
internadas quando em trabalho de parto; o primeiro atendimento recebido no hospital tem grande
importância; a experiência do parto é influenciada por inúmeros fatores; a assistência prestada
pela enfermeira obstétrica foi positiva e seus cuidados valorizados; e a experiência de parto delas
foi positiva. As enfermeiras obstétricas revelaram que o cotidiano de trabalho delas é repleto de
atividades; o manual de normas e rotinas, a filosofia do hospital e a formação profissional guiam a
assistência prestada por elas; identificaram fatores facilitadores e dificultadores para a realização
do trabalho proposto e avaliaram positivamente a participação na pesquisa. Neste estudo de caso,
constatou-se que o acompanhamento contínuo das parturientes pelas enfermeiras obstétricas foi
uma experiência positiva que está relacionada à qualidade da assistência. As enfermeiras
obstétricas demonstraram grande satisfação na valorização do papel profissional. Os relatos das
puérperas confirmam a valorização do acompanhamento contínuo pela profissional. As
enfermeiras obstétricas são conscientes da necessidade do acompanhamento contínuo de todo o
processo de parto e desejam pôr em prática esse tipo de assistência.

Nº de Classificação: 2854
BITTAR, Eliana. Consumo e custo médio direto do material utilizado em cirurgia de
revascularização do miocárdio. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2001. 131 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CASTILHO, Valéria
RESUMO: Este trabalho teve como objetivo levantar o consumo e verificar o custo médio direto do
material usado em cirurgia de Revascularização do Miocárdio. Foi comparado, o custo encontrado
com o número de pontes de safena realizadas. Como referencial teórico para apuração dos custos
utilizou-se o sistema de custeio de absorção por produto/procedimento. A pesquisa, do tipo
descritiva, foi realizada no centro cirúrgico de um hospital especializado em cardiologia, no
Município de São Paulo. A amostra foi conformada por 104 cirurgias de Revascularização do
Miocárdio, com circulação extracorpórea. Para a coleta de dados foram utilizados quatro
instrumentos: planilha de consumo de material em cirurgia de Revascularização do Miocárdio,
ficha de material de consumo e de medicamentos do carro de anestesia, ficha de consumo de
material e medicamentos na perfusão e listagem de preços. O levantamento do consumo
possibilitou aferição do custo médio direto de material usado em cirurgia de Revascularização do
Miocárdio que resultou em R$2.718,78. Houve uma variação de custos do material, em relação ao
número de pontes de safena realizadas, havendo uma diferença significativa entre as cirurgias de
1, 2 e 3 pontes, o que não ocorreu entre as cirurgias de 3, 4 e 5 pontes. O custo médio direto das
cirurgias foi: 1 ponte (R$2.207,71), 2 pontes (R$2.554,61), 3 pontes (R$2.768.94), 4 pontes
(R$2.848,65) e 5 pontes (R$2.884,13). Os itens de material de perfusão (R$1.051,24), fios
cirúrgicos (R$829,98) e material de consumo (R$442,40) foram os que apresentaram o maior
custo médio, independente do número de pontes de safena realizadas com uma variação de custo
entre as cirurgias de 1 a 5 pontes de safena de R$888,50 a R$1.112, para material de perfusão,
R$599,90 a R$967,30 para fios cirúrgicos e R$413,30 a R$462,10 para material de consumo.

Nº de Classificação: 2855
NÓBREGA, Maria do Perpétuo Socorro de Sousa. Mulheres usuárias de álcool: subsídios para
assistência. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina, 2001.
124 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Eleonora Menicucci de
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RESUMO: Este estudo tem como objetivo compreender através da ótica da mulher usuária de
álcool, como se processou o contato com o álcool em sua vida, como percebia a vida antes e após
a evolução para uso nocivo/dependência, os possíveis problemas desencadeados e os
mecanismos de superação destes, a busca de tratamento e as mudanças processadas em suas
vidas. Para realizar este estudo, optou-se por fazer uma pesquisa qualitativa, utilizando como
estratégia metodológica a História de Vida. Foram realizadas 13 entrevistas semi-estruturadas,
gravadas para análise. O estudo aconteceu no Ambulatório de Tratamento e Pesquisa em Álcool e
Drogas (UNIAD) da Universidade Federal de São Paulo/UNIFESP - Escola Paulista de
Medicina/EPM, na cidade de São Paulo. Através da revisão da literatura, foi elaborado um histórico
sobre o " alcoolismo", seus conceitos, prevalência e a relação entre "alcoolismo" e gênero. Esta
pesquisa parte da constatação de que existem poucos estudos qualitativos abordando o tema que
relaciona mulher e "alcoolismo". Após inúmeras leituras das entrevistas transcritas, surgiram 11
categorias: "A Influência da família no primeiro contato com o álcool na infância", "Influência de
colegas e namorados no primeiro contato com o álcool na adolescência", "Influência do
companheiro no primeiro contato com o álcool na fase adulta", "Conflitos emocionais influenciando
o primeiro contato com o álcool", "Aumento do consumo do álcool com intuito de superar conflitos
emocionais", "Manutenção de atividades prazerosas como trabalho e lazer antecedendo o uso
nocivo e a dependência ao álcool", "Perdendo o controle sobre a bebida e o surgimento de
comprometimentos clínicos, sociais e familiares", "A percepção dos prejuízos motivando a busca
de tratamento especializado", "A necessidade em voltar a acreditar em si mesma", "Acolhimento e
respeito na chegada ao tratamento especializado", "Reaprendendo a viver: lidando com a
dependência". Os resultados desse estudo sugerem que a mulher usuária de álcool, inserida em
tratamento especializado necessita de atenção especial por parte dos (as) profissionais de saúde
no que tange aos aspectos emocionais. Sugere também que o atendimento a essa clientela,
quando realizado em grupo, se for homogênio, possa facilitar a expressão de conflitos. O estudo
também mostra a importância do resgate de familiares e filhos para participação no tratamento;
manutenção de ambiente acolhedor no que diz respeito ao tratamento; atenção aos
comprometimentos clínicos; promoção de resgate da auto-estima e da cidadania com objetivo de
manutenção do processo de tratamento.

Nº de Classificação: 2856
MOURA, Almerinda. Assistência domiciliar ao idoso: um processo em distintas perspectivas (A).
São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina, 2001. 121 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SARTI, Cynthia Andersen
RESUMO: Este trabalho busca compreender o processo da assistência domiciliar em distintas
perspectivas, a dos profissionais e a das cuidadoras, que compõem o Programa de Assistência
Domiciliar ao Idoso, de uma universidade pública em São Paulo. Levanta questões sobre a forma
como as atrizes deste processo de assistência - pensado como uma prática social - o vivenciam e
como expressam e constroem seu significado. Evidencia a necessidade de se rever alguns pontos
da realidade concreta da assistência domiciliar, entre os quais, as inter-relações da equipe de
saúde com as cuidadoras e os usuários; a linguagem técnica; as informações escassas ou
truncadas e o despreparo dos profissionais e das cuidadoras para trabalharem com a
especificidade desta assistência, pontos que vêm ocasionando inflexões neste processo. Destaca,
ainda, a capacidade de construção e reconstrução dos profissionais e das cuidadoras que se
aventuram nos caminhos da assistência domiciliar ao idoso, tão cheios de conflitos e contradições.
O estudo não pretende dar conta de todas as questões desta assistência, mas estimular uma
reflexão sobre as opções que se vislumbram para o futuro.
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Nº de Classificação: 2857
LOHMANN, Daniela Ochi. Doenças arteriais obstrutivas crônicas: levantamento de dados e
diagnósticos de enfermagem. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de
Medicina, 2001. 167 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Sonia Maria Oliveira de
BARROS JÚNIOR, Newton de
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa descritiva sobre a elaboração e aplicação de um protocolo de
levantamento de dados clínicos e a identificação dos principais diagnósticos de enfermagem em
pacientes portadores de Doença Arteriais Obstrutivas Crônicas. A população foi constituída de 30
pacientes selecionados aleatoriamente. A maioria deles apresentou baixo nível sócioeconômico e
educacional. Os principais diagnósticos de enfermagem foram: perfusão tissular periférica
alterada, risco para infecção, déficit de conhecimento, dor crônica, ansiedade, controle ineficaz do
regime terapêutico, déficit de lazer, distúrbio no padrão do sono e mobilidade física prejudicada.
Assim sendo, o protocolo elaborado mostrou-se eficaz para o uso clínico.

Nº de Classificação: 2858
RODRIGUES, Nanci de Moraes Laureano. Conhecimento e adesão às medidas de precauções
padrão dos funcionários do serviço de higiene e limpeza hospitalar. São Paulo. Universidade
Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina, 2001. 109 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIANNA, Lucila Amaral Carneiro
RESUMO: Devido ao alto risco ocupacional dos profissionais do Serviço de Higiene e Limpeza
(SHL), foi realizada esta pesquisa epidemiológica, com desenho transversal controlado, que teve
por objetivos caracterizar, verificar e comparar o Conhecimento e Adesão às Medidas de
Precaução Padrão (MPP) e o uso de equipamento de proteção individual (EPI) de funcionários do
SHL de duas empresas terceirizadas, que atuavam em três hospitais de grande porte no Município
de São Paulo. Os dados, foram obtidos junto a população amostral de 203 entrevistados, no
período de junho a setembro de 2000. A maioria era do sexo feminino (74,4%) com menos de 30
anos; de baixa escolaridade: 50,7% com primeiro grau incompleto; 97% mantinham um emprego.
Trabalhavam em várias áreas do hospital em sistema de rodízio, sendo que 86,7% eram auxiliares
de limpeza e 79,8% com menos de quatro anos na função. Apenas 8% conhecia e aplicava as
MPP. Observou-se que mais de 90,0% dos funcionários referiram ter recebido treinamento sobre
as MPP e o uso adequado do EPI, os funcionários da empresa A, demonstraram, tanto conhecer
quanto aplicar os EPI nas áreas de risco mais que os da empresa B. Os valores expressos de
Conhecimento adquirido sobre as MPP e da Adesão a esse conhecimento na prática diária foram
valorados como sendo fracos. O coeficiente de correlação entre Conhecimento e Adesão dos
funcionários foi de (0,76p < 0,0001) considerado muito bom. Os supervisores foram os que mais
demonstraram conhecer e aplicar as MPP. As mulheres (42,4%) apresentaram maior Adesão que
os homens (34,6%). A incidência de acidentes profissionais foi de 12,0% na Empresa A e 18,0%
na B. Do total dos acidentes deste estudo, 72,4% foram devido à exposição percutânea: 51,0%
recolhiam as agulhas do chão com as mãos, alguns as reencapavam e jogavam-nas no lixo
comum. Dos funcionários entrevistados nas Empresas A e B: 12% e 18% respectivamente,
mencionaram ter tido algum tipo de acidente. Verificou-se que, do total dos acidentes, 72,4%
foram devido à exposição percutânea e 27,6% por respingo com material biológico. Estes
resultados mostraram a necessidade de avaliação contínua dos funcionários acerca das MPP, e a
identificação dos fatores que dificultam sua Adesão.
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Nº de Classificação: 2859
FARIAS, Fátima T. P. Educação em saúde: co-participação das educadoras infantis no processo
de saúde das crianças. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências
da Saúde, 2000. 180 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Maria Itayra C. S.
RESUMO: Partindo de minha experiência na área de educação em saúde e visto que esta é um
elemento-chave para a formação de consciência, para a participação e a co-responsabilidade no
exercício da cidadania, desenvolvi este estudo na área da Educação para Saúde no Centro de
Desenvolvimento Infantil Mocotó (CDI), pertencente à Sociedade Alfa Gente (SAG). Este estudo
tem como objeto a prática educativa na assistência de enfermagem, com a implementação da
metodologia problematizadora à luz do referencial teórico da Educação Libertadora de Paulo
Freire, para construir com as educadoras infantis do CDI Mocotó a co-responsabilidade no
atendimento integral às crianças. Tem como objetivo instrumentalizar as educadoras infantis para
o atendimento dos problemas básicos de saúde das crianças que freqüentam o CDI, apoiadas na
metodologia problematizadora. É um estudo reflexivo de abordagem qualitativa desenvolvido na
modalidade convergente assistencial, do qual participaram 16 educadoras infantis e seis
trabalhadoras da creche. Foram realizados seis encontros, denominados: primeiro: Pensando a
saúde das crianças; segundo: A criança está muito quente...; terceiro: Que agressividade é essa?;
quarto: a criança precisa comer; quinto: Higiene? É necessário. E sexto: Caiu? o que eu faço
agora. Uma etapa desenvolveu-se na promoção do diálogo e no resgate da auto-estima das
participantes e outra etapa se constituiu no desenvolvimento da prática educativa sobre a saúde
das crianças. O processo educativo como exercício de uma pedagogia libertadora e
problematizadora constituiu-se em base importante para as mudanças na articulação das ações
para resolução, não só de problemas pelas educadoras, mas de um contexto vivenciado por elas.
Ressalto três aspectos que identifico sobre as mudanças ocorridas a partir deste estudo:o grupo:
articulado, amadurecido, responsável, participativo, comunicativo, crítico e responsável; o
conhecimento do grupo: a segurança e a compreensão com relação aos temas abordados e
inseridos no dia-a-dia da creche; o pensamento em comum: implementação dos encaminhamentos
e a percepção conjunta de que o "alvo" maior para mudanças significativas são os pais.

Nº de Classificação: 2860
GAIO, Teresa Cristina. Políticas públicas de saúde e o agente comunitário de saúde: (reflexões
com base na experiência de Florianópolis). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2000. 236 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FARIA, Eliana Marília
RESUMO: O presente trabalho busca refletir acerca do Programa de Agentes Comunitários de
Saúde - PACS, na experiência do município de Florianópolis - Santa Catarina. O PACS é um
programa do Ministério de Saúde, implantado à partir de 1992, com o objetivo de reduzir a
mortalidade infantil e controlar as doenças diarreicas e a desnutrição no nordeste do país. Após 8
anos de implantação, o PACS faz parte da estratégia do governo de descentralizar as ações
básicas de saúde, proporcionando o acesso e a universalização do atendimento à saúde,
priorizando alguns marcadores como crianças de 0 a 5 anos, gestantes, além de portadores de
doenças como a hipertensão, a diabete, a hanseníase e a tuberculose. A reflexão proposta partiu
da necessidade de aprofundar o papel do Agente Comunitário de Saúde - ACS, assim como sua
formação e atuação junto com a equipe de saúde e a comunidade. Florianópolis conta hoje com
561 ACS distribuídos nas cinco regionais de saúde que compõem o município. Destes 249 ACS
estão participando do curso de qualificação profissional como Auxiliar de Enfermagem. A
metodologia adotada para este estudo foi o de uma abordagem qualitativa em um estudo
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descritivo-analítico. Participaram deste estudo um total de 13 ACS distribuídos nas diferentes
regionais do município. Levou-se em consideração que dentre os participantes de cada área,
estivessem ACS que estão participando do curso de Auxiliar de Enfermagem. Na experiência de
Florianópolis, o estudo revela alguns fatos que devem ser levados em consideração, destacandose aqui os principais: Os ACS não se sentem preparados para atuarem na comunidade; a
formação ainda é insuficiente para sua atuação efetiva; há problemas de relacionamento e espaço
de trabalho entre os ACS e a equipe de saúde; a desvalorização salarial desmotiva os ACS.
Também foi revelado pelos sujeitos de estudo, a visão do ACS sobre o seu papel, que relataram
ser o elo entre a comunidade e o serviço de saúde, ser o psicólogo da comunidade, que controlam
a comunidade, trabalham com os mais pobres e realizam o censo. Relataram ainda que a escolha
pelo trabalho em saúde como ACS se deu principalmente pela falta de outro emprego, por uma
questão de sobrevivência e para ajudar a comunidade com um trabalho solidário. Este estudo
proporcionou realizar uma reflexão do PACS e a formação do ACS para desempenhar seu papel
com segurança e qualidade. Deixando aqui algumas sugestões, com o intuito de contribuir para a
melhoria de assistência integral da população com a implementação do PACS.

Nº de Classificação: 2861
MARCELINO, Silvana Mara Romagna. Cuidado domiciliar: reflexões sobre a convivência entre
enfermeira, cuidador domiciliar e portadores de câncer avançado. Florianópolis. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2000. 168 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NEVES, Eloita
RADÜNZ, Vera
RESUMO: Este estudo foi desenvolvido em dois municípios no sul do Brasil e objetivou
compreender como se desenvolve o cuidado de uma pessoa portadora de câncer avançado que
permanece no domicílio. A clientela foi composta por cinco cuidadores domiciliares que
permaneciam à disposiição ou que se envolviam quando eram solicitados pela pessoa portadora
ou por outros cuidadores. O referencial teórico do cuidar/cuidado e a metodologia
problematizadora subsidiaram a reflexão acerca do tema. O controle dos sintomas, especialmente
a dor por câncer, foi trabalhado no sentido de romper o mito que existe em relação ao uso da
morfina como analgésico de escolha. Os cuidadores familiares querem fazer o melhor, estão
dispostos e abertos ao aprendizado. São corajosos e criativos. Ficam atentos aos detalhes, não
possuem receio de se expor. Os cuidadores domiciliares conhecem as preferências das pessoas
que estão cuidando. Dada a estrutura social, econômica e política do nosso sistema se saúde, a
abordagem domiciliar é uma possibilidade de oferecer mais bem-estar, maior conforto às pessoas
portadoras de câncer avançado, considerando o desejo da pessoa acamada, as facilidades e
dificuldades de cada momento para os cuidadores domiciliares. A abordagem domiciliar na área da
oncologia não é a única, tão pouco a melhor modalidade para o cuidar/ cuidado, mas sem dúvida
oferece a possibilidade às pessoas portadoras de câncer avançado, de permanecerem em casa
até o momento em que desejarem. Assim, a atitude de querer fazer algo mais pelo bem-estar do
amigo/familiar poderá ser facilitada pelo cuidado domiciliar.

Nº de Classificação: 2862
SOUZA, Lúcia Nazareth Amante de. Interface da comunicação entre a enfermagem e as(os)
clientes em uma unidade de terapia intensiva (A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2000. 138 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Maria Itayra Coelho de Souza
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RESUMO: Trata-se da descrição de uma pesquisa convergente assistencial desenvolvida com
as(os) trabalhadoras(es) de enfermagem da unidade de terapia intensiva de um hospital escola de
Santa Catarina. A metodologia está baseada na Teoria Humanística de Paterson & Zderad (1997)
e aliada ao estudo de Stefanelli (1993) sobre Comunicação Terapêutica. Através de oficinas,
chamadas de Oficinas Existenciais, as pessoas envolvidas no estudo refletem sobre a interação
que estabelecem com as(os) clientes internadas(os) em uma unidade de terapia intensiva. Os
conceitos utilizados são: ser humano, enfermagem, saúde, ambiente, relação dialógica e processo
comunicacional. As informações coletadas foram agrupadas de acordo com perguntas
orientadoras dos temas das oficinas a saber, quem sou eu, como eu me comunico e o cuidado
humanizado. A síntese da realidade possibilita a(ao) trabalhadora(or) de enfermagem reconhecer
o relacionamento terapêutico como uma seqüência de interações na qual estão presentes a
aceitação, a empatia e o envolvimento emocional, que permitem a realização de um cuidado de
enfermagem humanizado em um ambiente adverso que é a unidade de terapia intensiva. Neste
sentido o estudo desenvolveu e alimentou a(o) trabalhadora(or) de enfermagem com capacidade
para ser alguém que existe por escolha, exercendo harmoniosamente a possibilidade de ser
amoroso, agressivo, impulsivo e comedido, preocupando-se principalmente com o bem-estar e o
estar-melhor das pessoas que cuida.

Nº de Classificação: 2863
HAHN, Giselda Veronice. Contribuição do Programa de Agentes Comunitários de Saúde à
população assistida: a tuberculose como doença-índice para avaliação (A). Lajeado. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2000. 227 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KIRCHHOF, Ana Lúcia Cardoso
RESUMO: Este estudo trata da elaboração de dissertação de mestrado que tem como título "A
contribuição do Programa de Agentes Comunitários de Saúde à população assistida: a tuberculose
como doença-índice para avaliação" , cujo objetivo é avaliar o resultado das ações executadas
pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) junto a pacientes com tuberculose, mediante sua
aderência às orientações e tratamento recomendados. O estudo foi desenvolvido a partir da
composição de dois grupos de pessoas acometidas de tuberculose: no primeiro grupo foi feito
apenas um acompanhamento histórico sendo os doentes atendidos somente pelo Serviço de
Atenção à Tuberculose de Lajeado, RS; o segundo grupo composto por indivíduos com
tuberculose atendidos pelo mesmo Serviço, mas que, além do primeiro atendimento, receberam a
intervenção dos ACS. O referencial utilizado para avaliação dos resultados foi a Epidemiologia
Social. Embora a análise dos dados tenha demostrado uma não aderência dos doentes às
orientações dos ACS, este estudo evidenciou que o trabalho dos ACS contribui para a prevenção,
tratamento e cura da tuberculose, sugerindo um controle no aumento do número de casos novos
da doença, uma vez que atuam em zonas de maior risco para adquirir esta doença. Os resultados
demonstraram ainda que o sucesso dos trabalho dos ACS requer a integração entre políticas
sociais do município (interdisciplinaridade), com as demais políticas públicas municipais, estaduais
e federais (intersetorialidade).

Nº de Classificação: 2864
ARMELLINI, Cláudia Junqueira. Resgatando a palavra das mulheres: o acolhimento na parturição.
Porto Alegre. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Enfermagem, 2000. 253 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUZ, Anna Maria H.
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RESUMO: Esta pesquisa tem por objetivo conhecer as expectativas e percepções das mulheres
em relação ao atendimento hospitalar à parturição. Trata-se de uma investigação qualitativa,
descritiva do tipo exploratório, segundo Parse, Coyne e Smith (1985). Realizada em um hospitalescola público, tem como participantes puérperas internadas na Unidade de Internação Obstétrica
que vivenciaram o processo de parturição neste hospital. Utiliza como instrumento de coleta a
entrevista semi-estruturada, segundo Triviños (1995). Para a análise e interpretação das
informações utiliza o Método de Análise Qualitativa do Fenômeno Situado proposto por Martins e
Bicudo (1989). Os resultados indicam três temas: expectativas para a parturição, percebendo a
necessidade do acolhimento na trajetória da parturição e reavaliando a vivência da parturição
hospitalar. As informações obtidas revelam que as mulheres esperam acolhimento hospitalar na
dimensão institucional, interpessoal e técnica. Estas expectativas sobre a parturição e o
acolhimento estão presentes antes de internarem no hospital, entre elas a garantia de vaga no
hospital de sua escolha. Valorizam a presença qualificada dos profissionais e do marido para lhes
dar suporte e compartilhar esse momento, principalmente no período em que as contrações
tornam-se dolorosas. A presença da dor de parto é destacada especialmente quando se torna
insuportável e quando não são realizadas intervenções para seu alívio. Conforme o acolhimento
recebido, a experiência de parturição é vivida como uma transição existencial ou como uma crise,
repercutindo na decisão de parturição futura. Apresentam indicadores do acolhimento mas não o
reconhecem como direito pois mostram-se dependentes e passivas, delegando aos profissionais o
controle do processo de parturição. Destacam a vivência educativa e terapêutica da entrevista de
pesquisa como uma importante estratégia de acolhimento hospitalar. A partir dos achados,
apresentam-se estratégias de acolhimento hospitalar na parturição onde a palavra das mulheres e
a reconceptualização de práticas são priorizadas.

Nº de Classificação: 2865
RODRIGUES, Maria da Graça Soler. Processo de educação em saúde desenvolvido com um
grupo de mães de crianças com algum grau de desnutrição (Um). Florianópolis. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2000. 129 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KANTORSKI, Luciane Prado
RESUMO: O presente trabalho relata e analisa uma experiência vivenciada com um grupo de
mães de crianças com algum grau de desnutrição que freqüentam uma creche da periferia da
cidade de Rio Grande-RS. Este trabalho tem como objetivo construir um processo de educação em
saúde, possibilitando às mães uma aprendizagem que ampliasse as estratégias de enfrentamento
às situações do seu dia a dia, relacionadas direta ou indiretamente ao cuidado de seus filhos.
Foram realizados sete encontros com seis mães. O processo educativo desenvolvido com essas
mães foi baseado na concepção pedagógica de Paulo Freire, sendo estabalecido o Círculo de
Cultura, problematizada a realidade, emergindo assim os temas geradores. Dentre os assuntos
debatidos no grupo, destacaram-se a fome e a desnutrição, surgindo o tema multimistura. Foram
possíveis difundir, através de atividades teórico-práticas, conhecimentos sobre o preparo e
utilização da multimistura, alimento alternativo de alto valor nutritivo e baixo custo que passou a
ser usado por essas famílias como suplemento alimentar. Outro tema que mereceu destaque foi a
cidadania. A partir das discussões efetuadas, despertou-se o espírito crítico nos integrantes do
grupo, permitindo que se percebessem como sujeitos capazes de enfrentar desafios e transformar
a realidade em que vivem, na busca do exercício da cidadania.

Nº de Classificação: 2866
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DORNELLES, Soraia. Tecnologia de participação popular em saúde: a experiência do Planalto
Serrano. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde,
2001. 282 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LEOPARDI, Maria Tereza
CAETANO, João Carlos
RESUMO: Este estudo é fruto da experiência de implantação de uma tecnologia de participação
popular em saúde, desenvolvida nos municípios da Região do Planalto Serrano, Santa Catarina,
entre os anos de 1993 e 1999. Tem como objetivos analisar a contribuição da tecnologia de
participação popular em saúde, construída nos municípios do Planalto Serrano de Santa Catarina,
na resolução dos problemas de saúde locais; analisar a consistência entre os problemas de saúde
listados nos Seminários de Saúde e indicadores epidemiológicos; verificar se a tecnologia de
participação popular em saúde contribuiu para inclusão dos diversos setores locais nos eventos
relacionados à questão saúde no município. Parto da tese de que as políticas públicas,
particularmente no caso da saúde, devem ter como base a participação de todos, pois, somente
quem vive uma situação quotidianamente, sabe de seus problemas e tem possibilidade de
solucioná-los. Cabe ao serviço público de saúde (em especial, técnicos em saúde e sociedade
política) possibilitar essa participação popular. A metodologia usada, tanto para a elaboração
desta tese, quanto a realizada durante a construção da Tecnologia de Participação Popular em
Saúde (TPPS), foi a da pesquisa ação. Através da reflexão consubstanciada nesta tese, sobre a
TPPS por nós construída, chegamos às premissas de algumas premissas inerentes à essa
tecnologia, quais sejam, o saber local, o poder local, e o controle social. Premissas essas que
devem ser perpassadas pela realização de relações fraternas e igualitárias.

Nº de Classificação: 2867
DONADUSSI, Tanira Rozauro. Assistência de enfermagem perioperatória fundamentada em King
(A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde.
Mestrado Interinstitucional, 2001. 75 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SAUPE, Rosita
RESUMO: O interesse em desenvolver este estudo resultou da minha inquietação e do meu
descontentamento ao observar, a partir das atividades da disciplina de Enfermagem em Centro
Cirúrgico, desenvolvido no Curso de graduação em Enfermagem da Universidade de Passo
Fundo, que a maioria dos pacientes que chegava à unidade tinha pouco ou nenhum conhecimento
sobre o procedimento a que seriam submetidos. Constatei que a assistência ao paciente limitavase ao período transoperatório, não sendo realizada a assistência perioperatória - que abrange o
período pré, trans e pós operatório. Levando em consideração estes fatores, percebi a
necessidade de aproximar o paciente deste desconhecido, através da visita pré-operatória de
enfermagem, com o objetivo de orientá-lo sobre o procedimento anestésico-cirúrgico e esclarecer
suas dúvidas, na tentativa de minimizar estas situações de desconforto. Desta forma, foi elaborado
um referencial utilizando-se conceitos e pressupostos da Teoria de Imogene King, tendo em vista
assistir o paciente cirúrgico durante o período perioperatório. Fizeram parte do estudo pacientes
que seriam submetidos a tratamento cirúrgico cardiovascular, por representarem um grupo cujo
período perioperatório é caracterizado por ser bastante angustiante, pois se trata de uma cirurgia
de grande porte, com vários procedimentos pré-operatórios, que exige cuidados pós-operatórios
intesnos e causa alterações no estilo de vida do paciente. Durante o desenvolvimento do estudo,
emergiram situações não previstos que ocasionaram crises na autora e interferiram na sequência
do mesmo. Após a superação das dificuldades encontradas, ao refletir sobre os acontecimentos e
analisar os resultados obtidos percebi a validade do referencial utilizado. Prestar assistências de
enfermagem orientada por um referencial consistente, proposto por uma pensadora e
pesquisadora da área, diferente do modelo tradicional , numa instituição e numa cultura de
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enfermagem que não tem esta tradição, constituiu-se em grande desafio. Este, somado à
necessária disciplina intelectual da autora, valorizaram a experiência e confirmaram expectativas
de que esta forma de trabalho não é apenas parte do processo de valorização profissional, mas
principalmente significativo fator de qualidade da assistência. Entendemos que este estudo trouxe
benefícios não somente aos pacientes e familiares incluídos no mesmo, mas também à insituição
onde foi desenvolvido. Outras contribuições são esperadas, na medida em que o processo da
gradução e a pesquisa possam ser iluminadas pelas possibilidades comprovadas ou sugeridas
para novos estudos.

Nº de Classificação: 2868
OLIVEIRA, Domingos de. Processo sistematizado de enfermagem fundamentado na teoria de
Wanda Horta: possibilidades e limites. Passo Fundo. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde. Mestrado Interinstitucional, 2001. 96 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEOPARDI, Maria Tereza
RESUMO: Este estudo teve como referencial teórico o modelo de Necessidades Humanas Básicas
de Wanda de Aguiar Horta, pelo qual me orientei na busca de uma maior compreensão acerca das
possibilidades e limites da implantação de um processo sistematizado de enfermagem em um
hospital-escola de grande porte, no interior do estado do Rio Grande o Sul. Sendo esta um
proposta que envolve mudanças na forma de agir dos enfermeiros, visto que a sua implantação
implica na introdução de uma nova metodologia de trabalho, podendo trazer para a enfermagem
algum grau de dificuldade, optei por desenvolvê-la junto a um grupo de enfermeiros assistenciais
dessa instituição de saúde, na qual o processo de enfermagem sistematizado não havia sido
implantado, não fazendo parte, portanto, da sua . A introdução de tal processo nas instituições
tinha como objetivos a uniformização da linguagem e a criação de um sistema de cuidados que
trouxesse significativa melhora na qualidade da assistência prestada pelos profissionais de
enfermagem à sua clientela. O processo de implantação foi construído coletivamente, pois
entendia que, desta forma, teria uma participação mais significativa dos profissionais enfermeiros,
diminuindo as resistências para o seu desenvolvimento. Neste estudo, demostro a necessidade de
se refletir sobre algumas questões para ampliar o envolvimento e a participação dos profissionais
em programas de educação continuada, afim de cada vez mais, qualificar a assistência de
enfermagem. Porém como sabemos a sua implementação dependerá da administração das
instituições, bem como do interesse dos profissionais e de quanto eles valorizam seu trabalho e
sua profissão.

Nº de Classificação: 2869
ALVAREZ, Angela Maria. Tendo que cuidar: a vivência do idoso e de sua família cuidadora no
processo de cuidar e ser cuidado em contexto domiciliar. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2001. 186 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GONÇALVES, Lúcia Hisako Takase
RESUMO: Os objetivos deste estudo foram: compreender o processo global vivenciado pela
família cuidadora de parente idoso doente e fragilizado, no âmbito de domicílios pobres de
periferias urbanas circunscritos a um Centro de Saúde. Buscou-se também desenhar um modelo
teórico explanatório do processo de cuidar e ser cuidado em suas dimensões conforme vivenciado
pelo idoso e sua família. A abordagem metodológica adotada foi a da Teoria Fundamentada nos
Dados (Grounded Theory). Considerando essa abordagem, o trabalho de campo foi realizado em
dois bairros da cidade de Florianópolis, nos quais estão instalados os Centros de Saúde com

131

Programa de Saúde da Família (PSF) com cadastramento de famílias da comunidade de sua
jurisdição. Participaram da amostra deste estudo oito famílias cuidadoras de idosos doentes e
fragilizados, além de outras quatro que participaram como validadoras do modelo teórico
construído. O trabalho de campo foi desenvolvido por meio de observação participante incluindo
entrevistas, análise de documentos e observação do cenário social. Os informantes incluídos
foram familiares cuidadores, idosos, agentes comunitários de saúde e enfermeiras dos Centros de
Saúde. O trabalho de campo teve a duração de dezesseis meses. Este estudo resultou na
formulação do modelo teórico TENDO QUE CUIDAR: A VIVÊNCIA DO IDOSO E DA FAMÍLIA
CUIDADORA NO PROCESSO DE CUIDAR E SER CUIDADO EM CONTEXTO DOMICILIAR, que
foi composto a partir das seguintes dimensões: TENDO QUE CUIDAR, VIVENCIANDO UMA
CONDIÇÃO DE DEPENDÊNCIA, VIVENCIANDO O CONTEXTO DA FAMÍLIA, VIVENDO DIA-ADIA, VIVENDO AS IMPLICAÇÕES DE SER O CUIDADOR, BUSCANDO APOIO PARA CUIDAR.
As implicações desse modelo visando a prática geronto-geriátrica são, entre outras: a necessidade
de um redirecionamento premente de serviços públicos de saúde que contemplem a assistência
domiciliaria a idosos dependentes incluindo as famílias cuidadoras; a necessidade de criação de
serviços e programas alternativos desenvolvendo uma rede de apoio comunitário para suprir as
necessidades das famílias cuidadoras, sobretudo as mais pobres; e a necessidade de revisão na
formação acadêmica de profissionais da saúde voltada para a assistência à população idosa
emergente em nosso meio.

Nº de Classificação: 2870
SANTOS, Mauro Leonardo Salvador Caldeira dos. Compaixão e suas vicissitudes na prática de
enfermagem (A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2001. 98 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Maria Itayra Coelho de Souza
RESUMO: Este estudo teve como objeto a compreensão do cuidado na Enfermagem enquanto
relação compassiva e necessária para sua efetivação. O objetivo circunscreveu-se em discutir
como a compaixão permeia os atos de cuidar da enfermagem singularizando um discurso
cotidiano do fazer. O referencial teórico filosófico para sustentar a análise dos dados orientou-se
pelas idéias de Nietzsche e Schopenhauer, no que tange à questão da filosofia pessimista e
trágica de sua vinculação com o cuidado de enfermagem. A pesquisa caracterizou-se pela
abordagem qualitativa, tendo por base a análise genealógica de Michel Foucault. Os sujeitos do
estudo foram cinco enfermeiras que trabalham em unidade de clínica médica do Hospital
Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. A coleta dos dados foi realizada através
da entrevista semi-estruturada e observação não participante. As categorias de análise para
caracterização das posturas compassivas foram a afetividade e o sofrimento. Conclui-se que a
compaixão é um valor moral que afirma a existência da enfermagem, demonstrando-se que a
enfermagem tem seu escopo teórico uma tradição pessimista e trágica na qual se estabelece o
suporte da relação de ajuda, traduzindo o seu poder no traço compassivo.

Nº de Classificação: 2871
SILVA, Emilia Nalva Ferreira da. Enfermeira e a familiar cuidadora: unindo saberes no cuidado ao
idoso (A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde.
Mestrado Interinstitucional, 2001. 108 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SAUPE, Rosita
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RESUMO: O presente estudo trata dos referenciais teóricos, da metodologia, das ações e modos
de ações que permearam a prática de cuidado de enfermagem a um idoso, compartilhada com sua
familiar cuidadora, no seu domicílio. Através do processo de enfermagem, operacionalizaram-se
ações de cuidado fundamentadas na Teoria Transcultural de Madeleine Leininger. A narração e a
avaliação da experiência vivida levam-me a concluir que a aplicação do marco de referência é
adequado ao desenvolvimento do processo de cuidado integrado por ações ético-educativas, em
consonância com as concepções culturais do ser humano idoso e da familiar cuidadora.

Nº de Classificação: 2872
ROSA, Maria Catarina da. Programa Saúde da Família: uma nova estratégia voltada para a família,
sob a ótica dos usuários. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2001. 198 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CIANCIARULLO, Tamara Iwanow
RESUMO: O presente trabalho descreve a prática, de uma enfermeira de Saúde Pública, na
implantação e implementação do Programa da Saúde da Família, em uma comunidade da grande
Florianópolis - SC, tendo como objetivo principal: Descrever como as famílias da comunidade onde
atuo, visualizam o processo de implantação e implementação, de um programa de saúde da
família, à luz do referencial teórico da Família do GAPEFAM (Grupo de Assistência, Pesquisa na
Área da Saúde da Família). O método utilizado foi o da Pesquisa Convergente - Assistencial de
Trentini e Paim (1999), que propõe uma articulação entre o conhecimento teórico e a pratica, a
partir da descrição e da percepção que as famílias e a enfermeira, atores deste cenário tem do
Programa da Saúde da Família. A partir deste relato de experiência e discussões espera-se que os
profissionais da área da saúde pública, usuários, família e comunidade, discutam os seus
problemas vividos e que passem a influenciar as decisões políticas locais e municipais.

Nº de Classificação: 2873
KERBER, Carla Andréa. Laboratório de hemodinâmica: o espaço organizacional do trabalho da
enfermagem para um cuidado humanístico tecnológico. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Mestrado Interinstitucional, 2001. 93 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: Descreve-se a experiência organizativa do trabalho assistencial e administrativo no
laboratório de hemodinâmica do Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo. A demanda cada
vez mais expressiva do número de exames, a necessidade sentida pelos profissionais de
enfermagem, da equipe de saúde e da administração do hospital, exigiram a reestruturação do
ambiente físico, técnico, estrutural, administrativo e assistencial deste laboratório. A reestruturação
física e técnica foi rapidamente implementada e o número de atendimentos e a expressividade
estadual da hemodinâmica, superaram as expectativas e os objetivos propostos. A preocupação
com a assistência aos pacientes estava baseada no modelo médico-assistencial não atendendo
as reais necessidades dos pacientes e nem da equipe de enfermagem. Era necessário rever esse
modelo. Era necessário aliar `a tecnologia de ponta um cuidado humanístico. Foi utilizado um
referencial teórico, baseado na Teoria do Cuidado Transpessoal de Jean Watson, para
implementar o cuidado humanístico tecnológico. Foi realizada uma prática assistencial junto a dois
pacientes submetidos a angioplastia coronária, tendo sido evidenciado a viabilidade deste estudo,
bem como, assinalado uma nova perspectiva de espaço organizacional de trabalho da
enfermagem para um cuidado humanístico tecnológico.
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Nº de Classificação: 2874
ALBUQUERQUE, Gelson Luiz de. Movimento participação na Associação Brasileira de
Enfermagem - Seção Santa Catarina, na visão de suas principais lideranças (O). Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2001. 232 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): TRENTINI, Mercedes
RESUMO: O presente estudo trata da construção do Movimento Participação (MP) na Associação
Brasileira de Enfermagem - Seção Santa Catarina (ABEn/SC). Ele tem como objetivo historiar o
MP, sua constituição, seu projeto e seu papel na ABEn/SC. É uma pesquisa histórica, realizada a
partir da história oral de algumas lideranças envolvidas na referida entidade, no período de 1979 a
1989, e que vieram a compor o Movimento. O referencial teórico do estudo é fundado nas idéias
de Pires (1988 e 2000) e de Gramsci, na concepção dialética da história. Apresenta um breve
resgate histórico da ABEn/SC para contextualizar o surgimento do MP, bem como os problemas
apontados na condução da ABEn pela Direção Nacional, destacando os principais aspectos que
sustentavam a crítica do MP. Os resultados demonstram que os propósitos do MP Catarinense
eram de que a ABEn/SC fosse uma entidade democrática, fortalecida institucionalmente;
interlocutora de toda a categoria de Enfermagem, uma entidade que tivesse visibilidade social e
atuasse independente da ingerência dos patrões, governos, partidos políticos e dos interesses do
capital industrial do setor saúde. O MP na ABEn/SC, juntamente com o MP em nível nacional,
impôs uma discussão que visou implantar uma nova hegemonia nos destinos da ABEn,
estabelecendo um novo conceito de profissão, à luz de um projeto político profissional que
rompesse com a alienação e estabelecesse uma nova consciência da identidade profissional da
Enfermagem.

Nº de Classificação: 2875
BLOIS, Janice de Moraes. Fazer do enfermeiro-docente: ação e compromisso (O). Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Mestrado Interinstitucional,
2001. 142 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KANTORSKI, Luciane Prado
RESUMO: Neste estudo problematizamos o fazer do enfermeiro-docente promovido através de um
processo crítico-reflexivo entre esses sujeitos, tendo como embasamento o referencial teóricometodológico de Paulo Freire. Realizamos seis encontros grupais, com enfermeiros-docentes das
duas primeiras disciplinas do ciclo profissionalizante do Curso de Graduação em Enfermagem da
Universidade Federal de Santa Maria. Os encontros contaram, em média, com oito participantes.
Os dados obtidos no grupo foram gravados e posteriormente transcritos. Utilizamos, ainda, seis
questionários aplicados aos docentes do quadro efetivo que participaram regularmente dos
encontros. Todas as informações foram agrupadas e analisadas qualitativamente, a partir dos
seguintes temas: o sujeito enfermeiro, o sujeito enfermeiro-docente e a prática do enfermeirodocente. Constatamos que o ser enfermeiro-docente se relaciona a construções marcadas pela
sua história de vida, sendo influenciado por suas experiências profissionais. A escolha da
docência, por sua vez, vincula-se à qualificação, à expectativa de ascenção social, ao crescimento
profissional, sendo esta trajetória marcada por descompassos oriundos das relações interpessoais
estabelecidas no espaço da universidade. A problematização da prática do enfermeiro-docente é
estimulada, evidenciando-se a necessidade de maior articulação seqüencial do Curso, de
integração entre os conteúdos, as disciplinas e os colegas. Foram apontadas, como estratégias de
fortalecimento do grupo, o estabelecimento de espaços coletivos marcados pelo diálogo, pela troca
de experiências e pela discussão. Concluímos que o processo de mudança no fazer do

134

enfermeiro-docente requer espaços coletivos de problematização de suas práticas, aos quais são
subjacentes as construções individuais dos sujeitos que lhes permitem refletir, questionar, dialogar,
tomar consciência, apropriar-se e transformar a realidade.

Nº de Classificação: 2876
BUB, Maria Bettina Camargo. Concepções de saúde, ética e prática de enfermagem.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2001. 125 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CAPONI, Sandra
RESUMO: A prática de enfermagem no Brasil tem sido influenciada mais fortemente por duas
concepções de saúde. De um lado, pelo modelo biomédico, totalmente centrado na doença, no
qual o principal foco de atenção recai sobre as anormalidades funcionais e estruturais dos órgãos
e sistemas do organismo. De outro lado, por uma série de teorias de enfermagem, nas quais o
foco de atenção é o ser humano como um todo. Para Nordenfelt (1987, 1995), de acordo com
modelo biomédico, a saúde é vista sob uma perspectiva analítica, enquanto que, na minha
opinião, na grande maioria das teorias de enfermagem, a saúde é vista sob, o que este mesmo
autor denomina, uma perspectiva holística. Minha tese é que as diferentes concepções de saúde
influenciam o processo de cuidar de maneira positiva ou negativa, tendo como conseqüência
implicações éticas distintas. Assim, tenho como finalidade refletir sobre as relações entre
concepções de saúde, ética e processo de cuidar em enfermagem. Para tanto, realizo uma
reflexão filosófica, na qual analiso uma teoria representante do modelo biomédico, uma teoria de
enfermagem, e uma teoria baseada na ação humana, caracterizando o modo como as diferentes
concepções de saúde podem se refletir no processo de cuidar e na relação cliente- profissional.
Discuto até que ponto e de que modo os conceitos de saúde e os princípios éticos podem
fundamentar teoricamente o processo de cuidar em enfermagem. Este trabalho foi dividido em três
partes. Na primeira, analiso a Teoria Bioestatística de Christopher Boorse (1975,1977), a Teoria
das Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta (1979) e, a teoria holística baseada na
ação humana de Lennart Nordenfelt (1987,1995).
Na segunda parte, apresento uma
fundamentação teórica sobre a ética da saúde, destacando a constituição do agente moral e o
nascimento da ética principalista. Como parte do processo do cuidar, descrevo a relação
profissional sob a perspectiva da experiência hermenêutica (descrita por GADAMER [1998] e
analisada por ÀRNASON [2000]), a qual privilegia a solidariedade e o diálogo. Finalmente,
apresento um suporte empírico com depoimentos de enfermeiras e enfermeiros suecos sobre o
processo de cuidar. Finalmente, no último capítulo, faço algumas reflexões sobre a possibilidade
de uma enfermagem baseada na solidariedade.

Nº de Classificação: 2877
LENARDT, Maria Helena. Hospitalização desnudando o microcosmo de uma unidade hospitalar
(A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2001.
158 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): TRENTINI, Mercedes
RESUMO: Trata-se de um estudo etnográfico sobre uma unidade cirúrgica que interna adultos e
idosos num hospital de ensino de grande porte da capital do estado do Paraná. A etnografia
focalizou os eventos perpassados pela trajetória da pré-internação, internação e da alta hospitalar.
Além dos doentes, foram atores do estudo a equipe de enfermagem, a equipe médica, estudantes
de medicina, estudantes de enfermagem (graduação, técnicos e auxiliares), nutricionista,
fisioterapeuta, psicólogo, religiosos, funcionários administrativos e pessoal dos serviços de apoio.
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Utilizei o método de James P. Sprandley (1972; 1979; 1980) para determinadas etapas
metodológicas ao realizar a pesquisa etnográfica. A teoria interpretativa de Clifford Geertz (1989;
1997; 2001) serviu de embasamento teórico durante o estudo. Os dados em campo foram
coletados no período de 23 de novembro de 1999 até janeiro de 2001 por meio da observação
participante fundamentada em Spradley. Dois temas surgiram na descrição etnográfica: a hélice
que move a unidade cirúrgica apesar do sofrimento e o sustentáculo da unidade. A hélice da
unidade caracteriza o "poder oculto" que emana dos doentes internados e que impulsiona todas as
atividades administrativas, assistenciais, teórico-práticas, de ensino e de pesquisa realizadas na
unidade cirúrgica. O sustentáculo da unidade é o traço característico da enfermagem que sustenta,
que dá base, ampara, apóia e dá suporte a todos os atores e ao próprio cenário da unidade com
solidariedade, presença, afeto e ternura. Os domínios identificados foram sete: I - Solidariedade:
os doentes com acompanhantes se mostram solidários com aqueles que estão
desacompanhados, dividem alimentos; II - O sofrimento pela espera e pela incerteza: a demora no
atendimento da central de internação pelo aguardo de uma vaga para internação; III - Normas e
rotinas como negação da identidade: durante a internação as normas e rotinas da unidade forjam
um processo de (des)construção da identidade; Visita de Enfermagem: guarda características de
normas a serem cumpridas e proporciona facilidades para o centro cirúrgico e unidade cirúrgica;
Passagem de plantão: manifesta-se com muita seriedade, momentos de checagem do cuidado
realizado e a ser realizado e elo de informações entre um e outro turno da equipe de enfermagem;
O banho como exigência: é uma rotina institucionalizada que a enfermagem obedece cegamente;
a enfermeira não reconhece o poder que tem para provocar mudança na gerência assistencial; A
presença da enfermagem: um fato em todas as atividades administrativas, assistenciais e de
ensino; Cuidado pré-operatório: mostra-se repleto de rotinas e normas que guardam uma
dependência direta com o tipo de cirurgia, imposições médicas, com as doenças associadas e as
condições do paciente; IV - A morte: a morte tem suporte pela presença da enfermagem; V - Os
rituais: a unidade cirúrgica ainda guarda ricos e complexos os símbolos de certos ritos e revelam
valores no seu nível mais profundo. Registrei os rituais da visita médica: ritual de informação,
discussão e decisão das práticas médicas, alicerçado no saber médico; da visita da capelania: a fé
que atua sobre o doente e familiares, no sentido de recuperar uma religiosidade muitas vezes
abandonada, quer na divindade ou no sagrado, onde se imagina que possa estar a cura ou se
tenta buscar uma explicação para a origem do sofrimento; e da visita dos familiares: são repletas
de cenas culturais, nos diálogos mantidos, nos objetos que trazem e nas demonstrações de
preocupação e dedicação; VI - A decepção: sofrimento e sentimento de estar sendo desrespeitado
experimentados pelo paciente quando a cirurgia é suspensa sem aviso prévio; VII - Alta hospitalar:
a enfermagem não abre espaço para a especificiade nas orientações para a pessoa adulta e para
a pessoa idosa: todos são considerados doentes cirúrgicos, orientados com as mesmas
perspectivas e intenções dos demais. Com base na identificação dos domínios e nos temas
emergidos, foram feitas algumas considerações e recomendações.

Nº de Classificação: 2878
ALTHOFF, Coleta Rinaldi. Convivendo em família: contribuição para a construção de uma teoria
substantiva sobre ambiente familiar. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro
de Ciências da Saúde, 2001. 174 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ELSEN, Ingrid
RESUMO: Este é um estudo baseado na Teoria Fundamentada nos Dados e no Interacionismo
Simbólico que tem como objetivos: compreender como o ambiente familiar é construído pelas
famílias e construir uma formulação teórica sobre o ambiente familiar. Para o levantamento e a
análise comparativa dos dados, foram definidos quatro grupos amostrais formados por 10 famílias
em diferentes etapas da trajetória de vida familiar. Os dados foram obtidos através de entrevistas
realizadas com as famílias em seus domicílios. A metodologia empregada resultou na formulação
de um modelo teórico focado no fenômeno Convivendo em Família. Este modelo revela que
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Convivendo em Família é um processo constituído pela inter-relação dos seguintes elementos
teóricos: Querendo viver em família; Criando o espaço de moradia da família; Vivendo os tempos
da família; Fazendo parte da teia social; Estabelecendo maneiras de se relacionar em família;
Construindo valores; Governando a vida cotidiana; Cultivando as ligações familiares e Tomando
consciência do viver em família. Os membros da família compartilham símbolos e significados
decorrentes das ações desenvolvidas e das interações estabelecidas entre eles, construindo o
processo de convivência familiar. O modelo teórico elaborado oferece uma perspectiva para
compreender o ambiente familiar através do processo de conviver em família.

Nº de Classificação: 2879
CARTANA, Maria do Horto Fontoura. Avaliação em projetos de enfermagem: um modelo teórico.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2001. 212 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Maria de Lourdes de
RESUMO: Este estudo, denominado "Avaliação em projetos de Enfermagem. Um modelo teórico"
trata-se de requisito para obtenção do título de Doutor. Versa sobre a avaliação em projetos de
Enfermagem sob a perspectiva de sua sistematização. Foi construído um modelo teórico para
avaliação em projetos de Enfermagem em termos de sua forma e conteúdo. A forma teve como
fundamentação teórica a cultura de avaliação como atividade profissional e a ação comunicativa
de Habermas (1999). O conteúdo foi construído sob a ótica de Aoki (1986), no qual contemplou-se
as orientações de avaliação técnica, interpretativa situacional e crítica. A partir do modelo teórico
foi examinado, através de um estudo de caso, o Projeto Auxiliar de Enfermagem da UFSC. O caso
foi descrito nos seus antecedentes, modelo lógico, cultura e características do processo de
avaliação realizado. O Projeto Auxiliar adotou avaliação sistemática semelhante ao modelo teórico
na organização do tempo e na utilização dos resultados para orientar as atividades, adotando
concepção diferente na participação e na orientação interpretativa situacional. O Projeto contribuiu
para a cultura da avaliação sistemática em termos da demonstração da possibilidade da adoção da
avaliação sistemática em projetos complexos, do significado da participação como diálogo e da
adoção simultânea das três orientações de avaliação.

Nº de Classificação: 2880
BOEHS, Astrid Eggert. Movimentos de aproximação e distanciamento entre os sistemas de
cuidado familiar e profissional (Os). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro
de Ciências da Saúde, 2001. 268 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ELSEN, Ingrid
RESUMO: A família e a equipe de enfermagem são consideradas, à luz de autores da antropologia
da saúde, como Arthur Kleinman, e da teoria de enfermagem, de Madeleine Leininger, como
sistemas culturais de cuidado à saúde. O hospital instituição que integra o sistema profissional de
cuidado é visto como local de características especiais, de acordo com Michel Foucault e Erving
Goffman, onde relações de poder são exercidas. Na unidade de internação pediátrica, estes dois
sistemas de cuidado se encontram para cuidar da criança. O objetivo deste estudo é compreender
como se dá a interface destes dois sistemas no ambiente hospitalar. Trata-se de um estudo de
natureza qualitativa de cunho etnográfico no qual a observação participante constituiu-se na
metodologia de coleta de dados, sendo que a permanência no campo foi de 6 meses. A análise de
dados teve por base SPRADLEY (1979, 1980), sendo que os dados foram agrupados em
domínios, buscando, nestes, os temas culturais. O estudo utilizou, como critérios de rigor, a
credibilidade dos dados, a auditabilidade e a adequabilidade. No hospital, há uma estrutura que
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procura dar espaço para a família, mas ela esbarra em muitas portas, guardas e horários que
dificultam esta aproximação. Com relação à equipe de enfermagem na unidade, esta utiliza "a
vivência" pessoal e profissional como a maneira de aprender a trabalhar com a família. A equipe
de enfermagem utiliza um processo próprio para fazer o cuidado à criança na presença da família,
para isto, "olha o jeito" e decide sobre os cuidados que o familiar e ela própria realizam na unidade.
Percebe a presença da família como uma moeda de dois lados, que ora ajuda, ora atrapalha. Por
outro lado, a família busca formas próprias para se aproximar da equipe de enfermagem,
organizando-se para atender suas necessidades no hospital. A equipe de enfermagem percebe as
necessidades básicas do familiar acompanhante na unidade de forma ambígua, às vezes
reconhecendo-as, às vezes entendendo que apenas a criança deve ser assistida. O tema cultural
que permeou os domínios é o movimento de aproximação e afastamento do hospital e da unidade
de internação em relação a família. Este tema é discutido à luz da fundamentação teórica,
verificando-se que, na relação dos dois sistemas de cuidado, há uma assimetria de poder em favor
da equipe de enfermagem. A forma de implementação do cuidado proposto pela teoria de
Leininger é discutida com base nestes dados, concluindo-se que há dificuldade para a negociação
entre os dois sistemas de cuidado e que no movimento de aproximação da equipe, existe a
possibilidade de acomodação dos mesmos. Diante desta realidade, os resultados desta pesquisa
remetem para a necessidade de ampliação da produção de conhecimento e formação na área da
família dentro das instituições, aponta também direções para a pesquisa e a prática na utilização
da Teoria de Leininger.

Nº de Classificação: 2881
BÜCHELE, Fátima. Embriaguez social do beber (A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2001. 178 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SAUPE, Rosita
RESUMO: A presente tese é um estudo qualitativo intitulado a Embriaguez Social do Beber. Ela
afirma que existem representações sociais do beber a partir dos segmentos estudados e que estas
estão relacionadas com ideologia no sentido de servir, estabelecer e sustentar relações de
dominação. Objetivamos identificar e compreender as representações que permeiam o discurso de
diferentes segmentos sociais, que foram compostos por pessoas abstêmias de álcool em primeira
internação e há mais de dois anos, profissionais de saúde que não lidam com dependência
química e os que lidam. Bem como pessoas da comunidade em geral. Nossos objetivos buscam
também uma contribuição à compreensão da problemática do beber através destes segmentos e
relacionam questões ideológicas presentes na nossa sociedade que, possam contribuir ou
favorecer o consumo abusivo do beber. A Teoria das Representação Sociais ofereceu subsídios e
suporte para avançarmos ao encontro de nossos objetivos. Esta teoria tem se caracterizado por
sua utilização bastante criativa e diversificada de métodos na busca de fenômenos e pelo
desenvolvimento contínuo de novas técnicas, tanto no que se refere à coleta quanto no tratamento
dos dados. A orientação metodológica foi baseada no método de análise das Representações
Sociais norteado por pressupostos epistemológicos da Hermenêutica de Profundidade, proposta
por John B. Thompson, que nos ofereceu suporte para chegarmos à compreensão da
problemática e o alcance dos objetivos. Sustentando este estudo, levantamos diferentes
referências sobre Dependências Químicas, Álcool e Alcoolismo, Representações Sociais e
Ideologia. Nosso interesse em estudarmos o tema aconteceu por identificarmos na nossa vivência
prática que os enfoques científicos desta área encontram-se mais comumente voltados para
questões interventivas de tratamento da problemática sem, contudo, considerar a "voz" dos
indivíduos que vivenciam o beber. Quando são abordados aspectos preventivos de intervenção
são normalmente vinculados a questões de amedrontamento e poucas vezes são realizados
estímulos às pessoas exercitarem sua capacidade de autonomia, cidadania e muito menos são
fornecidos socialmente suportes ou estímulos à melhoria da qualidade de vida. Consideramos
também que a nossa sociedade passa por momentos diferenciados de desenvolvimento
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tecnológico, informático e de pobreza muito acentuados que devem ser avaliados com o intuito de
avançarmos rumo a propostas inovadoras, pouco complexas, com resolutividade prática, onde a
comunidade possa alcançar e se beneficiar de processos científicos incoporados aos de senso
comum. Assim, os dados representados pelas falas dos sujeitos estudados, foram colhidos através
dos Grupos Focais que é uma ferramenta atual de investigação amplamente utilizada no mundo
ocidental. Estas falas foram exaustivamente analisadas e agrupadas por suas semelhanças e
afastamentos, através de um exercício rigoroso de interpretação e inferência. A partir daí foram
construídos mapas representativos, configurando os Eixos, Categorias e Unidades de Significado
dando um sentido visual/gráfico as representações que foram identificadas. Ficaram evidenciadas
as Representações Sociais do beber nos cinco segmentos estudados, marcadas pelos Eixos
Prazer, Sofrer, Sociedade, Antagonismos e Fatores Influenciadores. Estes foram constituídos por
diferentes Categorias e por Unidades de Significado que as compõem e ilustram. As Categorias
expressadas foram: Alegria, Liberdade, Culpa, Crítica, Vergonha, Preconceito, Discriminação,
Prazer x Sofrer, Timidez, Solidão, Variável, Informação, Descontrole, Predisposição, Mídia,
Doença, Cultura, Vigilância, Individualismo, Calmante x Agressividade e Controle x Descontrole. Já
as Unidades de Significado estão representadas por falas dos sujeitos que foram selecionadas de
acordo com a categorização, confirmando as sínteses alcançadas através do processo de análise.
Procuramos discutir este fenômeno a partir de abordagens nas quais o sujeito não fosse
individualizado, mas sim, que sua experiência fosse contextualizada considerando o "todo" do seu
mundo. Iniciamos uma discussão que não finaliza aqui, mas defende a idéia e assume a posição
de que não existe um culpado e nem uma única perspectiva (a científica ou a de senso comum),
mas sim que a visão direcionada a esta questão deva ser identificada e orientada por suas
possibilidades multidimensionais. Destacamos a Ideologia identificada através de diferentes
estratégias sociais como as de incentivo ao beber que fragiliza indivíduos não atentos aos
processos que atravessam a questão. Novas possibilidades de atuação se abrem para a
Enfermagem e, com elas a responsabilidade de trabalharmos continuamente na reversão dos
modelos vigentes e impostos socialmente. A embriaguez social do beber, entendida como um
modo coletivo e turvo de perceber a realidade, somou fatores conhecidos em direção a localização
de novas possibilidades de pesquisa e de análise. E mais, pois ampliou nossa capacidade de
compreensão em relação a situações emergentes do cotidiano, valorizando a simplicidade
complexa do nosso meio. Esta tese exigiu um crescer constante e não só identificou a
compreensão social do beber nos segmentos estudados mas, também ampliou nosso pensar para
questões sociais. Ela está aí, sujeita a críticas e sugestões. O que vale é o avanço construtivo na
direção de novas possibilidades de fazer e de viver.

Nº de Classificação: 2882
SASSO, Grace Teresinha Marcon Dal. Concepção do enfermeiro na produção tecnológica
informatizada para o ensino/aprendizagem em reanimação cárdio-respiratória (A). Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2001. 219 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Maria de Lourdes
RESUMO: Estudo Metodológico que objetivou produzir um Programa de Instrução Inteligente
Assistida por Computador, para o ensino de Reanimação Cárdio-Respiratória ao Enfermeiros e
estudantes de Enfermagem, a fim de demonstrar subsídios para a compreensão e sustentação da
tese de que o Enfermeiro quando mobilizado, concebe, produz e gere tecnologia informatizada
para o ensino de Reanimação Cárdio-Respiratória em Enfermagem, com o propósito de contribuir
para a aquisição de habilidade e conhecimentos nesta situação. A situação de parada cárdiorespiratória é um evento profundamente estressante e ameaçador para aqueles que estão
envolvidos e no qual a competência e a eficiência do profissional é rigorosamente exigida. A
Informática mostra-se como um caminho ao desenvolvimento de novas propostas de
ensino/aprendizagem em Enfermagem. O Referencial Construtivista, que fundamentou a
produção, possibilita proporcionar às pessoas o relacionamento com o mundo tecnológico sem
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perder a dimensão do ser, pois embora as cenas sejam virtuais, o foco central "é o cuidado
competente, seguro e livre de riscos ao Ser Humano". O estudo propõe os seguintes passos na
construção do programa: - análise das necessidades dos educandos (conteúdo e objetivos); escrita e desenho das instruções (Storyboard); - desenvolvimento da multimídia e programação; prova piloto (teste); e, - revisão e modificação. Seu desenvolvimento está embasado em uma
arquitetura distribuída que se fundamenta em sistemas que permitem a vários processos
autônomos, chamados agentes, realizarem atos de inteligência global, através do processamento
local e comunicação de interprocessos. Sabemos que diferentes formas de avaliação podem
ocorrer nos vários estágios do desenvolvimento, design, implementação e manutenção de uma
produção tecnológica. O protótipo produzido neste estudo em versão a (alfa) foi avaliado em duas
etapas, como um meio de análise de consistência e viabilidade, visando à validação interna do
protótipo e o estabelecimento das principais características do processo de produção tecnológica.
As concepções filosóficas de Pierre Lévy propiciaram destacar perspectivas e eixos relativos à
tese de que o Enfermeiro é capaz de conceber, produzir e gerir tecnologia e que a concepção da
pedagogia crítica (re)construtiva contribui para o aprendizado de procedimentos, de técnicas, de
habilidades cognitivas e motoras no atendimento em Reanimação Cárdio-Respiratória a partir de
uma tecnologia informatizada produzida por um Enfermeiro. O estudo conclui que a maior
contribuição desta Tese é quando, além de apresentar uma nova forma de pensar e conceber a
educação de uma forma (re)construtiva, também estimula os Enfermeiros e os demais
profissionais que trabalham com a questão da Reanimação Cárdio-Respiratória a pensar e
desenvolver novas dimensões para a assistência à saúde da população, com o suporte do
computador. A Enfermagem precisa reavaliar sua inserção no mundo do Trabalho, da Ciência e da
Tecnologia, de modo a potencializar seu status e compensações. Assim sendo, para que novos
espaços de aprendizagem sejam construídos, utilizando-se a Informática como ferramenta
principal é necessário: - planejamento, desenvolvimento e avaliação por um grupo multidisciplinar;
- desenvolvimento de um plano instrucional detalhado do conteúdo, tipo de tecnologia a ser
utilizada e características da demanda; - os educadores envolvidos em uma produção tecnológica
de ensino precisam aprender uma maneira totalmente nova de comunicar a mensagem e de
garantir que a aprendizagem aconteça. O Enfermeiro ocupa posição de destaque na equipe
multidisciplinar de Reanimação Cárdio-Respiratória, sendo fundamental que este se envolva e
participe mais do processo de construção de sua profissão, fortalecendo e ampliando seu espaço,
assim como se apropriando dos avanços da tecnologia de Informática.

Nº de Classificação: 2883
SPRICIGO, Jonas Salomão. Desinstitucionalização ou desospitalização: a aplicação do discurso
na prática psiquiátrica de um serviço de Florianópolis. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2001. 176 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Maria de Lourdes de
RESUMO: O presente trabalho trata da análise de alguns aspectos da Reforma Psiquiátrica, em
curso no Estado de Santa Catarina. Para tanto, optou-se por pesquisa qualitativa, sendo o Estudo
de Caso o método escolhido e, a coleta de dados se fez através de entrevista semi-estruturada e
observação participante. O material coletado foi submetido à técnica de análise de conteúdo, de
Bardin. A questão é analisada a partir das concepções teóricas, elaboradas por Franco Rotelli e
colaboradores, enfocando o processo de desinstitucionalização da assistência psiquiátrica. A
abordagem dada a questão, tem como assertiva, a influência marcante da Psiquiatria Democrática
na Reforma Psiquiátrica brasileira e, por extensão, catarinense.. Para Rotelli, a Psiquiatria, ao
haver separado um objeto fictício, a 'doença', da 'existência' global complexa e concreta dos
pacientes e do corpo social", e sobre esta separação construir um conjunto de aparatos científicos,
legislativos e administrativos, todos referidos à doença - a instituição - impossibilitou a
aproximação com a pessoa doente. Para tanto, necessário se faz desmontar/remontar esta
construção, desistitucionalizar. Desinstitucionalização refere-se a um processo de mudanças
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radicais, tendo por primeiro passo a desistitucionalização do paradigma, renunciando a perseguir
a normalidade plenamente reestabelecida. Como conseqüência, muda-se o objeto da psiquiatria,
deixando de ser a doença, passa a ser a existência-sofrimento dos pacientes e a sua relação com
o corpo social. A ênfase não é mais colocada no processo de cura, mas no projeto de invenção de
saúde e de reprodução social da pessoa. O trabalho terapêutico se amplia, adquirindo o sentido de
tomar encargo, de cuidar da pessoa. Por conseqüência, a relação terapêutica passa a ocupar-se
de questões econômicas, afetivas, jurídicas, trabalhistas, tornando mais complexa a
profissionalidade dos operadores. Nesta ótica, a organização da assistência tem como foco os
serviços substitutivos ao modelo centrado na doença, com o redirecionamento dos recursos antes
destinados ao modelo hospitalocêntrico; a questão loucura deixa de ser preocupação exclusiva
dos técnicos e passa a envolver a comunidade, pois trata-se de encontrar para "louco" um lugar
na sociedade, que não seja a exclusão e tutela. Da analise dos dados se evidenciam discurso e
prática díspares dos sujeitos da pesquisa. Encontramos discurso que se coadunam com
princípios da desinstitucionalização, mas também identificamos aqueles que se distanciam,
identificando-se mais com uma compreensão que aponta para a desospitalização, além da
coexistência de ambos no mesmo discurso. Assim, prescindir do hospital psiquiátrico é visto como
uma possibilidade, sendo ao mesmo tempo um recurso utilizado. A prática, muitas vezes
sustentada por um discurso desistuticionalizante, é mais condizente com as práticas da
desospitalização, visto que, embora exista a preocupação com a qualidade de vida do usuário do
serviço, as ações se restringem, quase que exclusivamente, no emprego das técnicas terapêuticas
derivadas dos saberes específicos da área de formação profissional. Quanto à organização dos
serviços assistenciais, há uma convergência dos discursos, no entanto, não existe hegemonia.
Mudanças são percebidas como sendo necessárias, de tal forma que a assistência vá ao encontro
das necessidades do usuário, não só no tocante ao controle dos sintomas mas também
enfrentando as questões do viver em sociedade. Portanto, o serviço enfocado não apresenta uma
definição precisa dos pressupostos que animam sua prática.

Nº de Classificação: 2884
SOUZA, Gladys Martins Balbuena de. Mulheres grávidas trabalhadoras: uma proposta educativa
para o exercício da cidadania. Pelotas. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde. Mestrado Interinstitucional, 2001. 125 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ASSUNÇÃO, Ari Nunes
RESUMO: Trata-se de uma experiência com um grupo de mulheres grávidas trabalhadoras.
Objetivou estabelecer um canal de diálogo para construir uma ação prática e reflexiva visando
problematizar suas condições de vida, direitos e deveres em relação aos cuidados de saúde. O
processo educativo foi fundamentado em alguns conceitos da concepção pedagógica de Paulo
Freire, possibilitando à mulher identificar sua situação no mundo problematizando-a para o
exercício da cidadania O lócus da pesquisa foi o Ambulatório de Enfermagem onde se
desenvolvem as atividades do Núcleo de Pesquisa e Atenção à Saúde da Universidade da Região
da Campanha - URCAMP, Bagé/RS. Dos cinco encontros realizados emergiram temas geradores,
sendo operacionalizados através dos diálogos, de oficinas de colagem, leituras e reflexões sobre
direito trabalhista e reportagens sobre o assunto e o universo vocabular. Como resultados dos
encontros surgiram temas como: suporte familiar; emergindo emoções, a gestação como vínculo
entre as mulheres; perspectivas maternas e um olhar sobre direitos e obrigações. Destacou-se
neste trabalho a problemática entre empregador-empregada, estes não levando em conta que
ambos possuíam direitos e deveres nessa relação trabalhista, como também possibilidades de
alternativas para soluções emancipatórias. O estudo certamente contribuirá para a reflexão sobre
os direitos atribuídos às mulheres grávidas trabalhadoras apontando para à construção de uma
visão crítica do seu cotidiano de cidadã.

141

Nº de Classificação: 2885
MARTINS, Marialda. Transição de saúde-doença vivenciada por gestantes hipertensas mediada
pelo cuidado educativo de enfermagem (A). Curitiba. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2001. 169 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGONEL, Ivete Palmira Sanson
RESUMO: O estudo teve como objeto o significado da transição de saúde doença atribuído pela
gestante portadora de Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG). Teve como
motivação as inquietações surgidas a partir de minha experiência como enfermeira docente na
área de enfermagem obstétrica, quando pude perceber a lacuna no cuidado prestado a gestante
que sofre complicações na evolução da gestação. Os objetivos do estudo basearam-se em
apreender os significados que a gestante portadora de DHEG atribui à transição de saúde-doença
diante da pluriversidade da vivência e cuidar da gestante portadora de DHEG, sob o enfoque
educativo enquanto emergia o significado expresso pelos discursos. Utilizou-se como trajetória
metodológica a pesquisa qualitativa. Os sujeitos da pesquisa foram gestantes portadoras de DHEG
internadas em um hospital escola de Curitiba/PR. Para a obtenção dos discursos utilizei a
entrevista semi-estruturada com a seguinte questão norteadora: "O que significa para você
vivenciar a transição de saúde-doença enquanto portadora de DHEG"? Os depoimentos foram
analisados através da análise de conteúdo de Bardin (1979) bem como à luz da teoria de transição
proposta por Meleis (1997) para buscar a compreensão do vivido. Foi possível apreender
importantes aspectos através das unidades de contexto: expressando a vivência da transição de
saúde-doença: implicações de cuidado; sentimentos e percepções em relação à experiência da
DHEG: o emergir do ser de cada cliente; o papel do enfermeiro/equipe no processo de cuidado
educativo. Os resultados apontam a compreensão que a vivência da transição de saúde-doença
ocasiona mudanças significativas ao ser mulher portadora de DHEG, à sua família e ao contexto
social de convívio. A carência de informações gera sentimentos de medo, negação, conflito,
insegurança, angústia, desespero, conduzindo à falta de consciência do cuidado de si. As
necessidades expressas diante da transição, exigem o cuidado educativo, humanizado,
transicional em busca de um viver saudável.

Nº de Classificação: 2886
LENTZ, Rosemery Andrade. Aprendizagem no trabalho: construindo conhecimentos e práticas de
controle de infecção hospitalar. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2001. 186 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: Este estudo é fruto das inquietações e questionamentos advindos do distanciamento
existente entre o Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH) e a comunidade hospitalar e
do desejo nascido da necessidade de repensar o processo de trabalho em saúde. Baseia-se nos
fundamentos epistemológicos do construtivismo, que reconhece que o conhecimento se
desenvolve por meio de um processo de desconstrução, construção e reconstrução da teoria e
prática. Ao reconhecermos as características das várias regiões do Estado de Santa Catarina, e
na tentativa de descentralização desta pesquisa, optamos por identificar representantes de cada
uma das oito macro-regiões para participarem do Grupo Criativo. A dinâmica do Grupo Criativo
constituiu-se em um processo construtivo e constituitivo, no qual os conhecimentos e experiências
tácitas socializadas e internalizadas tornaram-se explícitos, foram organizados em um trabalho de
síntese, buscando ir ao alcance do objetivo geral desta tese qual seja: propor uma nova base
filosófica e conceptual de aprendizado no trabalho, para a geração contínua de conhecimentos e
práticas de controle de infecções hospitalares, centrado no construtivismo. Os pressupostos

142

emergidos abrangem quatro aspectos fundamentais - a constituição do ser humano aprendente, a
valorização das comunidades práticas e do processo de trabalho em saúde e a compreensão da
instituição hospitalar como um sistema vivo. O reconhecimento do ser humano como seraprendente, ser-sujeito, ser-criativo, participante/integrante de um processo de elaboração e
socialização do saber fundado na unidade entre trabalho-educação-criatividade, torna peculiar a
base filosófica e conceptual construída e constituída pelo Grupo Criativo. Os conceitos chaves que
emergiram foram os de: Ser Humano, Ética, Criatividade, Instituição Hospitalar, Processo de
Trabalho em Saúde e Vida Cotidiana, constituindo uma referência político-epistemológica para a
perspectiva construtivista e constituitiva para um modo de fazer o processo de controle das
infecções hospitalares. Esta perspectiva parece poder contribuir para elevar o nível de
desempenho da eficácia das ações de controle e prevenção das infecções hospitalares, já que o
processo educativo que o permeia procura promover o pensamento crítico, a troca de idéias e a
construção de conhecimento sobre o controle das infecções hospitalares. Em virtude do alto valor
do ser humano neste processo, uma estrutura flexível e evolutiva é desejável, pois o
compartilhamento e uso do conhecimento como fatores de motivação da criação é fundamental.
Essa experiência traduziu-se em um processo de aprendizagem contínuo, que se concretizou
quando o Grupo Criativo aprendeu a perceber e/ou reinterpretar as experiências presentes e
passadas do processo de trabalho do PCIH, chegando a novas conclusões, assimilando,
reorganizando conhecimentos socializados, até chegar ao estabelecimento de novas conexões
que nos levaram a reconsiderar a cultura, a política, estrutura, premissas e valores do PCIH. Essa
mudança diz respeito à nossa percepção da natureza, do ser humano, do processo de trabalho em
saúde e, portanto também, à nossa percepção da instituição hospitalar. O mais importante é que a
maioria de nós esteja e continue empenhada em criar, continuamente, a verdade, por meio do
construir/desconstruir/reconstruir e constituir conhecimentos e práticas que promovam a melhoria
do processo de prevenção e controle das infecções hospitalares.

Nº de Classificação: 2887
WOSNY, Antônio de Miranda. Estética dos odores: o sentido do olfato no cuidado de enfermagem
hospitalar (A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2001. 161 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: O ser humano é olfativo por natureza, capaz de interagir com seu meio ambiente,
percebendo e interpretando sensações odorantes de acordo com suas características estéticas. O
ambiente hospitalar é muitas vezes caracterizado em decorrência de suas emanações odorantes e
a atividade de Enfermagem desenrola-se num cenário permeado de sensações, no qual as
percepções olfativas se apresentam de modo velado. Este trabalho pressupõe que o melhor juízo
das emanações olfativas no hospital possibilitará maior atenção aos odores como fenômeno de
Enfermagem. Objetiva refletir acerca das concepções, interpretar o significado e compreender a
significância dos odores no cuidado ao cliente hospitalizado, bem como suas inferências
ergonômicas. Identifica fontes de fenômenos odorantes, categorizando-os de acordo com a
matéria de origem, e arrola procedimentos de enfrentamento. Defende a tese da maior apreensão
estética dos odores hospitalares como essencial ao cuidado de Enfermagem, considerando que os
fenômenos odorantes deste espaço têm sua manifestação restrita e seus significados carecem de
maior entendimento. Emprega princípios das filosofias clássica e fenomenológica da percepção
como referencial teórico, tratando das questões estéticas com suporte na filosofia kantiana. Aborda
o tema qualitativamente, através da observação de ambientes e da prática assistencial. Utiliza
entrevistas com profissionais de Enfermagem que atuam em unidades de cuidado hospitalar.
Estuda documentação relativa aos cuidados de Enfermagem, identificando a quantidade e a
qualidade dos registros de fenômenos odorantes, empregando a técnica de Análise de Conteúdo
proposta por BARDIN. Infere que, de acordo com a opinião dos sujeitos da pesquisa, os odores
hospitalares podem ser compreendidos segundo categorias, tais como: contribuições ao
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diagnóstico, procedimentos de enfrentamento, intercorrências afetivas e inferências ergonômicas.
Interpreta-se que, conforme as categorias analisadas, os odores hospitalares são desagradáveis,
entretanto suportados em razão de sua possibilidade de apoio diagnóstico ou por inerência
profissional. Presume-se que no hospital se reproduz imaginário olfativo semelhante a outros
espaços sociais, isto é, a negação, a ocultação ou o silêncio olfativo, características próprias da
urbanidade em tempos modernos. Abstraída a singularidade do problema estudado, espera-se que
a presente tese contribua na construção de novas idéias para a prática profissional, bem como
subsidie estudos posteriores, constituindo uma oportunidade de reflexão e agregação de novos
elementos ao conhecimento, pertinentes à prática e ao debate teórico/filosófico em Enfermagem.
Presume, ainda, contribuir com eventuais adaptações metodológicas e tecnológicas, interessantes
ao estudo dos odores no ambiente hospitalar, assim, também, cooperar na amplitude e
complexidade do cuidado de Enfermagem.

Nº de Classificação: 2888
TAGLIARI, Maristela Holzbach. Enfermagem promovendo o educar-cuidar: transpondo limites e
identificando possibilidades para a atenção à saúde da família (A). Florianópolis. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2001. 113 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PATRICIO, Zuleica Maria
RESUMO: Este estudo, realizado no período de outubro a dezembro de 2001, apresenta uma
experiência desenvolvida com alunos de enfermagem da Universidade de Passo Fundo, Rio
Grande do Sul, que realizavam seu estágio curricular junto ao Programa de Saúde da Família, e
enfermeiros integrantes do mesmo programa naquela cidade. Objetivou desenvolver um processo
reflexivo e crítico acerca dos limites e possibilidades na prática educativa-cuidativa com as
famílias. Para o desenvolvimento do trabalho, foi construído um marco conceitual fundamentado
na proposta pedagógica de Paulo Freire. Esse referencial foi aplicado dentro de uma metodologia
qualitativa, através de um processo de ação-reflexão orientado pelo itinerário de pesquisa de Paulo
Freire, envolvendo os quatro passos inter-relacionados propostos por ele. Dentro de um espaço
denominado Círculo Terapêutico e pelas entrevistas realizadas com cada participante, foi possível
levantar e discutir os temas geradores relacionados ao processo de educar-cuidar. As vivências
dentro do Círculo Terapêutico possibilitaram, numa articulação entre o mundo acadêmico e o
mundo do trabalho, transpor limites e identificar possibilidades, pela construção de novos saberes
e fazeres na prática educativa-cuidativa com as famílias.

Nº de Classificação: 2889
HAMES, Maria de Lourdes Campos. Amamentação: conflito e harmonia no espaço interativo
enfermeira, puérpera e sua família. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro
de Ciências da Saúde, 2001. 149 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Denise M. Guerreiro Vieira da
RESUMO: Nesta dissertação, apresento uma pesquisa convergente-assistencial que teve como
foco a educação em saúde para a amamentação e que incluiu um estudo sobre o conflito e a
harmonia experenciada por mulheres durante a vivência do processo. Tendo como objetivos a
busca de uma compreensão dos conflitos vividos pela mulher e sua família durante a
amamentação e a reflexão sobre o educar dialógico para o processo, a proposta envolveu três
puérperas e suas famílias internadas na maternidade de um hospital público de Florianópolis, no
período de sete de maio a vinte e nove de junho de 2001. Como referencial teórico utilizei idéias
próprias e de autoras como King, Nitschke, Saupe, Freire, Schmitz e Gadotti. A empatia entre as
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envolvidas, a observação participante e a escuta sensível, configuraram-se como importantes
instrumentos para o alcance dos objetivos propostos. Operacionalizada através de quatorze
encontros, oito ocorridos na instituição e seis nos domicílios das puérperas, o estudo compreendeu
três etapas denominadas: aproximação, reconhecimento e interação/transação. Da análise e
interpretação destas vivências interativas, foi possível identificar a transparência e a opacidade do
conflito para o amamentar, bem como a possibilidade da harmonia no processo. Um conflito,
convém dizer, como possibilidade de crescimento. A existência de conflitos no desmame e a
importância da manutenção de um processo educativo dialógico para o amamentar, que considere
as particularidades de cada situação, emergiram neste contexto relacional. No aprofundamento
das relações interpessoais, foi possível abordar o ideal materno e a imagem da unidade mãefilho(a) como caminho para que a mulher e sua família pudessem se reconstruir no conflito. A
crença no poder da amamentação, na percepção popular e profissional, mostrou-se importante
para um amamentar consciente e para o resgate desta prática ao conflitual cotidiano em que se
desenha o existir de mulheres e crianças na nossa sociedade. Ao longo dos últimos 470 anos, a
sociedade brasileira desconstruiu o aprendizado do amamentar, transformando esta forma de
poder feminino em impotência. Sofremos hoje, as conseqüências deste ato. Por isso, precisamos
reconhecer as artimanhas ideológicas e a dinâmica das argumentações econômicas e políticas
que o desconstruiram tornando-o estranho a própria mulher e à sociedade, como uma chave para
desmontar o ideal da imutabilidade da condição do desmame precoce em nosso meio, resignificando-o.

Nº de Classificação: 2890
BETTINELLI, Luiz Antonio. Demonstrando consciência solidária nas relações do cuidado
hospitalar: fazendo emergir o sentido da vida. Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2001. 367 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: As relações de cuidado concretizam o trabalho da enfermagem. Indaga-se, neste
estudo, como o enfermeiro vivencia as relações de cuidado no ambiente hospitalar, e que
significados têm estas experiências para ele. Utiliza-se, como referencial teórico e metodológico,
respectivamente, o Interacionismo Simbólico e a Teoria Fundamentada nos Dados - Grouded
Theory. Os objetivos propostos são: identificar expressões, atitudes, manifestações e sentimentos
que permeiam a relação do cuidado, segundo a visão do enfermeiro, no cotidiano hospitalar;
compreender o significado atribuído pelo enfermeiro às relações do cuidado, nos espaços
organizativos das instituições hospitalares; construir, assim, um modelo teórico explicativo da
relação do cuidado, a partir da compreensão dos significados atribuídos pelos enfermeiros a
essas relações e nesse espaço organizativo do trabalho hospitalar. Para o levantamento e a
análise comparativa dos dados, foram definidos quatro grupos amostrais, formados por doze
enfermeiros de três hospitais, de médio, pequeno e grande porte, respectivamente. A análise
comparativa dos dados possibilitou desvendar o significado da experiência dos enfermeiros sobre
as relações do cuidado no espaço organizativo do trabalho hospitalar. De acordo com a
metodologia empregada, identificou-se o fenômeno central: DEMONSTRANDO CONSCIÊNCIA
SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DO CUIDADO HOSPITALAR - FAZENDO EMERGIR O SENTIDO
DA VIDA. A partir do fenômeno central, propõe-se um modelo teórico explicativo da experiência,
que revela as relações solidárias dos enfermeiros, num processo contínuo e inter-relacionado,
constituído por nove categorias. Que são: cuidando como um modo de vida; convivendo nos
espaços organizativos do trabalho hospitalar; mostrando-se profissional enfermeiro; demonstrando
sensibilidade humanística; construindo uma rede de vínculos; reconhecendo o valor da tecnologia,
suas possibilidades e seus condicionantes no cuidado; repensando o ensino da enfermagem frente
aos novos desafios aos profissionais; buscando expressão social; promovendo a descoberta de
sentido para a vida.
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Nº de Classificação: 2891
SCHIER, Jordelina. Grupo Aqui e Agora: uma ação educativa de enfermagem para o autocuidado
com o idoso hospitalizado e seu familiar acompanhante. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2001. 190 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GONÇALVES, Lúcia H. Takase
RESUMO: Trata-se de um estudo que tem como questão norteadora, conhecer de que forma a
ação educativa de enfermagem desperta na pessoa idosa e na família a percepção e a
compreensão do autocuidado como essencial à manutenção de uma vida ativa e autônoma, e com
qualidade ao longo do processo de viver envelhecendo em quaisquer circunstâncias de saúdedoença. O marco conceitual é baseado em conceitos da Teoria de Orem e na concepção de
Educação de Freire. O estudo, seguindo a metodologia da pesquisa convergente assistencial, é
desenvolvido numa prática assistencial baseada em enfermagem para o autocuidado, com ênfase
em ação educativa participativa, junto aos pacientes idosos hospitalizados na Clínica Médica
Masculina II do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, em tratamento
de condições crônicas de saúde, e junto aos seus familiares acompanhantes. Nesta prática,
essencialmente educativa, o processo de enfermagem é composto de quatro fases, quais sejam: a
coleta inicial de dados para o histórico do paciente idoso e do familiar acompanhante; o
diagnóstico; a ação educativa; e a avaliação. Todo o processo é desenvolvido de forma horizontal,
ou seja, com a participação ativa dos envolvidos, os quais são considerados agentes do
autocuidado. A ação educativa participativa é desenvolvida no grupo denominado Aqui e Agora.
Os momentos grupais seguem em etapas dinâmicas de discussão: compartilhar percepções e
saberes sobre a realidade em discussão; questionar a situação exposta; vislumbrar possibilidades
de acesso a novos conhecimentos e recursos; e sintetizar novas tomadas de consciência. Verificase que o trabalho de grupo é possível e factível no ambiente hospitalar, e que mobiliza nos
participantes novas tomadas de consciência, as quais podem provocar mudanças de atitude e
comportamento, que resultam em independência, interdependência e autonomia para um viver
envelhecendo mais saudável, conforme percepção e vontade dos mesmos. Vê-se que o processo
de ação educativa participativa vislumbra uma forma renovada de prática de enfermagem que
contempla a especificidade do ser humano idoso. Prática essa, compartilhada, dialogada e
construída com os sujeitos do cuidado e autocuidado - o idoso hospitalizado e seu familiar
acompanhante.

Nº de Classificação: 2892
SIQUEIRA, Hedi Crecencia Heckler de. Interconexões dos serviços no trabalho hospitalar: um
novo modo de pensar e agir (As). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro
de Ciências da Saúde, 2001. 282 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
LUNARDI, Valéria Lerch
RESUMO: Da construção de um Processo Educativo com um grupo de enfermeiras de um
Hospital Universitário (HU) (Siqueira, 1998), emergiu a problemática da falta de
diálogo/comunicação e da desconexidade entre seus serviços, dificultando a realização da Missão
institucional. A partir, principalmente, de conceitos da física quântica, de redes dinâmicas e
interconectadas, objetivou-se construir com um grupo de enfermeiras e com os demais grupos de
trabalhadores dos diversos serviços de um HU, utilizando estratégias/atitudes dialógicas reflexivas,
norteadas pela Missão Institucional, um novo modo de pensar e agir, para o desencadeamento de
um processo relacional de rede interconectada/integrativa nos serviços do trabalho hospitalar que
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auxilie na sua auto-organização. Realizou-se uma pesquisa de campo com uma abordagem
construtivista em quatro fases: a primeira, "Conhecendo a realidade", em que se deu o estudo do
contexto da instituição servindo de subsídios aos encontros/oficinas com os grupos para o
desencadeamento de estratégias/atitudes dialógicas reflexivas da Segunda fase, "Construindo o
conhecimento no coletivo", através de diferentes e progressivos grupos constituídos: Grupo
desencadeador, grande grupo, grupo ampliado e o Núcleo de interconexão dos Serviços do HU.
Na terceira fase, "Buscando compreender as vibrações ondulatórias que permearam o processo
de construção do novo penar e agir", implementou-se uma análise teórico-reflexiva dos dados
empíricos; e, na Quarta fase, "Síntese reflexiva sobre o processo da mudança do pensar e agir",
os novos conhecimentos emergidos foram destacados, bem como sua relevância para as ciências
da saúde e, em especial, da enfermagem. Evidenciou-se que a dinâmica desse processo, quando
assumida por todos e com todos os elementos constituintes do HU: os seres humanos, o contexto,
os serviços e a organização, agindo de forma congruente, possui a probabilidade de desencadear
a construção
de um pensar e
agir dos/com os trabalhadores em relação à
interconexão/integração, em que cada serviço contribui para a construção do TODO institucional
que é mais e diferente da soma das partes. A mudança do pensar fragmentário, individualista,
determinístico e de poder hierárquico dos sujeitos processou-se, paulatinamente, para uma nova
visão de totalidade/unidade, interconectada/integrada, em que o influenciar e ser influenciado
representou o resultado da participação e cooperação de todos na construção do conhecimento. A
metodologia adotada pode ser utilizada em outros tipos de organizações/empresas, pois permite
construir, através da reflexão dialógica grupal, uma mudança do pensar e agir e uma nova forma
gerencial, com a participação e cooperação de todos no levantamento da problemática e no
encaminhamento de estratégias para a sua solução, tendo como eixo norteador a Missão
Institucional.

Nº de Classificação: 2893
BORGONOVO, Karla Denise Schipmann. Vivenciando o cuidado transdimensional com
trabalhadoras de enfermagem psiquiátrica. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2001. 134 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Alcione Leite da
RESUMO: Este estudo teve por objetivo experienciar um processo de cuidado com trabalhadoras
de enfermagem psiquiátrica, facilitando o processo de ser e viver saudável, tendo como referencial
norteador o paradigma do Cuidado Transdimensional. Neste referencial o processo do cuidado é
eminentemente participativo e reflexivo. Nele as pessoas envolvidas no cuidado, através de
interações dinâmicas intuitivas e criativas, oportunizam um caminhar rumo às novas experiências,
nas quais, de forma original e única, se autoconheçam e autotransformem. Ao adotar este
referencial trabalhei com o processo de morte-renascimento, buscando contribuir para uma maior
qualidade da prática de enfermagem, da qualidade de vida destas trabalhadoras, através do
cuidado terapêutico de si no seu viver cotidiano. Este estudo foi desenvolvido com oito
trabalhadoras de enfermagem do Instituto de Psiquiatria do Estado de Santa Catarina no período
de junho a agosto de 1999. A dinâmica do processo de cuidado se deu através de oito vivências
norteadas pelo significado do cuidado de si e do outro na infância, adolescência, idade adulta e no
trabalho. As informações obtidas no processo de cuidado foram analisadas pela perspectiva do
Cuidado Transdimensional com foco no processo de morte-renascimento, evidenciando aspectos
do ser e viver das trabalhadoras de enfermagem psiquiátrica. Os significados de cuidado,
acompanhando o ser em sua história de vida, emergiram intimamente relacionados às interações
que valorizam o ser e sua subjetividade, gerando sentimentos que contribuem para a sua
integridade e harmonia. Por outro lado, os de não-cuidado apresentaram-se vinculados às
interações que geram sentimentos negativos e sofrimentos que desvalorizam o ser e o seu viver,
limitando a livre expressão e o avanço criador. Na infância e adolescência das trabalhadoras de
enfermagem foram freqüentes as imposições de regras sem se entender o porquê, ou de poder
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recusá-las. Dessa forma, fica evidente a submissão à autoridade paterna e materna, prosseguindo
na idade adulta e exercendo influência importante na tomada de decisões em suas vidas. Na idade
adulta um avanço mais significativo, com uma ampliação maior de suas capacidades de
expressão, aparece como que bloqueado pelo apego às formas de enfrentamento realizadas na
infância e adolescência. No trabalho os desafios que mereceram maior destaque das
trabalhadoras estavam relacionados ao despreparo profissional, às más condições de trabalho, à
convivência contínua com as manifestações de sofrimento psíquico das pacientes psiquiátricas, à
excessiva demanda de cuidado e às dificuldades encontradas no relacionamento interpessoal. As
trabalhadoras se vêem condicionadas a permanecer em um ambiente que comprovadamente é
hostil à natureza humana, estruturado para privilegiar a doença, e que tem como principal
característica a medicamentação. Com base nesse estudo, posso afirmar que o Cuidado
Transdimensional se traduz em importante referencial para o cuidado em psiquiatria. Sinto-me à
vontade para recomendá-lo aos/às demais trabalhadores/as, tanto dos hospitais psiquiátricos
como de outros, pois proporciona o autoconhecimento, a autotransformação e o desenvolvimento
das capacidades e potencialidades do ser através do cuidado terapêutico de si e do outro,
aspectos que são fundamentais ao processo de morte-renascimento e à construção de novos
padrões de propósitos e ações na vida.

Nº de Classificação: 2894
FROTA, Mirna Albuquerque. Desnutrição infantil na família: causa obscura. Fortaleza.
Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2001. 134 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROSO, Maria Grasiela Teixeira
RESUMO: A desnutrição, continua propiciando a instalação de infecções diversas, baixa estatura,
atraso no desenvolvimento infantil, e sendo uma das principais causas de morte, comprometendo
não somente a criança desnutrida, mas todo o contexto familiar. O estudo teve o objetivo de
compreender as causas que influenciam a desnutrição infantil no contexto familiar. Para tanto,
participaram do estudo dez famílias, que moram em sistema de mutirão, localizado em área da
periferia de Fortaleza-Ceará-Brasil. O método de pesquisa utilizado foi a Etnoenfermagem,
aplicando o modelo de observação-participação-reflexão. Mediante a análise quatro categorias
brotaram dos depoimentos das informantes: Trabalho, Alimentação, Moradia e Saúde. Decorrente
da análise, emergiu o tema cultural: A família e o problema da desnutrição infantil: em busca de
soluções. Os achados foram refletidos e embasados nos pressupostos da Teoria da Diversidade e
Universalidade do Cuidado Cultural, evidenciando os multifatores do objeto desse estudo - Causas
obscuras da desnutrição infantil. Diante dessas reflexões, surge a importância das propostas de
educação em saúde, que realmente incluam políticas públicas, reorientação dos serviços de saúde
quanto aos modelos biomédicos existentes, e a conscientização da sociedade em lutar contra as
inúmeras injustiças sociais existentes em nosso país, assim a melhoria na qualidade de vida das
famílias.

Nº de Classificação: 2895
FÉLIX, Vitória de Cássia Sousa. Trabalho, sofrimento psíquico e prazer: um estudo com
enfermeiras de centro cirúrgico. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2001. 133 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FRAGA, Maria de Nazaré de Oliveira
RESUMO: Pretendemos com este estudo analisar as inter-relações entre trabalho e sofrimento
psíquico no contexto das atividades desenvolvidas por enfermeiros de centro cirúrgico. Realizamos
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uma pesquisa qualitativa , em dois hospitais públicos de Fortaleza-Ce, dos quais especializado em
atendimento de emergência e o outro, em patologias cardíacas e pulmonares. Os sujeitos da
pesquisa foram 13 enfermeiros e os dados obtidos, de julho a setembro de 2000, através de
observação não-participante e de entrevista. A análise foi realizada através da técnica de análise
de conteúdo de Bardin (1979), tendo -se como fundamentação teórica primordial, porém não
exclusiva, os trabalhos de Christopher Dejours e de seus colaboradores. Os sujeitos eram
mulheres, com idade predominante superior aos 35 anos, em sua maioria casadas, com filhos e
formação profissional em nível de especialização. A maioria das enfermeiras representa a fonte
principal de renda familiar. O tempo de trabalho no centro cirúrgico e na instituição foi em média de
11 e 16 anos, respectivamente. No trabalho das enfermeiras no centro cirúrgico, encontramos
predominância de atividades administrativas em relação às atividades assistenciais principalmente, mo hospital especializado em emergência - e ênfase na previsão e provisão de
materiais e equipamentos. Ambos os aspectos relacionam-se a inúmeras cobranças tanto
institucionais quanto dos demais integrantes da equipe. O trabalho no centro cirúrgico traz
predominantemente sofrimento para as enfermeiras e, em menor escala prazer. Quanto aos
fatores que geram sofrimento psíquico, identificamos os seguintes elementos: o relacionamento
interpessoal; lidar com o sofrimento e a morte; o ritmo e a carga de trabalho; as condições
inadequadas para a realização do trabalho e o não-reconhecimento pelo trabalho desenvolvido.
Não há um fator que explique, isoladamente, o sofrimento psíquico vivenciado no trabalho. Para
que esse sofrimento ocorra, associam-se, em diversas intensidades, a carga de trabalho, a falta de
materiais e equipamentos, demandas por relacionar-se com os integrantes da equipe de saúde,
bem como com a dor e a morte, juntamente com a necessidade de ser competente e ágil para
tomar decisões acertadas em um ambiente geralmente muito tenso. O prazer apareceu associado
à possibilidade de ajudar outras pessoas, constatar a recuperação dos pacientes, dominar o
trabalho a ser realizado, obter aprendizado e testemunhar reconhecimento em relação ao próprio
trabalho. Dentro dos limites desta pesquisa, consideramos que o estudo traz resultados valiosos
para os enfermeiros, de modo geral, e para os sujeitos da pesquisa, na medida em que pode
subsidiar discussões acerca do papel da organização do trabalho na gênese do sofrimento ou do
prazer. Reconhecemos, ainda, a necessidade de realização de outras pesquisas que abordem as
lacunas importantes - como por exemplo, a relação entre as questões de gênero e sofrimento
psíquico no trabalho de enfermagem em centro cirúrgico -, que permanecem e não foram aqui
contempladas.

Nº de Classificação: 2896
ARAÚJO, Maria Fátima Maciel. AIDS/jogos educativos: viabilizando estratégias de avaliação.
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem,
2001. 183 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Raimunda Magalhães da
RESUMO: Trata-se de um estudo sobre jogos educativos, para identificar a viabilidade de sua
aplicação na educação e prevenção do HIV/AIDS para adolescentes escolares. Como referencial,
para validação dos mesmos nos valemos de professores de escolas públicas estaduais do
município de São Gonçalo do Amarante, no Estado do Ceará, para estimular os jovens à prática do
autocuidado. Na coleta de dados, foram utilizados os jogos: Dominaids, Baralhaids e Memoraids,
deles participando 50 professores. Para avaliação dos jogos, foram aplicados instrumentos,
segundo escala de pontuação, valores e descrição de expressões. Os dados foram agrupados e
analisados em atendimento aos requisitos para dois tipos de autocuidado: universal e
desenvolvimental, segundo OREM (1995). Os resultados apontaram que 75% das variáveis
estudadas no requisito para o autocuidado universal, consideraram os jogos intensamente
interessantes, enquanto para 25% eram interessantes, mas não intensamente. Quanto ao requisito
para o autocuidado desenvolvimental, em 50% das variáveis, os jogos foram considerados
intensamente interessantes e interessantes, mas não intensamente, nos outros 50%. Os
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professores julgaram os jogos adequados à mobilização dos adolescentes para atitudes de
autocuidado, no que se refere ao HIV/AIDS, apontando-os, ainda, como instrumentos valiosos
para um engajamento em atos educativos, voltados para o desenvolvimento de atitudes de
autocuidado. O jogo, em si, não é um instrumento específico de enfermagem, mas pode ser
adaptado para situação de cuidado e autocuidado em enfermagem.

Nº de Classificação: 2897
ALMEIDA, Maria Irismar de. Programa Saúde da Família: modalidade de conhecimento
socialmente elaborado. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2001. 145 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VARELA, Zulene Maria de Vasconcelos
RESUMO: O estudo tem por objetivos apreender as representações sociais elaboradas por
enfermeiras, agentes de saúde e famílias sobre o PSF e contribuir para o redimensionamento das
práticas de saúde no âmbito do PSF a partir das representações sociais identificadas. O estudo foi
realizado em um Município da região litorânea, localizado a 29 Km de Fortaleza, com nove
enfermeiras, cinqüenta e quatro agentes de saúde e setenta e cinco mulheres da comunidade. A
coleta de dados foi realizada em visitas às unidades básicas de saúde na sede áreas rurais e
famílias selecionadas utilizando-se de observação direta, entrevista semi-estruturada e
documentos técnico-normativos. Os dados coletados foram submetidos à técnica de análise de
conteúdo, dos quais emergiram as seguintes categorias: conhecimentos sobre o Programa de
Saúde da Família; práticas profissionais no PSF; expectativas, reivindicações e possibilidades em
relação à continuidade do Programa. Os resultados apresentam conhecimentos socialmente
elaborados por enfermeiras, agentes de saúde e famílias sobre o programa de Saúde da Família,
com posicionamentos favoráveis, representando-o como um caminho à "redução do sofrimento,
favorecendo uma comunicação mais eficaz a partir do trabalho realizado em equipe capaz de
atender as suas reivindicações". Como posicionamento desfavoráveis, os sujeitos sociais
representados pela "preocupação em atingir metas e atendimento ambulatorial". Isto significa um
distanciamento entre o que falam os governantes e o cotidiano vivenciado pelos sujeitos da
pesquisa. Desta forma, observa-se que a continuidade do Programa é apenas possível com o
comprometimento do gestor municipal, estadual e federal, eliminando os "sentimentos de incerteza
e desconfiança de resolubilidade das condições de vida" e especialmente na melhoria da
qualidade de vida da população.

Nº de Classificação: 2898
MOURA, Escolástica Rejane Ferreira. Assistência de enfermagem no pré-natal no contexto do
Programa Saúde da Família. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2001. 147 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Maria Socorro Pereira
RESUMO: Trata-se de estudo descritivo e exploratório, em que se buscou conhecer a atuação de
enfermeiras na assistência pré-natal, no contexto do Programa Saúde da Família (PSF),
objetivando realizar uma análise situacional da atenção pré-natal em uma microrregião de saúde
do Ceará (Baturité), e identificar as percepções de gestantes e enfermeiras no que se refere à
assistência de enfermagem oferecida. Utilizou-se, como técnicas para coleta dos dados, a
entrevista, revisão de prontuários e a observação livre. A amostra foi constituída por 30
enfermeiras e 30 gestantes. Os dados foram levantados de abril a julho de 2001. Os achados
foram organizados pelo método de análise de conteúdo proposto por Bardin(1977), e analisados
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conforme os pressupostos básicos da Teoria do Alcance de Metas de King(1981) e as diretrizes do
PSF. As gestantes expressaram sentimentos de segurança e satisfação com relação à assistência
recebida das enfermeiras, destacando como pontos relevantes a interação enfermeira/gestante e a
orientação sobre cuidados de saúde. As enfermeiras demonstraram uma visão satisfatória quanto
às diretrizes e procedimentos a serem oferecidos na consulta do pré-natal, porém verificou-se a
necessidade de sistematização da assistência de enfermagem. Ademais, detectou-se a
necessidade de proporcionar a participação comunitária nas decisões dos serviços de saúde,
intensificar ações intersetoriais, bem como agilizar a melhoria das condições de trabalho das
equipes de PSF.

Nº de Classificação: 2899
LEITE, Juliana Carvalho Araújo. Trabalho da enfermeira na equipe de saúde da família: em busca
da interdisciplinaridade (O). Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2001. 234 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SENA, Roseni Rosângela de
RESUMO: Este estudo volta-se para o trabalho da enfermeira na equipe de Saúde da Família,
pontuando sua inserção, as interações estabelecidas entre os diferentes trabalhadores da equipe e
suas contribuições na construção da interdisciplinaridade. Tomando como referencial teórico os
estudos sobre organização tecnológica do trabalho e "micropolítica do trabalho vivo", buscou-se
identificar as contradições presentes no material empírico. As equipes de Saúde da Família do
município de Vespasiano - MG, foram definidas como cenário por apresentar características que
revelavam a possibilidade de apreender o objeto de estudo. A pesquisa de campo foi realizada por
meio de observação direta do trabalho da equipe e entrevista com enfermeiras, médicos, auxiliares
de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Adotou-se uma abordagem qualitativa em que
as concepções e expressões dos sujeitos foram tratadas à luz do materialismo histórico dialético e
com análise dos discursos, segundo orientação de Fiorin (1998). A análise das falas dos sujeitos
informantes permitiu evidenciar as categorias empíricas - modelo assistencial, processo de
trabalho em unidade básica de saúde e trabalho em equipe - sendo, portanto, coerente com o
referencial analítico explicativo anteriormente definido. A enfermeira se insere no trabalho da
equipe de Saúde da Família como um elo entre os trabalhadores e entre estes e a população.
Apresenta potencialidades na construção da interdisciplinaridade, pois busca abrangência na
compreensão das situações de trabalho, sem perder o aprofundamento necessário à apreensão
da complexidade inerente ao trabalho em saúde. A estratégia de Saúde da Família apreendida no
cenário de estudo revelou mudanças no processo de trabalho, com incorporação de instrumentos
inerentes à vigilância da saúde e um fazer marcado pelo trabalho coletivo em equipe. Contudo não
acumulou transformações suficientes para ser considerada uma estratégia substitutiva do modelo
de atenção. É marcada pela construção de vínculos entre os trabalhadores e destes com a
população, valorizando esses indivíduos na sua dimensão humana. As contradições apreendidas
indicam a necessidade da incorporação da reflexão crítica no cotidiano dos trabalhos, de modo a
identificar os equívocos e as possibilidades de superação. Nesse processo, a enfermeira tem se
mostrado presente.

Nº de Classificação: 2900
DUARTE, Elysângela Dittz. Agora eu me sinto como uma mãe de muito tempo: a mulher que
realiza o cuidado mãe canguru. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2001. 154 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SENA, Roseni Rosângela de
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RESUMO: Este estudo teve como objetivos conhecer a compreensão das mulheres acerca do
cuidado mãe canguru por elas realizado e elucidar as contradições entre a realidade vivida pela
mulher e a sua percepção acerca de sua disponibilidade para realizar o cuidado mãe canguru.
Caracteriza-se como um estudo qualitativo, descritivo-exploratório, tendo como cenário um hospital
filantrópico de Belo Horizonte que adota como missão a humanização da assistência e possui
experiência com a realização do cuidado mãe canguru. Os sujeitos da pesquisa foram 15 mulheres
que estavam na Unidade de Cuidado mãe canguru com seu filho, no período de 25/3/01 a
14/06/01. Utilizou-se como instrumento para a coleta de dados a entrevista semi-estruturada e a
observação. O tratamento dos dados foi orientado por FIORIN (1998). Os resultados revelaram as
dimensões do ser mulher/mãe canguru, do qual fazem parte múltiplos sentimentos no processo de
adaptação da mãe ao seu filho prematuro e de dedicação ao cuidado mãe canguru. Os resultados
sinalizam os caminhos para a atuação dos profissionais na assistência à mulher-mãe/mãe
canguru e seu filho no atendimento às suas demandas, tornando o cuidado mãe canguru efetivo e
prazeroso para mãe e filho.

Nº de Classificação: 2901
PEREIRA, Márcia dos Santos. Análise da implicação dos trabalhadores de saúde nos processos
de mudança do HC-UFMG. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2001. 175 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FREITAS, Maria Imaculada de Fátima
RESUMO: Nos últimos tempos a discussão sobre mudança organizacional tem despertado
considerável interesse entre teóricos e profissionais da área de saúde dos serviços públicos e
privados referindo-se, principalmente, à implicação dos trabalhadores às propostas de mudanças.
O que está em jogo não é apenas o comprometimento destes trabalhadores nos processos de
mudança, mas o próprio significado de suas práticas. Nesta perspectiva, o objetivo do presente
trabalho é analisar a implicação dos trabalhadores de saúde nos processos de mudança do HCUFMG, em especial a abertura do Pronto Atendimento (PA), a construção do Plano Integrado de
Desenvolvimento de Recursos Humanos (PLIDERH)e a implantação das Unidades Funcionais
(UF); utilizando-se de uma metodologia para a coleta de dados que privilegiou a fala dos sujeitos
envolvidos. Trata-se pois, de um estudo de caso exploratório, com análise qualitativa de dados
fundamentada na abordagem sociológica da Análise Institucional. A partir de conceitos propostos
por Castoriadis (1975), Barbier (1985), Freitas (1991) e Lourau (1996) construiu-se um quadro de
análise como referência para a interpretação dos discursos. Nesta análise observou-se que os
trabalhadores do HC-UFMG apesar de considerarem o trabalho importante em suas vidas e
sentirem-se parte deste hospital, apresentam resistência às mudanças e sentimentos de frustração
e insatisfação no trabalho. Porém, a força instituinte destes trabalhadores encontra-se justamente
na capacidade de transformação da resistência às mudanças e do sofrimento no trabalho em
"criação", através de relações de troca com a instituição, possibilidade de participação na tomada
de decisões e dos benefícios pessoais advindos da função de cuidar do outro e salvar vidas. Isto
dá sentido, valor e significado ao trabalho destes profissionais.

Nº de Classificação: 2902
CARDOSO, Fátima Aparecida. Criação e consolidação do curso de enfermagem na
Universidade de Brasília: uma história de tutela (1976-1986). Brasília. Universidade de Brasília.
Faculdade de Ciências da Saúde, 2002. 136 f.
Dissertação(Mestrado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): DYTZ, Jane Lynn Garrison
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RESUMO: A presente pesquisa tem como objeto o registro da trajetória histórica do Curso de
Enfermagem da Universidade de Brasília (UnB) no período de 1976 a 1986. A história oral e a
análise documental apoiaram a reconstrução da história da criação e consolidação do Curso no
contexto da criação de Brasília, da UnB e da Faculdade de Ciências da Saúde. Em 1975, o então
Departamento de Assuntos Universitários do Ministério de Educação e Cultura (DAU/MEC), ao
verificar que a enfermagem era o curso que menos crescia no país, resolveu priorizar a expansão
do ensino universitário em enfermagem em regiões, entre as quais o Centro-Oeste, onde o
contingente formado nesta área era escasso. O Curso de Enfermagem na UnB foi criado neste
mesmo ano com mais de dez anos de atraso em relação ao que constava no Plano Orientador da
Universidade. Em sua implantação, a UnB declinou-se de receber verbas do MEC, justificando que
já dispunha de recursos necessários. A manutenção da hegemonia médica e política fez com que
o Curso de Enfermagem permanecesse sob tutela do departamento do curso de medicina durante
10 anos. Sua liberdade e autonomia foram comprometidas causando prejuízos no processo da
construção da identidade institucional. Neste período, houve muita luta por área física dedicada ao
curso, problemas com a evasão discente e com a falta de docentes enfermeiros.

Nº de Classificação: 2903
SOARES, Fernanda Pardo de Toledo Piza. Abordagem de nutrição no curso de graduação de
médicos residentes de cirurgia: subsídios para o ensino. Campinas. Universidade Estadual de
Campinas. Faculdade de Ciências Médicas, 2001. 182 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BOOG, Maria Cristina Faber
RESUMO: A inserção do ensino de nutrição nos cursos de medicina tem sido discutida há cerca de
trinta anos, sem contudo se chegar a um consenso que efetive esse propósito. O presente estudo
teve por objetivo contribuir para essa discussão com a apresentação de uma proposta pedagógica
formulada a partir de uma pesquisa com médicos residentes de cirurgia da Universidade Estadual
de Campinas. A pesquisa foi realizada em duas etapas. Na primeira, coletou-se dados referentes
ao ensino de nutrição na graduação, junto a 55 residentes procedentes de várias faculdades,
chegando-se a uma análise descritiva. Na segunda etapa, foram selecionados 15 residentes para
ser entrevistados. O método empregado nesta fase foi análise de conteúdo. Na primeira etapa
verificou-se que 87,3% dos residentes adquiriram algum conhecimento de nutrição na graduação,
porém 79,2% consideraram-no insuficiente. Na segunda etapa foram constituídas três categorias
de análise: avaliação qualitativa do ensino recebido na graduação, desempenho na prática clínica
relativa à abordagem de problemas nutricionais e alimentação no cotidiano pessoal. Concluiu-se
que o ensino foi deficiente e, por isso, insatisfatório, existindo uma lacuna entre a teoria e a prática.
As propostas pedagógicas apontam para a necessidade de uma abordagem problematizadora
conforme a concepção de Paulo Freire e os paradigmas da complexidade de Edgar Morin. O
ensino deve integrar a visão técnica à abordagem sociológica que permite a discussão
contextualizada e o desenvolvimento da interdisciplinaridade.

Nº de Classificação: 2904
FREITAS, Raquel Aparecida Marra da Madeira. Criança concreta e a criança representada:
desvelando as representações sociais das enfermeiras (A). Goiânia. Universidade Federal de
Goiás. Faculdade de Educação, 1997. 187 f.
Dissertação(Mestrado em Educação)
Orientador(es): DOMINGUES, Maria Hermínia Marques da Silva
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RESUMO: Parte-se da compreensão da criança como um ser concreto, construído no devir
histórico, demarcado pelas relações sociais e pelo limite de classe. Nesse devir histórico,
elaboram-se representações e discursos a seu respeito. Tendo como referencial o conceito de
representações situado no materialismo dialético, esta investigação tem como objeto as
representações sociais das enfermeiras sobre a criança. Os sujeitos foram enfermeiras que
trabalham em hospitais pediátricos e os instrumentos utilizados foram questionários e entrevistas
semi-estruturadas. A partir
dos recortes percebidos nas falas, buscou-se identificar as
representações sociais sobre a criança. A análise revelou representações elaboradas pelas
enfermeiras a partir da dialética entre sujeito técnico-científico e sujeito vivencial. Há um
distanciamento entre a criança concreta e a criança representada; a historicidade do saber e do
processo de trabalho da enfermeira determinam o modo de sua relação com a criança e de seu
pensar sobre ela. Faz-se necessário um repensar crítico da graduação em enfermagem, com
vistas à superação de pensamentos e conhecimentos cristalizados, possibilitando aos futuros
profissionais perceber a criança como um ser concreto, historicamente construído e socialmente
demarcado.

Nº de Classificação: 2905
FUJINAGA, Cristina Ide. Prontidão do prematuro para início da alimentação oral: proposta de um
instrumento de avaliação. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2002. 107 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SCOCHI, Carmen Gracinda Silvan
RESUMO: Na atuação multiprofissional em unidade neonatal, tem-se observado a dificuldade em
sistematizar uma avaliação objetiva do comportamento de sucção do bebê e seu desempenho na
transição da alimentação láctea, por sonda, para a via oral. Assim, o presente estudo tem por
objetivo elaborar e validar o conteúdo e a aparência de um instrumento de avaliação da prontidão
do bebê prematuro em iniciar a transição da alimentação gástrica para via oral. Trata-se de estudo
metodológico, para o qual elaborou-se o referido instrumento e respectivo guia instrucional, tendo
por base a revisão de literatura e a experiência profissional da pesquisadora, que atribuiu escores
de 0 a 2 para cada sinal clínico e desempenho do prematuro a ser avaliado. Para validação do
instrumento e guia instrucional, estabeleceu-se grau de concordância mínimo de 85%, participando
como juízes, fonoaudiólogos com ampla experiência na área de Neonatologia. Atuaram 15
fonoaudiólogos na primeira etapa e 14 na segunda, ocasião em que se atingiu a concordância
aceitável nos itens do instrumento de avaliação e respectivas definições operacionais contidas no
guia instrucional (idade corrigida, estado de consciência, postura global, tônus global, postura dos
lábios, postura da língua, reflexo de procura, reflexo de sucção, reflexo de mordida, reflexo de
vômito, movimentação da língua, canolamento da língua, movimentação da mandíbula, força de
sucção, sucções por pausa, manutenção do ritmo de sucção por pausa, manutenção do estado
alerta e sinais de estresse).

Nº de Classificação: 2906
SOLER, Virtude Maria. Mucosite na pessoa submetida ao TMO, à luz da teoria da comunicação de
Morris (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2002. 212 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Emilia Campos de
RESUMO: A mucosite advém do uso de quimioterapia e/ou radioterapia utilizada como
condicionamento nos pacientes submetidos ao transplante de medula óssea (TMO). É um
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processo biológico representado por quatro fases distintas, com início geralmente na primeira
semana após a infusão de células progenitoras, tendo duração aproximada de dez a quinze dias.
Trata-se de um estudo, tipo descritivo, qualiquantitativo, que utiliza a teoria da comunicação de
Morris e busca ver pelos comportamentos dos sujeitos as ações perceptuais, manipulatórias e
consumatórias, bem como os valores e os significados no período da mucosite. A pesquisa foi
desenvolvida na Unidade de Transplante de Medula Òssea (UTMO) do Hospital de Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Contou com a
participação de treze sujeitos dos quais um foi a óbito no dia +14 pós-TMO. A coleta de dados foi
realizada nos períodos de internação e condicionamento, pós-infusão de células progenitoras e de
preparo de alta da UTMO. Os resultados pela avaliação feita pelos sujeitos, mostraram a
predominância das ações perceptuais no primeiro período do tratamento onde aparecerem o valor
de dominância e os significados. Quanto ao segundo período do tratamento, houve predomínio
para as ações manipulatórias, permitindo-nos a identificação de diversos significados designativos
sendo o período considerado pelos sujeitos, como negativo e difícil. Já no terceiro período, houve
predominância das ações manipulatórias e consumatórias através dos atos avaliatórios e
prescritivos com expressões de relevância compondo a dimensão dos significados, sendo emitidos
muitos julgamentos de valor. A mucosite foi caracterizada pelos sujeitos como uma experiência
dolorosa, havendo no período de sua manifestação a necessidade do uso da comunicação não
verbal. Conclui-se por esta pesquisa que os pacientes necessitam de assistência personalizada e
sistematizada.

Nº de Classificação: 2907
VIEIRA, Marta Neves Campanelli Marçal. Estudo das representações sociais do Programa de
Alimentação Escolar da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2002. 156 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Maria das Graças Bonfim de
RESUMO: O tema deste estudo trata do Programa de Alimentação Escolar desenvolvido na Rede
Municipal de Ensino, apresentando, como objeto, as representações sociais dos sujeitos
envolvidos e, como objetivo geral, o confronto dessas representações e as ações dos sujeitos
sociais no interior do programa, tendo, como pano de fundo, as Políticas de Alimentação Escolar.
Como referência, tomaram-se aspectos conceituais das representações sociais, a historicidade do
programa e a dimensão simbólica dos alimentos. O processo metodológico adotado é de natureza
qualitativa, sendo que o "corpus" de análise consistiu em material coletado em estudo anterior,
composto por 39 entrevistas e um diário de campo. Para obtenção dos dados, foram utilizadas,
como técnicas, entrevistas semi-estruturadas e observação participante. A análise dos dados
inspirou-se no método da hermenêutica-dialética proposto por MINAYO. As categorias empíricas
que emergiram da análise das representações dos usuários foram: "só está enchendo barriga
mesmo", "tá lá certinho, prontinho" e "tinha que ter mais espaço", que confirmam o caráter
assistencialista do programa, a sua regularidade e a compreensão de que o espaço do refeitório
poderia ser mais bem utilizado para o processo de socialização e aprendizagem.

Nº de Classificação: 2908
LEITE, Sandra Maria da Silva. Equipe de enfermagem: percepções sobre o paciente psiquiátrico, a
doença mental e a assistência de enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2002. 113 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEREIRA, Maria Alice Ornellas
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RESUMO: Nos últimos anos, a assistência psiquiátrica no país tem percorrido um caminho de
desconstrução das práticas manicomiais e de construção de novas modalidades terapêuticas.
Dentro deste contexto, constatamos a importância de reorientar a nossa prática, proporcionando
ao paciente uma assistência de enfermagem adequada às suas necessidades e coerente com os
preceitos da reforma psiquiátrica. Este estudo, teve como objetivo identificar as percepções da
equipe de enfermagem sobre o paciente psiquiátrico, a doença mental e a assistência de
enfermagem. O presente estudo é uma pesquisa descritiva, realizada junto a quatro enfermeiras e
quarenta e quatro auxiliares de enfermagem do Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro.
Utilizou-se um instrumento com cinqüenta e três questões estruturadas. A análise permitiu
apresentar e discutir os dados em duas categorias: Percepção dos sujeitos sobre o Paciente
Psiquiátrico e a Doença Mental, e Percepção dos sujeitos sobre a Assistência de Enfermagem. Os
sujeitos são predominantemente do sexo feminino. Os resultados mostram a importância do
cuidado, do preparo do pessoal e a necessidade da participação da família no processo
terapêutico do paciente. Ficaram evidentes as dificuldades dos sujeitos e a necessidade de
dispensar maior nível de escuta e diálogo ao paciente.

Nº de Classificação: 2909
FONSECA, Luciana Mara Monti. Cuidados com o bebê prematuro: cartilha educativa para
orientação materna. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2002. 151 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SCOCHI, Carmen Gracinda Silvan
RESUMO: Na assistência ao prematuro e sua família, em unidades neonatais, há carência de
material educativo para orientação das mães acerca dos cuidados domiciliares do filho, com vistas
a alta hospitalar. A revisão da literatura sobre o impacto na família do nascimento prematuro e da
hospitalização do bebê na UTIN revela que não só a criança, mas também, sua família têm
necessidades especiais. Desta forma, é importante elaborar estratégias e instrumentos para dar
conta das novas necessidades que se apresentam no trabalho dirigido a estas famílias,
reintegrando a criança à família e inserindo a mãe, gradativamente, no cuidado da criança.
Também é importante elaborar um plano de treinamento e preparo materno para a alta hospitalar
da criança, em atividades de Educação em Saúde, que favoreçam e estimulem a participação
responsável, criativa e produtiva da clientela. Assim, o objetivo do presente estudo é desenvolver
material didático-instrucional dirigido ao treinamento materno para a alta hospitalar do bebê
prematuro, utilizando metodologia participativa. Participaram do estudo 2 enfermeiras, 2 auxiliares
de enfermagem e 4 mães de bebês prematuros internados na unidade de cuidados intermediários
de um hospital universitário de Ribeirão Preto - SP. Os participantes trouxeram, através de círculos
de discussão, um material educativo que direciona as orientações e auxilia as mães na
memorização dos conteúdos a serem apreendidos. Indicaram os assuntos de interesse para o
processo ensino-aprendizagem, os quais foram agrupados em cuidados diários, alimentação,
higiene, cuidados especiais e relacionamento familiar; estes assuntos são voltados para as
práticas cotidianas, de cuidados simplificados. Decidiram pela confecção de uma cartilha educativa
ilustrada com figuras, que pudesse ser levada para o domicílio. O conteúdo desse material didático
instrucional foi feito pela pesquisadora tendo por base a literatura, experiência profissional e
assessoria técnico-científica de outros profissionais. A versão final da cartilha educativa foi
validada pelos participantes e constitui instrumento criativo para auxiliar nas atividades de
educação em saúde dirigida a esta clientela, que participativamente desejarem utilizá-lo.

Nº de Classificação: 2910
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PRADO, Marinésia Aparecida do. Microrganismos isolados de baratas (periplaneta americana) em
um hospital do Centro-Oeste. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto, 2002. 73 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GIR, Elucir
RESUMO: As baratas são carreadoras em potencial de microrganismos levando-os na superfície
do seu corpo para os materiais esterilizados, equipamentos e alimentos não-contaminados, seja
no ambiente, hospitalar ou domiciliar. Epidemiologicamente, as baratas devem ser consideradas
um importante vetor de infecções. Diante desta problemática, realizou-se o presente estudo com
vistas a isolar e a identificar os microrganismos da superfície de baratas em um hospital público da
Região Centro-Oeste, assim como determinar o perfil de suscetibilidade antimicrobiana das
bactérias isoladas da superfície das baratas. Capturaram-se baratas no ambiente hospitalar, nos
períodos matutino e noturno, sendo as mesmas colocadas em frascos previamente limpos e
desinfetados com álcool a 70%, em seguida transferidas para um frasco estéril e levadas ao
laboratório. Consideraram-se, para o estudo, as baratas que se encontravam íntegras e vivas, as
quais foram colocadas em solução salina estéril 0,8% e homogenizadas. Esta solução foi semeada
nos meios de cultura ágar Macconkey, caldo nutriente (ágar Naito), infusão de cérebro e coração
(ágar BHI), ágar Saboraud, ágar Manitol e, em seguida, examinadas em um estereomicroscópio
para a contagem das unidades formadoras de colônia (ufc), identificadas segundo à taxonomia
padrão descrita por KONEMAN et al. (1993). Para os registros dos resultados utilizaram-se duas
fichas previamente elaboradas pela pequisadora. Para o isolamento dos microrganismos, utilizouse o método preconizado por FOTEDAR et al. (1991). Para a determinação do perfil de
suscetibilidade aos antimicrobianos utilizou-se o teste de difusão de disco, recomendado pela
National Committe for Clinical Laboratory Standards (2000). A análise estatística foi realizada no
programa EPI-INFO, V.6.04. O estudo revelou: a prevalência de fungos 97,0%; de enterobactérias
56,0% e estafilococos coagulase negativo (ECN) 25,4%. Identificaram-se 15 espécies de
enterobactérias com predomínio de K.pneumoneae 12,7%; E. aerogenes 10,3%; Serratia
marcescens 9,5%; de Hafínia alvei 8,7%; de E. gergoveae e E. cloacae 6,3%; de Serratia sp 4,7%
e outras. Detectou-se uma resistência significativa das espécies de enterobactérias e dos ECN aos
antimicrobianos, inclusive à oxacilina. Concluiu-se que as baratas são carreadoras de
microrganismos de interesse para as IH e que os resultados apresentados na pesquisa podem
estar associados às condições de saneamento ambiental da instituição, ao uso inadequado de
antimicrobianos e à oferta aleatória de alimentos, propiciando a proliferação desses insetos.

Nº de Classificação: 2911
ARANTES, Sandra Lucia. Participação das mulheres com câncer de mama na escolha do
tratamento: um direito a ser conquistado (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2002. 183 f.
Tese(Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MAMEDE, Marli Villela
RESUMO: Esta pesquisa pretendeu identificar como as mulheres com câncer de mama se
percebem enquanto sujeitos no processo de tomada de decisão sobre seu tratamento. Os
objetivos foram: (a) identificar determinantes sociais, econômicos e políticos presentes no
processo de socialização dessas mulheres que contribuíram para a adoção de um estilo de
participar, e (b) compreender o significado da participação tal como foi percebido por essas
mulheres no momento de decidirem sobre seu tratamento. A fundamentação teórico-metodológica
foi inspirada no Interacionismo Simbólico. A amostra constou de nove mulheres com câncer de
mama. A entrevista semi-estruturada conduziu à coleta de dados, assim como as anotações de
campo e a obtenção de dados do prontuário. Tomando-se a hermenêutica-dialética como caminho
do pensamento interpretativo dos dados, foi possível apreender duas grandes unidades temáticas:
'construção da identidade feminina' e 'estilo de participação na escolha do tratamento', as quais
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permitiram apreender o que, para elas, significou falar de limites e, portanto, de ética. Elas
interpretaram que não participaram do processo de tomada de decisão por serem consideradas
desqualificadas para decidirem sobre seus corpos e suas vidas - portanto, como sujeitos de
obediência à decisão médica, que se fundamenta no princípio da beneficiência, onde o
atendimento à saúde se estrutura através de relações sociais hierarquizadas cujas relações de
poder se dão entre classes, gêneros e saberes.

Nº de Classificação: 2912
LIMA, Dalmo Valério Machado de. Banho no leito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI): conceitos
e preconceitos: a ciência subsidiando um cuidado de enfermagem (O). Rio de Janeiro.
Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2002. 87 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Maria Aparecida de Luca
RESUMO: Estudo descritivo que se utiliza da abordagem quantitativa e que se propõe analisar a
resposta fisiológica ao banho no leito realizado pela equipe de enfermagem nos doentes críticos
internados em unidades de terapia intensiva sob a utilização de cateter de artéria pulmonar
(cateter de Swan-Ganz). Tendo como objetivo demonstrar, que este cuidado de higiene corporal
não desestabiliza fisiologicamente o doente, foi realizado este estudo através de uma população
composta de 30 (trinta) doentes, cujo critério de elegibilidade foi definido a partir do TISS classes
III e IV-Therapeutic Intervention Scoring System, que determina o grau de invasão a que está
submetido o doente, e, observada através do comportamento do parâmetro oxi-hemodinâmico da
SvO2 (percentual de saturação de oxigênio no sangue venoso misto) que pode ser mensurado
através do cateter de artéria pulmonar. Concluiu-se, contrariamente ao que empiricamente se
acreditava, que o banho no leito realizado pela equipe de enfermagem em doente internado em
UTI, e sob a utilização do cateter de Swanz-Ganz, não é um fator agravante à sua saúde, como
também, e primordialmente, que o cuidado em apreço pode ser realizado com confiança pela
equipe de enfermagem, considerando este importante embasamento científico.

Nº de Classificação: 2913
SANTOS, Nereida Lúcia Palko dos. Serviço de hemoterapia privado: um espaço de cuidado dos
clientes pelas enfermeiras. Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Alfredo Pinto, 2002. 128 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo, cujos objetivos foram: caracterizar ações de cuidado
dos clientes da enfermagem no serviço de hemoterapia através das expressões verbais das
enfermeiras que participaram do estudo; discutir a prática profissional da enfermeira em
hemoterapia, no espaço de cuidados as pessoas doadoras e receptoras. Foram entrevistadas dez
enfermeiras que atuam em dois serviços de hemoterapia privados do Rio de Janeiro. A idade
média das enfermeiras é de 31,2 anos, todas atuam a mais de um ano e a menos de quinze anos
em hemoterapia, tendo desenvolvido diversas atividades em outros serviços antes de ingressarem
a esses serviços de hemoterapia. A primeira categoria, aborda o cuidado em hemoterapia: "A
atuação das enfermeiras na hemoterapia e o cuidado dos clientes", relaciona-se a
responsabilização pela clientela, e ao cuidado de enfermagem geral e comum à prática em
hemoterapia, tendo a especificidade e essencialidade na triagem clínica em hemoterapia a partir
da prática profissional das enfermeiras. O espaço abordado na segunda categoria: "Enfermeiras
na hemoterapia: desvendando espaços", relaciona-se ao cuidado e a autonomia para trânsito e
atuação profissional, é multifacetado e caracteristicamente multidisciplinar, e não interdisciplinar,
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dependente das decisões patronais, financeiras, de restrição da autonomia e de domínio de
SABER / FAZER. A terceira categoria relaciona-se a triagem clínica: "A enfermeira na triagem
clínica em hemoterapia (TCH)", abrangendo o cuidado a pessoas doadoras / receptoras, e
determinando um espaço de SABER / FAZER a ser desvendado e dominado pelas enfermeiras
onde constroe-se o espaço específico e o cuidado essencial determinante da presença das
enfermeiras na hemoterapia. Caracterizam-se clientes da enfermagem / hemoterapia, as pessoas
doadoras e receptoras de hemocomponentes. Saberes imprescindíveis a essa prática, determinam
o cuidado de enfermeiras na hemoterapia e atividades desenvolvidas que ligam-se aos espaços,
além da triagem clínica como possibilidade de crescimento, necessário às ações de enfermagem
na hemoterapia. Sugere-se a formalização do aprendizado desta área através de especialização, e
reformulação do processo de seleção de doadores, com um acompanhamento efetivo após a
triagem clínica (TCH).

Nº de Classificação: 2914
PASCHOALIN, Heloisa Campos. Quero acabar de viver a minha vida que eu ainda tenho direito:
estudo etnográfico sobre as vivências dos idosos frente a cirurgia. Belo Horizonte. Universidade
Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2002. 142 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BASTOS, Marisa Antonini Ribeiro
RESUMO: Este estudo teve como objetivo compreender a experiência vivenciada pelos idosos
frente a uma intervenção cirúrgica. Considerando que os idosos formam um grupo cultural com
crenças, valores e conceitos próprios e que compartilha uma mesma experiência, a cirurgia,
busquei a compreensão dos sentimentos por eles apresentados durante todo o processo vivido,
desde o momento que têm a confirmação do diagnóstico cirúrgico até o término da mesma,
descrevendo suas percepções e significados. Foi adotada a etnografia como fundamentação
metodológica. Foram utilizados como métodos de coleta de dados a observação participante e as
entrevistas etnográficas com informantes acima de 60 anos, hospitalizados, em diferentes
momentos do pré e pós operatório. Através da análise dos dados obtidos, emergiu o tema "quero
acabar de viver a minha vida que eu ainda tenho direito" como o mais significativo na ótica dos
informantes, tornando-se o tema central do estudo. A compreensão do significado da experiência
da cirurgia para os idosos e suas percepções sobre a vida permitiu-me a reflexão sobre o
processo de envelhecimento, subsidiando uma assistência de melhor qualidade a essa clientela.

Nº de Classificação: 2915
PINHEIRO, Patrícia Neyva da Costa. Mães soropositivas: enfoque educativo visando à melhor
qualidade de vida. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia
e Enfermagem, 2002. 112 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROSO, Maria Grasiela Teixeira
RESUMO: Percebemos que as mães soropositivas, em meio aos estigmas e preconceitos sociais,
enfrentam várias dificuldades. Com o intuito de melhor compreender a realidade dessas mães,
objetivamos investigar a trajetória de vida das mães soropositivas, levando em conta as
dificuldades vivenciadas para trabalhar ações educativas que visem a melhor qualidade de vida.
Para melhor retratar a realidade dos fatos e garantir a veracidade das informações obtidas,
optamos pela Etnoenfermagem, utilizando o modelo O-P-R, para a coleta e análise dos dados
obtidos, através do diário de campo, da observação participante e da entrevista realizada com 14
mães soropositivas que freqüentavam a Associação dos Voluntários do Hospital São José e
concordaram em participar do estudo, assinando o Consentimento Livre e Esclarecido, conforme a
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Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. A partir dos achados, denominamos como tema
cultural: dificuldades, abandono, desemprego e revolta. Percebemos que o medo, a discriminação,
a miséria, o abandono, a revolta, a convivência conjugal e a preocupação com os filhos foram as
principais dificuldades encontradas pelas mães. Em meio às dificuldades, percebemos que elas
podem ser fortes, aliadas na luta contra a AIDS e em prol da educação para a qualidade de vida.

Nº de Classificação: 2916
DAMASCENO, Ana Kelve de Castro. Diagnóstico epidemiológico de queimaduras em crianças:
educação em saúde como estratégia de prevenção. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2002. 112 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROSO, Maria Grasiela Teixeira
ALMEIDA, Paulo César de
RESUMO: Os acidentes com queimaduras fazem parte do contexto dos traumas na infância no
Brasil, contribuindo de forma significativa para aumentar os índices de morbi-mortalidade infantil.
Temos como objeto de estudo a necessidade do trabalho de prevenção e educação para diminuir
fatores predisponentes nos lares de crianças vítimas de queimaduras. Objetiva realizar
investigação epidemiológica dos acidentes por queimaduras ocorridos no domicílio em crianças,
levantar os fatores causais, refletir sobre as conseqüências dos acidentes com queimaduras em
crianças e sugerir estratégias educativas, que contribuam para prevenir acidentes por
queimaduras. É um estudo de natureza epidemiológica descritiva, que se desenvolveu no Centro
de Tratamento de Queimados-CTQ do Instituto Dr. José Frota-IJF no Município de FortalezaCeará- Brasil. O formulário e a observação direta extensiva são técnicas que se integram
valiosamente para melhor compreensão do universo das queimaduras. A população foi constituída
de aproximadamente 400 crianças de 0 a 10 anos, que sofreram acidentes com queimaduras, no
período de março a agosto do ano de 2001. Para o cálculo do tamanho da amostra, elegeu-se a
variável idade (meses) das crianças. Tomou-se uma amostra-piloto e calculou-se o desvio padrão "
s" idades de 10 crianças, obtendo-se o valor de 38,9 meses. Então, a partir deste cálculo, a
amostra foi de 120 crianças. Os resultados demonstram que o agente causador mais comum das
queimaduras são os líquidos aquecidos, com 81 (67,5%) crianças na faixa etária de 0 a 2 anos,
tendo como local principal a cozinha e estes acontecem próximo ao horários das refeições.
Percebemos que as pessoas transferem a culpa para os objetos, tendo atitudes paliativas para
determinado agente causador, sem perceber a susceptibilidade das crianças aos agente
agressores no ambiente. Os depoimentos mostram como as pessoas se conformam com o fato de
não ter acontecido algo mais grave ou de se sentirem impossibilitadas de realizar ações para
prevenir tal acontecimento. Conclui-se, portanto, que este diagnóstico epidemiológico servirá de
base para indicar novos rumos e sustentar estratégias de trabalhos de educação em saúde,
determinando futuramente o aparecimento de uma realidade bem diferente da que vivemos
atualmente, conduzindo as pessoas a uma conscientização sobre seus direitos e deveres
presentes na Constituição, tais como: redução dos riscos inerentes aos trabalho por meio de
normas de saúde, higiene e segurança.

Nº de Classificação: 2917
BARREIRA, Mary Anne Arraes. Avaliação de enfermagem ao recém-nascido em uso de
ventilação mecânica: intervenção para o desmame e extubação precoce. Fortaleza. Universidade
Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2002. 91 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Enedina
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RESUMO: Trabalho de abordagem quantitativa. Descritiva, teve como objetivo investigar o RecémNascido (RN) em uso de suporte ventilatório e os problemas de enfermagem que sejam
indicadores para o desmame e extubação precoce. Os dados foram obtidos mediante observações
como fim de avaliações sistemáticas em dois momentos distintos: O primeiro momento, na
admissão de enfermagem do RN na unidade de terapia intensiva, quando foram identificados
problemas; o grau de dependência do cuidado e impressão do enfermeiro sobre o RN. E o
segundo momento, por ocasião da avaliação do RN em uso de suporte ventilatório: intervenções
de enfermagem para o desmame e extubação precoce, a qual é fundamentada em cinco itens:
identificação, motivo que proporcionou a intubação, dados indicadores para extubação,
procedimentos recebidos pré, trans e pós-extubação, aplicação do protocolo para o desmame. A
coleta se deu nos meses de outubro e novembro de 2001, tendo o estudo sido realizado com 20
RN. A análise dos dados foi procedida à luz da teoria das necessidades humanas básicas de
Horta. Os dados revelam que o tempo de permanência dos 20 RN na ventilação mecânica foi 20%
para RN desmamados com menos de 24 horas, 20% desmamados com menos de 48 h; 30%
desmamados com menos de 96h, e que 30% continuaram intubados por mais de 96 horas ficando
evidenciado ser importante a intervenção do enfermeiro durante o processo de desmame e e
extubação. Pois se considerou que continua alto o tempo de permanência do RN em uso de
suporte ventilatório por mais de 96 horas chegando até 15 dias de ventiloterapia em 30% dos RN
estudados. Ficou evidenciado que se torna vital a intervenção do enfermeiro para o desmame e
extubação, quando o RN atende à necessidade vital de oxigenação. O estudo pareceu válido, no
sentido da preocupação de uma metodologia de avaliação a qual deve se tornar rotineiramente
aplicada nas unidades de terapia intensiva neonatal e, em especial, onde foi realizado o estudo.

Nº de Classificação: 2918
FRANCO, Eugênio Santana. Aceitação da cadeira obstétrica Nasce Já: um invento da
enfermagem para humanização da assistência pré-natal. Fortaleza. Universidade Federal do
Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2002. 99 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Enedina
RESUMO: O trabalho relata acerca da aceitação da cadeira obstétrica Nasce Já por gestantes,
como parte das ações para o cuidado de enfermagem na assistência pré-natal. Objetivamos
verificar a aceitação do equipamento pelas clientes e refletir sobre as implicações desse
equipamento durante o período gestacional e no cuidado de enfermagem. O estudo, exploratóriodescritivo e experimental, com intervenções empíricas planejadas e abordagem quantitativa,
destinou-se a testar a associação entre eventos, buscando verificar se há relação causal entre
eles, cujos resultados podem demonstrar a aceitação do equipamento (cadeira obstétrica Nasce
Já) pelas usuárias gestantes. As informações foram produzidas por experimentação e observação
em laboratório durante a assistência pré-natal. O estudo foi desenvolvido em um Centro de Saúde
da rede pública municipal que oferece assistência pré-natal, localizado na região metropolitana de
Fortaleza - Ceará - Brasil, onde, para possibilitar a implantação de um novo modelo de
atendimento voltado para a humanização da assistência pré-natal e a utilização da cadeira
obstétrica Nasce Já, foi construída uma sala com espaço físico adequado, equipada inclusive com
recursos audiovisuais. Foram selecionadas para inclusão no estudo as gestantes com idade entre
15 e 40 anos que não referiram antecedentes patológicos, e para as quais, aparentemente, o parto
vaginal não era desaconselhável por acarretar risco de vida para si ou para o feto; as que não
tivessem contra-indicação para realização de exercícios físicos e que participassem, pelo menos,
de oito sessões de exercícios na Nasce Já durante o período gestacional. A idade média das
mulheres admitidas na investigação foi de 23 anos, sendo a menor idade 15 anos e a maior 40,
com desvio padrão (dp) de 5,0, onde 76 mulheres (43,3%) pertenciam a faixa etária entre 21 e 25
anos de idade. O mínimo de sessões de exercícios que uma gestante admitida na investigação
realizou na Nasce Já foi de oito vezes, sendo que esse foi um dos critérios de inclusão adotados.
O fato de que a maioria das gestantes nunca praticou exercícios físicos com regularidade,
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anteriormente à gestação, não parece causar nenhum óbice à adaptação, aceitação e avaliação
positiva da Nasce Já, bem como à realização de ações educativas durante as sessões de
exercícios. Ao final da participação de cada gestante na investigação, foi solicitado a cada uma
delas, individualmente, que avaliasse a equipe de enfermeiros que prestaram assistência
humanizada ao pré-natal, utilizando a cadeira obstétrica Nasce Já, outros exercícios e técnicas de
relaxamento. A partir do exposto, conclui-se que a aceitação da cadeira obstétrica Nasce Já como
equipamento para realização de exercícios para gestante é viável e bem aceito pelas clientes.

Nº de Classificação: 2919
XAVIER, Iara de Moraes. Mulher e a convivência com a AIDS: uma questão de gênero (A). Rio
de Janeiro. Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública, 1997. 215 f.
Tese(Doutorado em Saúde Pública)
Orientador(es): GIFFIN, Karen Mary
RESUMO: Esta pesquisa tem como objeto de estudo a mulher e a convivência com a AIDS: uma
questão de gênero. O objetivo principal visa compreender como a mulher soropositiva convive com
o vírus HIV e com a AIDS no seu cotidiano, à luz das relações sociais de gênero, evidenciando as
alterações decorrentes dessa nova realidade. Os questionamentos básicos foram: Como essa
mulher passa a conviver com o HIV/AIDS, após a certeza da sua contaminação? Como é que as
relações de gênero permeiam essa convivência? Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória
e de natureza qualitativa. Foram entrevistadas vinte mulheres que se declararam monogâmicas
soropositivas ao HIV ou com AIDS, que se contaminaram no contexto de namoro, noivado,
casamento ou relacionamento afetivo por via sexual e que se encontram em acompanhamento
ambulatorial no Hospital Universitário Gafrée e Guinle da Universidade do Rio de Janeiro e no
Centro Municipal de Saúde Manoel José Ferreira, ambos situados no município do Rio de Janeiro.
A investigação evidenciou ser a AIDS um constructo bio-psico-social e a mulher um dos
segmentos populacionais mais vulneráveis ao HIV. A combinação mulher e AIDS coloca-se como
um sério problema para a saúde pública brasileira. Um aspecto comum a todas as vinte mulheres
foi a mudança radical em suas vidas depois do HIV/AIDS, tanto em relação à família, amigos,
trabalho, lazer, como ser mulher. Elas representam a AIDS como uma tragédia, um castigo, uma
guerra. Conviver com o HIV/AIDS tem sido um sofrimento, um martírio. Destacam o preconceito e
a discriminação como as piores coisas que têm vivenciado e a importância das relações de gênero
na vulnerabilidade das mulheres e na forma que convivem com a doença. Um dos dados revelados
pela pesquisa que referendou a questão de gênero na convivência da mulher com a AIDS foi a
presença do parceiro que a contaminou e de filho (a) soropositivo (a) HIV no cotidiano feminino. O
estudo explicitou que a prevenção deve ser, cada vez mais, priorizada por todos os segmentos
sociais. Apresentamos a proposta de construção de um espaço de criação em educação em saúde
voltado à prevenção das DSTs/AIDS nos Centros Municipais de Saúde, considerando os aspectos
biológicos, sociais e culturais. Este programa deve estar articulado ao programa de assistência
integral à saúde da mulher.

Nº de Classificação: 2920
FERREIRA, Ana Maria Tucci Gammaro Baldavira. Informações prestadas a clientes sobre
benefícios, riscos e conseqüências da assistência de enfermagem: um estudo exploratório.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Faculdade de Saúde Pública, 1998. 142 f.
Dissertação(Mestrado em Saúde Pública)
Orientador(es): DERNTL, Alice Moreira
RESUMO: O fornecimento de informações sobre os benefícios, riscos e conseqüências da
assistência de enfermagem está normatizado no Código de Ética profissional, porém, na prática, a
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efetividade desta ação merece questionamentos. Este trabalho tem por objetivo analisar o
cumprimento dos preceitos éticos do Código de Ética de Enfermagem no que diz respeito à
prestação de informações sobre os benefícios, riscos e conseqüências da assistência de
enfermagem ao cliente internado. Trata-se de um estudo exploratório, cujo mérito reside em
compreender a prática profissional através da visão do cliente. Foram realizadas 28 entrevistas,
que obedeceram a um roteiro temático, com clientes internados em um hospital particular no
município de São Paulo. Através da análise de conteúdo das mesmas, o grupo dos clientes
entrevistados foi dividido entre os que se consideravam informados sobre os benefícios, riscos e
conseqüências da assistência de enfermagem e aqueles que não se consideraram informados
sobre os mesmos aspectos. O estudo apontou que a maior parte dos clientes entrevistados não se
consideraram informados sobre os benefícios, riscos e conseqüências da assistência de
enfermagem. A conclusão fundamental é que o fornecimento de informações, como dever, não
está sendo efetuado, não possibilitando portanto, as escolhas do cliente a respeito de sua saúde.
Também a comunicação, como instrumento básico da enfermagem, não está sendo efetiva.
Analisam-se no trabalho alguns desdobramentos destas conclusões.

Nº de Classificação: 2921
BALBUENO, Edméia Assini. Análise da avaliação de desempenho em enfermagem hospitalar na
Região do Vale do Paraíba Paulista. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade
de Ciências Médicas, 2001. 171 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NOZAWA, Márcia Regina
RESUMO: Considerando-se que a avaliação de desempenho está ligada à qualidade do serviço
prestado e que ela apresenta uma relação intrínseca com os recursos humanos, além de sua
importância para o desenvolvimento do pessoal, desenvolveu-se uma pesquisa descritiva,
objetivando analisar a avaliação de desempenho do pessoal de enfermagem, desenvolvida por
enfermeiros, nos hospitais dos municípios da Região do Vale do Paraíba Paulista. Para coleta de
dados aplicou-se um questionário aos enfermeiros responsáveis pela Direção dos Serviços de
Enfermagem ou pelos Serviços de Educação Continuada. Os dados obtidos permitiram verificar e
concluir que a maioria (80,9%) dos enfermeiros realiza algum tipo de avaliação de desempenho do
pessoal de enfermagem, sendo que (55,9%) implementam avaliação formal e (41,2%) avaliação
informal. Quanto aos impressos utilizados para guiar a avaliação e registrar as informações, a
maioria (64,7%) dos hospitais utiliza algum tipo de impresso, sendo que a maioria deles (86,4%)
faz uso de impresso único para avaliar o pessoal de enfermagem nas três categorias profissionais.
Em relação à freqüência com que são realizadas as avaliações, verificou-se que a maioria (94,1%)
delas são realizadas no período de experiência do funcionário e logo após esse período. Observase que a maioria dos hospitais (73,5%) estabelece critérios próprios para fundamentar suas
avaliações, bem como a necessidade de sua orientação aos funcionários (79,4%). Das formas de
orientação fornecidas aos funcionários, em relação à avaliação de desempenho, verificou-se que
os 27 hospitais da região que as realizam, adotam várias formas, onde 11 deles adotam mais de
uma forma de orientação, sendo as mais citadas a apresentação da ficha de avaliação e
orientação verbal sobre os critérios utilizados (40,7%). Em relação às medidas adotadas pelos
hospitais da região, frente aos resultados das avaliações, verificou-se que na sua maioria são
atividades
educacionais
tais
como:
orientação
(97,0%),
treinamento
(79,4%),
atualização/reciclagem (70,6%) e discussão com o funcionário (88,2%). Verificou-se também que
em uma percentagem significativa dos hospitais as medidas utilizadas auxiliam como justificativas
para promoções (20,6%); incentivos diversos (58,8%) e demissões de funcionários (58,8%).

Nº de Classificação: 2922
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SOUZA, Mara Cristina Bicudo de. Análise da educação continuada nos Centros de Material
Esterilizado de hospitais da Microrregião de São José dos Campos. Campinas. Universidade
Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas, 2001. 164 f.
Dissertação(Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CERIBELLI, Maria Isabel Pedreira de Freitas
RESUMO: A Educação Continuada (EC) tem sido apontada como estratégia em várias formas de
administração. Assume várias concepções, mas é sempre utilizada como meio educacional para o
desenvolvimento de habilidades e conhecimentos dos trabalhadores. Tendo-se em vista a
abrangência e a importância do Centro de Material Esterilizado (CME) no contexto hospitalar, há
necessidade de práticas educativas aos que atuam nessa área. O estudo tem como objetivo
desvelar e descrever as formas de realização da EC para o pessoal que desenvolve atividades de
enfermagem nos Centros de Material Esterilizado dos Hospitais da Microrregião de São José dos
Campos, na Região do Vale do Paraíba Paulista (RVPP), Estado de São Paulo. É uma pesquisa
descritiva, com a utilização da técnica de entrevista estruturada e formulários, em duas formas
diferenciadas, para atender às categorias dos respondentes. Foi realizada com enfermeiros,
técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, auxiliares de esterilização e estudantes de
enfermagem (funcionários) em nove hospitais da referida microrregião, totalizando 64
entrevistados. No tratamento dos dados foi utilizada tabela de freqüência para as variáveis
categóricas e estatísticas descritivas para as variáveis contínuas, analisando-se separadamente
cada formulário. Apenas 31,2% da população (um enfermeiro e dezenove funcionários), em algum
momento, participaram de atividades de EC em CME. Essa EC consiste em orientações no dia-adia, de forma assistemática, opcional e oferecida sempre que chega um novo equipamento. São,
portanto, realizados programas de treinamento que permitem aos funcionários a aquisição de
informações. É do tipo teórico/prática sob supervisão direta. A avaliação se dá na prática diária,
por meio da observação e análise do desempenho do funcionário na função que executa
habitualmente. Nas áreas Expurgo, Preparo e Acondicionamento, Esterilização e Guarda e
Distribuição de Materiais são abordados tópicos que evidenciam que a maioria dos enfermeiros
orienta seus funcionários quanto às etapas a serem seguidas, com maior ênfase na prevenção de
riscos de contaminação, eficácia da limpeza dos materiais, técnica de disposição dos mesmos na
autoclave, organização e limpeza do local de trabalho. O aspecto ergonômico também foi
mencionado por alguns enfermeiros (45,8%) como tópico abordado em todas as áreas. Conclui-se
que a EC deve ser mais efetiva e que as formas de motivação para a participação nos programas
devem ser aperfeiçoadas, para incorporação dos conhecimentos, pois se observou uma
diminuição da relação entre os tópicos citados pelos enfermeiros e os relatados pelos funcionários
como abordados na EC. Os funcionários dos CMEs estudados ainda carecem incorporar
conhecimentos as suas práticas.
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Estudo da sobrevida e estimativa de gastos de pacientes submetidos a hemodiálise no município
de Ribeirão Preto-SP
2768
Estudo das representações sociais do Programa de Alimentação Escolar da Prefeitura Municipal
de Ribeirão Preto
2907
Estudo das representações sociais dos profissionais de enfermagem sobre sua exclusão por
adoecimento: "pra não dizer que não falei das flores"
2696
Estudo dos acidentes de trabalho com material biológico contaminado entre profissionais de saúde
do Centro de Pesquisa Hospital Evandro Chagas/Fundação Oswaldo Cruz
2663
Estudo dos fatores relacionados à AIDS entre estudantes do ensino médio
2798
Ética no cuidar em enfermagem: discurso de enfermeiros assistenciais
2731
Experiência do homem no processo da gravidez da mulher/companheira: uma abordagem
interacionista (A)
2759
Família da criança-problema na escola: estudo de fenomenologia sociológica aplicada à
enfermagem (A)
2743
Família: rede de suporte ou fator estressor: a ótica de idosos e cuidadores familiares
2807
Famílias mutirantes: cultura de sobrevivência e cuidado com a saúde
2742
Fatores de risco para as doenças cardiovasculares em trabalhadores de uma destilaria do interior
paulista
2790
Fatores de riscos e agravos à saúde de trabalhadores de manutenção industrial em siderurgia na
perspectiva de enfermagem
2673
Fazer do enfermeiro-docente: ação e compromisso (O)
2875
Feiras livres: um espaço para o gerenciamento social de enfermagem: um estudo comparado entre
Rio de Janeiro/Brasil e Trujillo/Peru
2713
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Fios de sutura cirúrgica e a enfermeira de centro cirúrgico: critérios de previsão e provisão
segundo a natureza pública ou privada das instituições hospitalares (Os)
2852
Gerência de enfermagem no centro cirúrgico: um processo em busca de mudanças (A)
2682
Grau de dependência do paciente em relação a enfermagem: análise de prontuários
2778
Gravidez em mulheres adolescentes: a ótica de familiares
2733
Gravidez na adolescência: análise do padrão reprodutivo
2753
Grupo Aqui e Agora: uma ação educativa de enfermagem para o autocuidado com o idoso
hospitalizado e seu familiar acompanhante
2891
Há falhas por parte de todos os atores: visão do enfermeiro assistencial sobre o estágio curricular
supervisionado
2735
História das famílias de crianças e jovens com paralisia cerebral: a dor que não sai no jornal (A)
2788
História oral da Insuficiência Renal Crônica Terminal e do tratamento dialítico de idosos
2779
Histórias de saúde e doença: narrativas de idosos atendidos em um serviço de saúde
2764
HIV/AIDS nas representações sociais de adolescentes: implicações para a assistência de
enfermagem (O)
2676
Hospitalização desnudando o microcosmo de uma unidade hospitalar (A)
2877
Identificação das práticas de autocuidado referentes ao funcionamento intestinal em pacientes com
trauma raquimedular
2782
Identificação dos fatores intervenientes na implementação da prática do contato corporal precoce
entre mãe e recém-nascido em uma maternidade pública
2834
Idoso submetido à cirurgia de próstata: intervenção do enfermeiro para o autocuidado (O)
2664
Imaginário de enfermeiros quando cuidam na fronteira vida/morte: um estudo sociopoético (O)
2715
Implantação da vacina BCG-ID: um desafio para as enfermeiras de saúde pública do Rio de
Janeiro: (1967-1973) (A)
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2668
Infecção hospitalar no Piauí: a crítica e os aspectos críticos no processo de cuidar/cuidado em
enfermagem (A)
2701
Infecção no local de inserção de cateter venoso para hemodiálise
2841
Informações prestadas a clientes sobre benefícios, riscos e conseqüências da assistência de
enfermagem: um estudo exploratório
2920
Interconexões dos serviços no trabalho hospitalar: um novo modo de pensar e agir (As)
2892
Interface da comunicação entre a enfermagem e as(os) clientes em uma unidade de terapia
intensiva (A)
2862
Intervenção fonoaudiológica junto às mães ou responsáveis por recém-nascidos de risco para
deficiência auditiva com vistas à detecção precoce
2793
Julgar e compreender: contradições da abordagem multiprofissional à família da criança
envenenada
2646
Laboratório de hemodinâmica: o espaço organizacional do trabalho da enfermagem para um
cuidado humanístico tecnológico
2873
Lesão de papila mamária: características, freqüência e fatores presentes na ocorrência desta
intercorrência em um grupo de nutrizes internadas em Sistema Alojamento Conjunto
2808
Mães soropositivas: enfoque educativo visando à melhor qualidade de vida
2915
Memória no cotidiano dos idosos: contribuição do enfermeiro para o envelhecimento saudável (A)
2665
Microrganismos isolados de baratas (periplaneta americana) em um hospital do Centro-Oeste
2910
Mobilizando-se para a família: dando um novo sentido ao cuidar e à família
2831
Morbidade referida pelos trabalhadores de enfermagem do Centro de Material e Esterilização de
um hospital especializado em ortopedia
2810
Mortalidade neonatal em Montes Claros - Minas Gerais, no período de 1997 a 1999
2746

192

Mortes por aborto no município de São Paulo: estudo epidemiológico sob o enfoque de gênero
(As)
2795
Motociclistas vítimas de acidentes de trânsito no município de Maringá: magnitude e características
2796
Movendo-se entre a liberdade e a reclusão: vivendo uma experiência de poucos prazeres ao vir-aser um familiar cuidador de uma pessoa com AVC
2828
Movimento de reconceptualização da enfermagem brasileira de 1970 a 1990 (O)
2700
Movimento participação na Associação Brasileira de Enfermagem - Seção Santa Catarina, na
visão de suas principais lideranças (O)
2874
Movimentos de aproximação e distanciamento entre os sistemas de cuidado familiar e profissional
(Os)
2880
Mucosite na pessoa submetida ao TMO, à luz da teoria da comunicação de Morris (A)
2906
Mudanças globais, repercussões locais: os impasses e limites na gestão dos serviços de saúde
2708
Mulher e a convivência com a AIDS: uma questão de gênero (A)
2919
Mulher e AIDS: rompendo o silêncio através do grupo de adesão de um Centro Municipal de
Saúde
2725
Mulher sujeita à violência masculina: representação social de sua identidade (A)
2683
Mulheres grávidas trabalhadoras: uma proposta educativa para o exercício da cidadania
2884
Mulheres usuárias de álcool: subsídios para assistência
2855
Municipalização da saúde sob os óculos do seRHumano: trabalhador de enfermagem da rede
básica de saúde de Marília (A)
2750
Olhar de trabalhadoras de creches sobre o cuidado da criança (O)
2818
Papel da inibição da ciclooxigenase-2 na nefrotoxicidade induzida pela gentamicina e
antiinflamatórios não-hormonais em ratos
2842
Parteiras, médicos e enfermeiras: a disputada arte de partejar (Rio de Janeiro - 1934/1951)
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2698
Participação das mulheres com câncer de mama na escolha do tratamento: um direito a ser
conquistado (A)
2911
Participação popular nas Comissões Locais de Saúde: mostrando vidas, contando lutas
2780
Parto com acompanhante: a experiência dos profissionais
2832
Partos em adolescentes: um perfil epidemiológico no município de João Pessoa-PB, 1990-1999
2732
Percepção de pacientes psiquiátricos sobre suas famílias: um espelho de dois lados (A)
2776
Perfil de gestantes submetidas à inibição de trabalho de parto prematuro
2829
Perfil do aleitamento materno em crianças de 0 a 24 meses de idade no estado de Pernambuco
2656
Pintando novos caminhos: visita domiciliar em saúde mental
2707
Plantas medicinais e a enfermagem: a arte de assistir, de curar, de cuidar e de transformar os
saberes (As)
2702
Política de qualificação da força de trabalho em enfermagem no Programa Municipal de Doenças
Sexualmente Transmissíveis e AIDS de São Paulo: um desafio contínuo (A)
2812
Políticas públicas de saúde e o agente comunitário de saúde: (reflexões com base na experiência
de Florianópolis)
2860
Prática da lavagem/higienização das mãos pela equipe de enfermagem de um centro de terapia
intensiva de um hospital universitário do interior paulista (A)
2781
Práticas de cuidados domiciliares à criança menor de 2 anos na ausência da mãe trabalhadora:
implicações para saúde destas crianças
2647
Preparando-se para enfrentar o parto e pós-parto: a experiência da participação em grupo de
gestantes
2839
Prevalência de cárie dentária em escolares uberabenses no ano de 1999 (A)
2783
Prevenção da cárie precoce na infância: uma visão através da vulnerabilidade e da promoção da
saúde
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2757
Prevenção e o controle das infecções hospitalares na terapia intensiva neonatal: propostas
governamentais, institucionais e estratégias adotadas pelos profissionais de saúde (A)
2704
Processo de educação em saúde desenvolvido com um grupo de mães de crianças com algum
grau de desnutrição (Um)
2865
Processo de trabalho da enfermeira no ambulatório do Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Minas Gerais (O)
2650
Processo educativo na organização do trabalho da enfermagem: uma concepção a ser
transformada (O)
2745
Processo sistematizado de enfermagem fundamentado na teoria de Wanda Horta: possibilidades e
limites
2868
Profissionais de enfermagem e suas necessidades assistenciais em uma Unidade Básica de
Saúde: uma perspectiva compreensiva para cuidar de quem cuida (Os)
2724
Programa Saúde da Família: imaginário do cliente sobre seu atendimento e suas possibilidades de
participação
2677
Programa Saúde da Família: modalidade de conhecimento socialmente elaborado
2897
Programa Saúde da Família: uma nova estratégia voltada para a família, sob a ótica dos usuários
2872
Prontidão do prematuro para início da alimentação oral: proposta de um instrumento de avaliação
2905
Qualidade de vida de pacientes com cardiopatias valvares
2803
Qualidade de vida de pessoas com úlceras venosas crônicas
2822
Qualidades humanas no cenário de ensino universitário: os docentes de enfermagem e suas
interações (As)
2710
Qualificação dos atendentes de enfermagem: transformações no trabalho e na vida (A)
2848
Quero acabar de viver a minha vida que eu ainda tenho direito: estudo etnográfico sobre as
vivências dos idosos frente a cirurgia
2914
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Reencontrando o auxiliar de enfermagem egresso da Escola Técnica de Saúde da UNIMONTES
no seu cotidiano de trabalho
2653
Relacionamento: a fronteira entre os auxiliares de enfermagem da Unidade Central de Material
Esterilizado e os das Unidades de Internações Cirúrgicas
2669
Resgatando a palavra das mulheres: o acolhimento na parturição
2864
Sagração das flores: um ritual para encantar o corpo da mulher no cuidado (A)
2847
Saúde-doença na enfermagem: entre o senso comum e o bom senso
2775
Segurança e os riscos do mercúrio utilizado no amálgama dental: revisão bibliográfica (A)
2763
Ser chefe de serviço de enfermagem: um enfoque fenomenológico
2815
Ser docente de enfermagem frente ao mundo da informática: um olhar na perspectiva da
fenomenologia social (O)
2805
Serviço de hemoterapia privado: um espaço de cuidado dos clientes pelas enfermeiras
2913
Sexualidade no envelhecer: um estudo com idosos em reabilitação (A)
2840
Significado cultural da vivência da sexualidade para um grupo de idosas
2657
Significado cultural do processo de internação em centro de terapia intensiva por clientes e
familiares: um elo entre a beira do abismo e a liberdade (O)
2765
Significado de cuidar da família na UTI Neonatal: crenças da equipe de enfermagem (O)
2826
Sistema de Classificação de Pacientes na especialidade Enfermagem Psiquiátrica
2835
Sobre a criação do Hospital Santa Tereza de Ribeirão Preto: outras raízes de uma história
2787
Sobrevivendo: significado do adoecimento e o sentido da vida pós ostomia
2802
Stress e coping no estudante de graduação em enfermagem: investigação e atuação
2799
Tecnologia de participação popular em saúde: a experiência do Planalto Serrano
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2866
Tendo que cuidar: a vivência do idoso e de sua família cuidadora no processo de cuidar e ser
cuidado em contexto domiciliar
2869
Tendo que vencer o próprio preconceito: a mulher enfermeira cuidando da mulher que provoca o
aborto
2672
Toda gravidez é diferente e cada uma tem sua história
2661
Trabalho da enfermeira na equipe de saúde da família: em busca da interdisciplinaridade (O)
2899
Trabalho da enfermeira no Centro de Diálise do Hospital Universitário Antonio Pedro (O)
2726
Trabalho em equipe: o vivencial da equipe de reabilitação na fissura lábio-palatal
2809
Trabalho, sofrimento psíquico e prazer: um estudo com enfermeiras de centro cirúrgico
2895
Transição de saúde-doença vivenciada por gestantes hipertensas mediada pelo cuidado educativo
de enfermagem (A)
2885
Transplante de fígado intervivos: a vivência de doadores no processo de doação
2830
Tratamento de feridas crônicas com coberturas oclusivas: alteração qualitativa da microbiota
2655
Tratamento supervisionado no controle da tuberculose em Ribeirão Preto sob a percepção do
doente (O)
2769
Úlcera de pressão: a clarificação do conceito e estratégias para divulgação do conhecimento na
literatura de enfermagem
2767
Unidade de Imagem: a inserção da consulta de enfermagem na qualificação do processo de
trabalho
2670
Uso da epidemiologia como instrumento de trabalho dos enfermeiros de unidades básicas de
saúde do município de Contagem-MG (O)
2654
Vacinação contra a hepatite B em trabalhadores da saúde
2850
Validação de software educativo para auxílio ao ensino de sinais vitais
2662
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Validação do "Quality of Life Index" de Ferrans e Powers para estudantes de graduação em
enfermagem
2833
Variáveis associadas ao conhecimento em relação a métodos anticoncepcionais entre mulheres
2819
Velhice feminina no asilo: do imaginário ao real
2660
Violência institucional em serviço de saúde: representações sociais de mulheres em processo de
parturição
2643
Violência na família contra crianças e adolescentes e a percepção dos operadores do direito, na
comarca de Jardinópolis-SP (A)
2755
Visitando a mulher no cenário pós licença maternidade
2751
Vivência do idoso cardiopata perante sua hospitalização em um setor de cardiologia (A)
2674
Vivenciando o cuidado transdimensional com trabalhadoras de enfermagem psiquiátrica
2893
Vivenciando o parto humanizado: um estudo compreensivo fenomenológico sob a ótica de
adolescentes
2651
Vivências das enfermeiras com clientes mastectomizadas: um estudo de caso
2727
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2735
ESTERILIZAÇÃO
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MEDIÇÃO DA DOR
2785
MEDICINA PREVENTIVA
2886, 2896
MEIO AMBIENTE
2686
MEMÓRIA
2665
MERCÚRIO
2763
METODOLOGIAS COMPUTACIONAIS
2662
MÉTODOS DE ALIMENTAÇÃO
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ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS
2874
OSTOMIA
2802
PACIENTES
2761, 2765, 2769, 2776, 2800, 2802, 2823, 2835, 2861, 2877, 2881
PAIS
2830
PARALISIA CEREBRAL
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PRÁTICA PROFISSIONAL
2653, 2654, 2668, 2680, 2685, 2694, 2699, 2704, 2730, 2731, 2736, 2870, 2872, 2875, 2876,
2883, 2890, 2897, 2920
PRÉ-ESCOLAR
2702
PRECAUÇÕES UNIVERSAIS
2858
PRECONCEITO
2672, 2915
PREMATURO
2719, 2777, 2789, 2900, 2905, 2909
PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS
2794
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2921
QUALIDADE DE VIDA
2644, 2665, 2714, 2724, 2729, 2803, 2822, 2833, 2893, 2894, 2915
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RELAÇÕES PROFISSIONAL-PACIENTE
2649, 2862, 2870, 2890
REPRODUTIBILIDADE DE RESULTADOS
2820
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2874
SOFTWARE
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SUICÍDIO
2811
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2750
SUTURAS
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TERAPÊUTICA
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2747
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