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Apresentação

O volume XXII apresenta um total de 318 títulos, dos quais 66,0% são dissertações de
mestrado e 34,0%, teses de doutorado. Estes trabalhos representam a produção mais recente dos
programas de pós-graduação em enfermagem, 55,0% dos quais foram defendidos no ano de 2003, e
40,0%, em 2002. Comparando esses dados com a produção catalogada em nosso acervo, nos
últimos dois anos, observa-se um aumento de 13,5%, em média, no número de teses de doutorado. A
maior parcela dos títulos vem de programas de pós-graduação da região Sudeste, seguido pelos da
região Nordeste que registram, neste catálogo, um acréscimo de 5,6 a 6,0%, no volume total de sua
produção acadêmica.
Como uma entidade da sociedade civil, de caráter político-científico-cultural, a Associação
Brasileira de Enfermagem se preocupa com os rumos da pesquisa e da pós-graduação em
enfermagem. A política da entidade tem sido de contemplar as demandas/necessidades dos
pesquisadores, lutando pela redução dos desequilíbrios regionais, e por uma maior aglutinação dos
enfermeiros vinculados ao serviço com aqueles ligados à academia. Considera ainda que tem um
papel relevante na construção coletiva de novas diretrizes que fortaleçam a capacidade propositiva
dos enfermeiros nos processos institucionais de definição de políticas para esta área.
Assim, vem discutindo, ao longo dos últimos dois anos, em conjunto com coordenadores de
programas de pós-graduação, representantes de área nos órgãos de fomento e pesquisadores, a
construção de uma agenda estratégica em prol do avanço, fortalecimento, institucionalização e
sistematização das atividades de investigação científica e de melhoria na difusão de nossa produção
científico-tecnológica.
Somos todos um pouco responsáveis pela construção desta agenda!

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

I – GRAU ACADÊMICO

Total

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

210

TESE DE DOUTORADO

107

TESE DE LIVRE DOCÊNCIA

1
TOTAL

II – ANO DE DEFESA

318

Total

¾ 2000

2

¾ 2001

14

¾ 2002

126

¾ 2003

176

III – LOCAL DE DEFESA

Total

São Paulo

167

Rio de Janeiro

34

Santa Catarina

33

Ceará

32

Minas Gerais

22

Paraíba

22

Distrito Federal

3

Bahia

3

Goiás

1

Rio Grande do Sul

1
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IV – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E INSTITUIÇÃO DE DEFESA
¾

ENFERMAGEM

Total
309

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

71

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

61

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

28

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

22

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

22

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

21

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

20

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

20

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

16

Universidade Federal do Ceará e Universidade Federal do Maranhão. Mestrado Interinstitucional –
UFCE/UFMA

12

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

12

Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem – UFBA

2

Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto .
Programa Interunidades – USP

1

¾

CIÊNCIAS

Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz

¾

CIÊNCIAS DA SAÚDE

Universidade de Brasília. Faculdade de Ciências da Saúde - UnB

¾

EDUCAÇÃO

1
1

3
3

3

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

1

Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Filosofia e Ciências

1

Universidade Federal do RioGrande do Sul. Faculdade de Educação

1

ix
¾

MICROBIOLOGIA

Universidade Federal de Goiás. Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública

¾

SAÚDE COLETIVA

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Instituo de Medicina Social

1
1

1
1
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Proposta de Linhas de Pesquisa em Enfermagem

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

LINHA DE PESQUISA

DESCRIÇÃO

1.1 Fundamentos Teórico-Filosóficos do
Cuidar em Saúde e Enfermagem

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

1.2 Tecnologia em Saúde e Enfermagem

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

1.3 Ética em Saúde e Enfermagem

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

1.4 História da Enfermagem

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

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

DESCRIÇÃO

2.1 Processo de Cuidar em Saúde e
Enfermagem

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

2.2 Saúde e Qualidade de Vida

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

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

LINHA DE PESQUISA

DESCRIÇÃO

3.1 Políticas e Práticas em Saúde e
Enfermagem

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

3.2 Políticas e Práticas de Educação e
Enfermagem

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

3.3 Produção Social e Trabalho em Saúde e
Enfermagem

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

3.4 Gerenciamento dos Serviços de Saúde e
de Enfermagem

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

3.5 Informação/Comunicação em Saúde e
Enfermagem

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

Documento aprovado na Reunião de Coordenadores de Pós-Graduação em Enfermagem.

xii
Organização do Catálogo

Cada registro deste Catálogo apresenta os seguintes elementos: número de classificação no
Banco de Teses do CEPEn, autor, título, local, instituição, ano de defesa, número de páginas, grau
acadêmico, orientador(es) e resumo.
Os resumos foram transcritos dos originais encaminhados ao CEPEn, sendo de inteira
responsabilidade de seus respectivos autores. A atual versão do Banco de Dados possibilitou a
inclusão integral dos resumos, sem limitação de número de caracteres como aconteceu nos catálogos
automatizados anteriormente publicados.
A ordem do número de classificação segue a chegada ao Banco de Teses do CEPEn. No
final do catálogo encontram-se os Índices de autores, títulos e assuntos que remetem a esse número
de classificação.
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Bibliografia
Nº de Classificação: 3208
FERREIRA, Isaias Nery. Hanseníase em menores de quinze anos no município de Paracatu Minas Gerais: (1994 a 2001). Brasília. Universidade de Brasília. Faculdade de Ciências da Saúde,
2003. 136 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): ALVAREZ, Rosicler Rocha Aiza
RESUMO: A hanseníase é uma doença infecciosa causada pelo bacilo Mycobacterium leprae, com
potencial incapacitante. Conforme os indicadores epidemiológicos verificados, a doença é um grave
problema de saúde pública em Paracatu-MG, sendo que o incremento das ações de controle
realizadas pelo serviço, no ano de 1999, proporcionaram uma alta descoberta de casos novos.
Objetivando conhecer as características clínicas e epidemiológicas dos pacientes menores de quinze
anos, inscritos no Serviço de Hanseníase deste município, no período de 1994 a 2001, foi realizado
um estudo de desenho descritivo e foram analisados quarenta e cinco pacientes menores de quinze
anos. A faixa etária predominante dos pacientes ficou entre dez e quatorze (75.5%). 53% dos
pacientes eram do sexo masculino e 47%, feminino. As formas Multibacilares (87%) da doença
predominaram sobre as formas Paucibacilares (13%). As incapacidades atingiram 22% dos pacientes
no diagnóstico e 13% na alta. A forma clínica que mais apresentou incapacidades foi a Dimorfa
(17,8%), seguida da Tuberculóide (4,4%). 24% dos pacientes apresentaram reações hansênicas no
tratamento e 9% no pós-alta, todas do tipo 1. A vacina BCG, entre os contatos intradomiciliares do
portador da doença, foi pouco utilizada como prevenção com 15,5% dos casos apresentando as duas
cicatrizes preconizadas pelo Programa de Hanseníase. 62% dos pacientes tinham contatos
intradomiciliares com história da doença. Cerca de 10% dos contatos intradomiciliares não foram
avaliados. Em função do atendimento não estar descentralizado, a cobertura do Programa é baixa no
município.

Nº de Classificação: 3209
SILVA, Jacinta de Fátima Senna da. Trabalhando cada vez mais rápido para manter o ritmo:
apreendendo a dinâmica social do processo de trabalho e saúde numa indústria automobilística no
contexto local de Betim. Brasília. Universidade de Brasília. Faculdade de Ciências da Saúde, 2003.
122 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): DYTZ, Jane Lynn Garrison
RESUMO: Este trabalho reflete-se sobre a prática dos serviços de atenção à saúde do trabalhador e
sobre as influências que o processo de trabalho, no contexto da reestruturação produtiva e da
abordagem de promoção da saúde, determina sobre as condições de saúde dos trabalhadores de
uma empresa automobilística de grande porte, instalada no Município de Betim-MG. Optou-se por
proceder à coleta de dados no período de 2000 a 2002, em dois planos: aplicação de um questionário
semi-estruturado para um grupo de cinqüenta trabalhadores e entrevista semi-estruturada para um
grupo de nove técnicos vinculados à gestão e gerência da política, acrescida de fontes documentais.
Para análise dos dados, utilizaram-se as categorias de cargas de trabalho e processo de trabalho.
Destaca-se, nas cargas físicas, muito ruído (92%); nas fisiológicas, posição incômoda (82%) e nas
psíquicas, estresse (96%). Os principais agravos LER/DORT, outros (casos de hipertensão e do
sistema respiratório), acidente de trabalho e estresse. Quanto ao atendimento dos serviços de saúde
e de reabilitação profissional, respectivamente, 76% e 76.9% dos trabalhadores afirmaram que não
ocorreu melhoria. Referente ao serviço de fiscalização de ambientes do trabalho-DRT, 46% dos
trabalhadores não o procuraria e 14% não responderam. Os resultados demonstraram expressiva
presença de cargas de trabalho reveladas por meio de agravos decorrentes do processo de trabalho,
dificuldades na execução das práticas dos serviços pesquisados, apontando para a baixa ou pouca
efetividade das políticas públicas no local estudado. Conclui-se que estas devem incorporar
metodologias interativas capazes de intervir nos problemas de saúde dos trabalhadores e
implementar ações intra-setoriais, intersetoriais e transversais de promoção da saúde, que
transformem os processos de trabalho, contando com a participação dos trabalhadores e das
empresas.

Nº de Classificação: 3210

2

PEREIRA, Maria José Bistafa. Trabalho da enfermeira no Serviço de Assistência Domiciliar:
potência para (re)construção da prática de saúde e de enfermagem (O). Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2001. 254 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MISHIMA, Silvana Martins
RESUMO: A prática da enfermeira no Serviço de Assistência Domiciliar (SAD) da Secretaria
Municipal de Saúde de Ribeirão Preto - São Paulo, constitui-se o objetivo desta investigação.
Elegemos como objetivo analisar o processo de instituição da assistência de enfermagem no
domicílio através do SAD da SMS-RP, apontando seus limites e potencialidades enquanto um
disparador para a transformação da prática de enfermagem e do modelo assistencial, tendo como
premissa a compreensão da prática de saúde e de enfermagem enquanto trabalho. Tomamos por
pressuposto que a assistência no domicílio apresenta potencia de se constituir um espaço para a
construção de um agir pautado pela integralidade das ações, pela responsabilização em relação à
clientela, por uma identidade de equipe, com o estabelecimento de espaços intercessores com
intensa utilização de tecnologias leves, de modo a possibilitar o vínculo, escuta, autonomização,
fugindo de uma perspectiva estrita de controle da clientela no âmbito domiciliar. Os sujeitos da
pesquisa constituíram-se nas enfermeiras que atuam no SAD, sendo o material empírico coletado
através da técnica do grupo focal, ainda utilizamos de entrevista semi-estruturada junto ao staff do
SAD no nível central da SMS-RP. Recorremos também a fontes documentais. A ordenação dos
dados se deu pelo método do Discurso do Sujeito Coletivo - DSC, onde buscamos articular as
Expressões Chaves dos depoimentos individuais com as Idéias Centrais, buscando resgatar a fala do
social. A pesquisa revelou dois conjuntos temáticos apresentados separadamente, mas que guardam
efetivamente estreita articulação teórico- prática, apontando que de forma ainda incipiente, há uma
potencialidade do SAD se configurar como um dispositivo para a transformação da prática de
saúde/enfermagem e ir processualmente se instalando pelo menos na prática das enfermeiras que
realizam este trabalho. A vivência no SAD tem oportunizado o auto questionamento, a reflexão e o
processo de rever condutas. Destacamos com relevância a importância atribuída pelas enfermeiras
às tecnologias leves, consideradas fundamentais para o trabalho em saúde e principalmente na
assistência domiciliar, incorporando a dimensão subjetiva inerente a toda produção no processo de
trabalho em saúde. Também foi apontado como fundamental investir-se no preparo dos trabalhadores
em habilidades para atuar em assistência domiciliar, na perspectiva de se estabelecer vínculos e uma
relação mais humanizada e acolhedora. Ainda, foi possível evidenciar a produção do trabalho no SAD
vivenciada com limitações, frustrações, mas também com envolvimento, criatividade,
responsabilização e satisfação. Reconhecem essas agentes a necessidade de apreender o processo
de mudança como lento, sendo ainda necessário espaços para se discutir as conquistas e
obstáculos, como também o trabalhador precisa estar disposto a constantemente aceitar ser revisto, e
sempre estar revendo o processo de trabalho

Nº de Classificação: 3211
ALVES, Leila Maria Marchi. Efeitos do consumo de sódio na hipertensão arterial: um modelo
experimental. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2002. 72 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CÁRNIO, Evelin Capellari
RESUMO: A identificação e prevenção dos fatores de risco associados à hipertensão arterial vem
sendo objeto de estudo de inúmeras pesquisas nas últimas décadas. No controle dos índices
pressóricos, reduzir a ingestão de sal é uma das medidas de maior impacto na prevenção das
doenças cardiovasculares. Dentre os importantes mecanismos de regulação da pressão arterial e do
equilíbrio hidrossalino, destacamos os efeitos vasoativos do óxido nítrico (NO) e do peptídeo
natriurético atrial (ANP). Com o intuito de compreender a influência do consumo de sódio na doença
hipertensiva, investigamos as possíveis alterações na pressão arterial (PA) e a variações na
concentração plasmática e no conteúdo de ANP no átrio cardíaco e ventrículo de ratos, no modelo de
hipertensão arterial causada por inibição crônica da síntese de NO, após oferecimento de dieta
hipersódica eleva a pressão arterial média PAM de ratos normotensos e hipertensos. Quando
submetidos à dietas com elevado teor de sódio, apenas os animais normotensos apresentam
aumento no volume urinário, mas tanto o grupo de normotensos quanto o de hipertensos apresentam
elevação na excreção urinária de sódio. Identificamos, ainda, maior nível plasmático de ANP em ratos
normotensos e hipertensos e aumento no conteúdo de ANP no ventrículo em ambos os grupos,
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quando submetidos à ração hipersódica. Também encontramos que os animais hipertensos
submetidos à dietas normosódica e hipersódica apresentam maior concentração tissular de ANP no
átrio direito, átrio esquerdo e ventrículo em relação aos normotensos. Assim, constatamos a
participação do ANP na hipertensão induzida por administração crônica de inibidor da síntese de NO,
na presença de modificação do consumo de sódio.

Nº de Classificação: 3212
DAL POGGETTO, Márcia Tasso. Temáticas de aprendizagem de clientes colostomizados:
estratégias norteadoras da assistência de enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2002. [161] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CASAGRANDE, Lisete Diniz Ribas
RESUMO: Com o intuito de oferecer subsídios para a melhoria da assistência de enfermagem a
clientes colostomizados, este estudo teve como objetivos: apreender o significado da colostomia
segundo a percepção desses clientes, identificar estratégias utilizadas por eles durante o processo de
adaptação à nova condição de vida, explorar temáticas de aprendizagem, a partir das necessidades
apresentadas por um grupo de clientes colostomizados e, ainda, discutir o papel do enfermeiro na
promoção da saúde e na reabilitação dos clientes colostomizados. Optou-se pela abordagem
qualitativa, especificamente pelo modelo de pesquisa participante, sob a forma de intervenção grupal.
Participaram desse estudo seis clientes colostomizados. Para a coleta dos dados foi utilizada a
entrevista semi-estruturada, direcionada por dois instrumentos: um com os dados de identificação dos
informantes e, o outro, com questões que buscavam identificar como esses clientes percebem,
conhecem e expressam o significado de ser colostomizados. Os dados foram avaliados de acordo
com os pressupostos da análise temática proposta por Freire. Após a analise do conteúdo, foi
possível distribuí-lo de acordo com os temas emergentes, ordená-los em três sub-temas: as
mudanças físicas, as mudanças psico- sociais e as conquistas nesse percurso, e, após, organizá-los
em doze categorias temáticas: eliminação; "o grande problema...", cuidados de higiene: "um corpo
estranho...", vestimenta: "eu mudei tudo...", alimentação: "eu como de tudo...", acessórios: " a gente
tem todos os métodos...", atividade sexual: "tem que ter jogo de cintura...", apoio familiar: "a família
influi muito...", espiritualidade: "é por Deus...", atividade cotidiana: "eu faço tudo...", significado: "uma
nova vida...", desafios: "a gente tem que continuar...", aprendizagem: "eu fui fazendo e
aprendendo...". Os resultados evidenciaram que, o significado atribuído pelos clientes ao fato de ser
portador de uma colostomia revela a possibilidade de um renascer para uma nova vida, de saúde,
desassociado da conotação de doença; as estratégias utilizadas durante o processo de adaptação à
nova condição de vida correspondem a alternativas de solução para os problemas encontrados, tratase de procedimentos práticos e simples, que advieram de um aprendizado resultante da convivência
com a nova situação, referem -se às maneiras de evitar que os gases se acumulem nas bolsas
coletoras, de higienizá- las e fixá- las durante o relacionamento sexual, às adaptações na estrutura da
casa, na dieta, no vestuário e as alterações nas atividades cotidianas; ao serem exploradas as
temáticas de aprendizagem observou-se a construção de conhecimentos para o autocuidado
conferindo, o aumento da potencialidade individual e, conseqüentemente, contribuindo para reforçar a
capacidade de enfrentamento, os sentimentos de segurança, de autonomia, de autoconfiança e de
independência para manter sua vida ativa, ainda que submetido às limitações. O aprendizado, para
esses clientes, foi conquistado na vivência cotidiana de ser colostomizado, ajustando-se a essa
condição, agindo e transpondo as dificuldades impostas pela intervenção cirúrgica. Conclui-se que a
atividade educativa do enfermeiro, junto aos clientes colostomizados, deve favorecer-lhes a tomar a
consciência da situação que estão vivenciando, a reconhecer a necessidade do desenvolvimento de
capacidades e habilidades para o autocuidado, garantindo a sua independência e autonomia nessa
nova forma de viver.

Nº de Classificação: 3213
ROCHA, Fernanda Ludmilla Rossi. Perigos potenciais a que estão expostos os trabalhadores de
enfermagem na manipulação de quimioterápicos antineoplásicos: conhecê-los para prevení-los.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2002. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARZIALE, Maria Helena Palucci
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RESUMO: As condições de trabalho oferecidas aos profissionais de enfermagem têm sido
consideradas inadequadas há vários anos, já que estes trabalhadores se expõem a uma série de
fatores que podem prejudicar sua saúde física e mental e a qualidade da assistência prestada ao
cliente. Dentre estes fatores, nos propusemos a estudar a exposição ocupacional aos quimioterápicos
antineoplásicos, os quais oferecem riscos à saúde dos trabalhadores por serem considerados
substâncias carcinogênicas, teratogênicas e mugênicas. Constituíram objetivos deste estudo:
identificar as informações que os trabalhadores de enfermagem possuem sobre os riscos a que estão
expostos quando da manipulação de antineoplásicos; identificar, na literatura, evidências científicas
sobre os riscos advindos da manipulação destas drogas; identificar quais precauções de segurança
são utilizadas e quais não são utilizadas pelos trabalhadores de enfermagem e levantar os problemas
de saúde que acometem estes trabalhadores. Trata-se de uma pesquisa descritiva com análise
quantitativa dos dados, realizada num hospital privado do interior do estado de São Paulo. A amostra
foi constituída por 05 enfermeiros, 08 técnicos e 17 auxiliares de enfermagem. Para coleta de dados,
utilizou-se um questionário contendo perguntas abertas e fechadas e foi realizada observação direta
das práticas de trabalho adotadas quando da manipulação de quimioterápicos antineoplásicos. Os
resultados revelaram que a maioria dos trabalhadores consideram que a manipulação de
quimioterápicos antineoplásicos oferece riscos à sua saúde, não sendo capazes, porém, de identificar
claramente estes riscos. As evidências científicas descrevem aumento de atividade mutagênica
(Falck et at, 1979), de infertilidade (Valanis, 1997), aborto, malformações congênitas (Selevan et al,
1985; Stuker et al, 1990) e disfunções menstruais (Shortridge, 1995) entre trabalhadores que
manipularam drogas citostáticas. Em relação ao uso de EPI, foi constatado que os enfermeiros
utilizaram capelas de fluxo laminar, aventais descartáveis, impermeáveis, fechados frontalmente, com
mangas longas e punhos justos, máscara com filtro de carvão ativado, um par de luvas de látex finas
e óculos durante o preparo de antineoplásicos. Durante a administração destas drogas, todos os
enfermeiros fizeram uso de um par de luvas de procedimentos e 80,00%¨destes trabalhadores
utilizaram máscaras de carvão ativado e aventais de tecido (permeáveis e não-descartáveis). Em
relação aos auxiliares e técnicos de enfermagem, foi constatado que 96,00% dos trabalhadores
utilizou luvas de látex e somente 12,00% dos trabalhadores utilizou máscaras de carvão ativado
quando da administração de antineoplásicos. Durante o descarte de antineoplásicos, foi observado
que os enfermeiros utilizaram luvas de látex e aventais de tecido, não utilizando máscaras; 83,30%
dos técnicos e auxiliares de enfermagem não utilizaram luvas e nenhum destes trabalhadores utilizou
máscaras ou aventais. Apenas 03 trabalhadores relataram ter apresentado problemas de saúde. A
análise dos dados apontam para a necessidade da realização de treinamento e capacitação do
trabalhadores envolvidos na manipulação de antineoplásicos no hospital estudado.

Nº de Classificação: 3214
GOMES, Flávia Azevedo. Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde
(SIH-SUS): contribuição para o estudo da mortalidade materna no Brasil. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2002. 143 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MAMEDE, Marli Villela
RESUMO: Trata-se de um estudo que teve como proposta utilizar os dados do Sistema de
Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS) como medida complementar para a
identificação de mortes maternas não informadas. Foram investigados os Estados de São Paulo,
Paraná, Pará, Ceará e Mato Grosso, nos anos de 1999 e 2000. Foram utilizados dados secundários
dos CD-ROMs Movimento de Autorização de Internação Hospitalar do Sistema Único de Saúde
(SUS), em seus arquivos reduzidos, por meio de formulários das AIHs que constituem o banco de
dados informatizado e processado nacionalmente pelo SIH-SUS. Os resultados desta investigação
possibilitaram identificar 651 mortes, sendo que 596 foram informadas pelo SIH-SUS como mortes
maternas e 55 foram mortes maternas mascaradas ou presumíveis, obtidos a partir de procedimentos
obstétricos e diagnósticos secundários pertencentes ao Capítulo XI da CID 10 - Gravidez, parto e
puerpério, registrados no SIH-SUS. O presente estudo revelou que tal sistema de informação pode
ser utilizado como medida complementar para a identificação de mortes maternas não informadas.
Nº de Classificação: 3215
TAKEDA, Elisabete. Riscos ocupacionais, acidentes do trabalho e morbidade entre motoristas
de uma central de ambulância do estado de São Paulo. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2002. 186 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
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Orientador(es): ROBAZZI, Márcia Lúcia do Carmo
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo geral investigar os riscos ocupacionais, os acidentes
de trabalho e doenças que acometem motoristas de uma central de ambulância de Marília (São
Paulo). Para o alcance do objetivo, utilizou-se como metodologia o estudo de caso, sendo a coleta de
dados realizada por entrevista estruturada, com auxílio de um formulário. Constituíram-se sujeitos do
estudo 22 motoristas socorristas. Obteve-se a categorização dos dados direcionados pela literatura
sobre riscos, acidentes de trabalho e doenças relatadas pelos motoristas socorristas. Todos os
entrevistados eram do sexo masculino; 81,82% eram casados; 40,90% dos trabalhadores não
concluíram o primeiro grau; 54,54% exerciam outra ocupação remunerada e 81,81% referiram ter o
hábito de ingerir bebidas alcoólicas toda a semana em quantidades variadas. Os riscos encontrados
foram os ergonômicos e suas subcategorias fisiológicas, psicológicas e organizacionais, riscos de
acidentes, riscos biológicos e riscos físicos. Constatou-se que 13 (59,09%) dos motoristas relataram
ter sofrido 19 acidentes de trabalho (AT). Dentre estes destacaram-se aqueles ocorridos em
decorrência do excesso de exercícios e movimentos vigorosos e repetitivos, agressão, impacto,
quedas e penetração de corpos entranho no olho. Dos 19 AT, 15 (78,94%) referem-se a
traumatismos, 10,53% a dorsalgias inespecíficas, 5,26% a fratura de ossos do metatarso e 5,26% à
presença de corpo estranho no olho. Quatro motoristas referiram ter adoecido, sendo que dois
apresentaram traumatismos não especificados do abdome, dorso e pelve; um relatou transtorno de
disco intervertebral e outro, afecção ocular devida ao vírus do herpes. No contexto estudado, pôde-se
observar que se trata de profissionais que estão expostos a outros riscos alheios a sua categoria,
além daqueles próprios por executarem trabalho de atendimento aos pacientes, não específico
daquele prescrito para a referida profissão. Estratégias foram propostas no sentido de minimizar os
riscos ocupacionais, os acidentes de trabalho e as doenças encontradas entre estes trabalhadores.

Nº de Classificação: 3216
TEIXEIRA, Rafaela Azenha. Trabalho da enfermeira na saúde da família: potência de
(re)construção do modelo assistencial e (re)criação do trabalho da enfermagem? (O). Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2002. 163 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MISHIMA, Silvana Martins
RESUMO: Neste estudo buscamos caracterizar o cenário, as enfermeiras e as ações de enfermagem
das equipes de Saúde da Família dos municípios vinculados à DIR XVIII - SP, assim como a
percepção das enfermeiras quanto ao desenvolvimento do seu trabalho. Este foi tomado como uma
prática social, sendo compreendido e determinado pela finalidade social do trabalho. Para tal,
utilizamos como referencial teórico o Processo de Trabalho em Saúde, num estudo exploratório e
descritivo. Utilizamos para a coleta de dados a triangulação com fontes documentais, com o
"Inventário de Ações de Enfermagem" testado e validado pelo Projeto CIPESC e a entrevista semiestruturada com enfermeiras das equipes de Saúde da Família. Na análise, trouxemos uma parte
quantitativa com a caracterização demográfica e de experiência profissional, assim como a freqüência
das ações de enfermagem. Na parte qualitativa, por meio da análise de conteúdo, na modalidade
temática das entrevistas com as enfermeiras, identificamos dois temas: Em busca de um novo
modelo assistencial e A reconfiguração do trabalho da enfermeira - possibilidades de (re) criação com
o Programa de Saúde da Família. Assim, identificamos um aumento da freqüência de atividades
próprias da enfermeira, ações coletivas e ações educativas de apoio e qualificação da assistência,
discutindo sob qual lógica estão voltadas, visto que a finalidade das ações nem sempre se apresenta
da forma clara. As atividades complementares a outros profissionais, assim como as voltadas à
organização do processo de trabalho, infra-estrutura e planejamento de serviços continuam sendo
desenvolvidas com grande freqüência, gerando conflitos e a necessidade de articulação entre as
duas dimensões: administrar e cuidar, uma vez que as mesmas percebem essas atividades como
dicotômicas. A estrutura física e a organizacional são tidas como instrumentos que possibilitam
promover a aproximação, significado a quebra da formalidade presente nas unidades tradicionais,
mas podendo ir na contramão ao não valorizar determinados espaços. A enfermeira vem
desempenhando funções de gerência que não se limitam à dimensão técnica, coordenando e
estando atenta às relações entre os trabalhadores que compõem a equipe de Saúde da Família. A
proximidade com os usuários é tida como facilitadora para a criação de vínculos, possibilitando
estabelecimento de uma relação de confiança, em distintas situações. A escuta é tomada como
importante instrumento de trabalho, assim, como o conhecimento que deve passar por reformulações
de modo a contemplar essa nova forma de assistir. Assim, nesta busca por um novo modelo
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assistencial, apontamos a necessidade de se repensar o trabalho da enfermeira que se encontra em
processo de construção na relação com outros trabalhadores.

Nº de Classificação: 3217
PANOBIANCO, Marislei Sanches. Significado do linfedema na vida de mulheres com câncer de
mama. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2002.
137 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MAMEDE, Marli Villela
RESUMO: Estudo qualitativo que buscou, à luz do Interacionismo Simbólico, compreender o
significado do linfedema na vida de mulheres com câncer de mama, na relação consigo mesmas, com
os outros e com o mundo. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas e prontuários de 14
mulheres com linfedema de braço pós-cirurgia por câncer de mama, que freqüentam um serviço
especializado em reabilitação pós- mastectomia. Procurou-se identificar unidades temáticas pela
Análise de Conteúdo, nas seguintes categorias: 1- significado do linfedema, na relação consigo
mesmas e 2- na relação com os outros e com o mundo. Na relação consigo mesmas, o linfedema
significou preocupação com o aumento do volume do braço e complicações, mudança de hábitos,
dificuldades diversas, alterações emocionais e busca de justificativas para a presença do linfedema,
concluindo que ele é um problema estigmatizante. Na relação com os outros e com o mundo, elas
indicaram instituições como a ciência, o trabalho, a família, os serviços de saúde e a sociedade, na
construção do significado do linfedema, e reconheceram-se como tendo um corpo diferente pelo
aumento do volume do braço, o que as torna pessoas estigmatizadas. Porém, revelam sinalizações
de possibilidades de ações dos outros e inscrevem a criação de novos instrumentos sociais, o que
evidencia sinais de mobilização para a construção de um mundo simbólico mais positivo e rico em
contribuições

Nº de Classificação: 3218
SEGURA MUÑOZ, Susana Inés. Impacto ambiental na área do aterro sanitário e incinerador de
resíduos sólidos de Ribeirão Preto, SP: avaliação dos níveis de metais pesados. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2002. [168] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAYANAGUI, Angela Maria Magosso
RESUMO: Os resíduos sólidos podem conter substâncias químicas com características tóxicas,
dentre elas os metais pesados presentes em diversos materiais provenientes de indústrias, funilarias,
atividades agrícolas, laboratórios, hospitais e residências. A contaminação por metais pesados
apresenta um amplo espectro de toxicidade que inclui efeitos neurotóxicos, hepatotóxicos,
nefrotóxicos, teratogênicos, carcinogênicos ou mutagênicos. Em Ribeirão Preto - SP há em
funcionamento desde 1989, um aterro sanitário (AS) para resíduos domiciliares e um incinerador de
resíduos de serviços de saúde (IRSS). Este estudo teve como objetivo fazer um diagnóstico dos
níveis de metais pesados na área do AS e IRSS de Ribeirão Preto, entre 2000 e 2001. Foram
realizadas análises de amostras de solo, água, chorume e vegetais, em pontos previamente
demarcados na área, tendo sido avaliada a presença de mercúrio (Hg), cobre (Cu), chumbo (Pb),
cádmio (Cd), manganês (Mn), zinco (Zn), cromo (Cr) por Espectrofotometria de Absorção Atômica.
Visando a obtenção de parâmetros locais, foram também analisadas amostras coletadas na Estação
Ecológica na mata Santa Teresa, zona de preservação permanente do município, para comparação
de valores. Pela análise dos resultados verificou-se, de um modo geral, que os níveis de metais
pesados presentes nas amostras de solo e vegetais na área apresentaram concentrações
significativamente superiores às detectadas nas amostras coletadas na mata Santa Teresa,
evidenciando-se uma tendência de maiores concentrações no sentido Norte, fato que pode estar
associado com a declividade geográfica da área, com a direção dos ventos e com a localização do
incinerador. Destacam se neste estudo os níveis de Cd, Mn e Cu presentes em amostras de solo em
níveis que superam os valores máximos estabelecidos para solos de uso agrícola no Estado de São
Paulo pela CETESB, órgão estadual ambiental. O chorume também apresentou níveis de Cd, Pb, Mn,
Cu em concentrações superiores às normativas para efluentes líquidos, segundo o Decreto 8486/76
do Ministério da Saúde. Considerando a carência de pesquisas dessa natureza no Brasil, este estudo
tem gerado informações que podem constituir-se em ferramenta para a tomada de decisões políticoadministrativas pelas autoridades responsáveis pelo gerenciamento de resíduos sólidos, não apenas
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do Município de Ribeirão Preto e região, mas, também, podendo servir de parâmetro para realidades
similares no país.

Nº de Classificação: 3219
FABRÍCIO, Suzele Cristina Coelho. Quedas com idosos atendidos em um hospital
governamental do interior paulista: causas e conseqüências. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2002. 75 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Rosalina A. Partezani
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo investigar a história da queda relatada por idosos,
identificando fatores possivelmente relacionados, assim como local de ocorrência, causas e
conseqüências. A amostra da investigação constou de 50 idosos, de ambos os sexos, com idade de
60 anos ou mais, residentes em Ribeirão Preto-SP, que haviam sido atendidos em duas unidades de
um hospital governamental. Foram consultados prontuários e após realizadas visitas domiciliares para
aplicação de um questionário estruturado com perguntas abertas, fechadas e mistas relativas à
queda. Os dados obtidos demonstraram uma realidade que não difere, substancialmente , da
encontrada em outros países. A maioria das quedas ocorreu entre idosos do sexo feminino (66%),
com idade média de 76 anos, no próprio lar do idoso (66%). As causas foram principalmente
relacionadas ao ambiente físico (54%) e trouxe sérias conseqüências aos idosos, sendo as fraturas
as mais freqüentes (64%). A queda teve grande impacto na vida do idoso, no que se refere às
atividades da vida diária, trazendo (para os mesmos) maior dependência para a realização de
atividades deitar/levantar-se, caminhar em superfície plana, cortar unhas dos pés, tomar banho,
caminhar fora de casa, cuidar das finanças, fazer compras, usar veículo coletivo e subir escadas. O
estudo demonstra ainda, que a queda ocorrida entre os idosos traz sérias conseqüências físicas,
psicológicas e sociais, reforça a necessidade da prevenção de queda, para garantir ao idoso melhor
qualidade de vida, autonomia e independência.

Nº de Classificação: 3220
CALDONHA, Alessandra Mazzo. Enfermagem empreendedora - banco de ossos: da implantação
à assistência. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2002. 167 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Isabel Amélia Costa
RESUMO: Buscou-se com o presente estudo, compreender o processo de regulamentação dos
Bancos de Ossos, verificando os procedimentos adotados para doação, captação, armazenamento e
recepção de ossos nos serviços existentes no estado de São Paulo. Por meio do cadastro do Sistema
Único de Saúde, identificou-se 276 hospitais gerais com 100 ou mais leitos para os quais enviamos
correspondência, contendo envelope resposta selado, solicitando informação acerca da realização de
cirurgias com enxertia óssea. Obteve-se resposta afirmativa de dez hospitais, que constituíram a
população alvo do estudo. Entretanto, em resposta ao envio de um outro instrumento de coleta de
dados, em busca de subsídios para a compreensão do sistema de funcionamento dos serviços dos
dez hospitais, apenas dois responderam justificando que não possuíam Banco de Ossos. Face a
dificuldade de identificação dos hospitais que possuíam Banco de Ossos por meio desta estratégia,
recorreu-se à literatura sobre o tema. Elegeu-se dois hospitais referenciados nos estudos, mas um
deles não autorizou a visita. Optou-se por incluir um outro hospital do interior paulista, reconhecido
regionalmente por ser centro de referência de cirurgia ortopédica. Assim, foram submetidos à
análise, em atendimento aos objetivos do estudo, dois serviços - um privado e outro público, o 1º
localizado no interior e o segundo na capital paulista, valendo-se dos recursos da modalidade
pesquisa estudo de casos múltiplos. Utilizou-se como estratégia para a coleta dos dados um
questionário semi-estruturado para nortear a entrevista com o enfermeiro responsável pelos serviços
e a visita aos serviços investigados. Da análise de ambos os casos, embora um ainda em fase de
regulamentação e o outro regulamentado, verificou-se uma complexidade de ações técnicoadministrativas, legais e assistenciais inerentes ao funcionamento dos serviços. À luz do repertório de
dispositivos legais atualmente disponíveis no país, procurou-se contrapor as determinações contidas
em leis e decretos com as práticas identificadas nos serviços. Observou-se que o cumprimento às
determinações legais vigentes é dispendioso, de difícil compreensão e em alguns momentos em
descompasso com a produção cientifica sobre o assunto. Ao longo do estudo, ficou evidente a
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participação do enfermeiro, enquanto profissional empreendedor, na organização dos serviços de
Banco de Ossos, mas apontando lacunas na regulamentação das atividades específicas para estes
serviços, determinadas pelos órgãos de classe.

Nº de Classificação: 3221
FERREIRA, Denise Nassif Martins. Perfil da demanda de crianças com Distúrbio Miofuncional
Orofacial e Cervical em tratamento no serviço de fonoaudiologia da Secretaria Municipal de
Saúde de Franca-SP. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2002. 157 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NAKANO, Ana Márcia Spanó
RESUMO: O Distúrbio Miofuncional Orofacial Cervical (DMOC) é definido como qualquer alteração
que envolva a musculatura oral, facial e/ou cervical que interfira no crescimento, desenvolvimento, ou
funcionamento das estruturas orofaciais. A etiologia pode estar relacionada ao desmame precoce,
aos hábitos alimentares, aos hábitos orais deletérios e à respiração oral. Tivemos como objetivo
identificar o perfil da demanda de crianças com DMOC relacionadas as variáveis sócio demográficas
materna, assim como descrever os fatores de risco para o DMOC, de 3 a 12 anos, as quais não
poderiam apresentar o DMOC associado com fissura lábio palatina e doenças de origem neurológica.
A coleta de dados ocorreu no período de maio a julho de 2002, nas UBS de Franca- SP, através de
um formulário de coleta de dados no prontuário das crianças e de uma entrevista semi- estruturada
realizada com as mães. Com relação às mães, a maioria tinha entre 30 a 40 anos, possuía primeiro
grau incompleto, ocupava-se das atividades domésticas, casada, multípara e o rendimento familiar
superior a 3 salários mínimos (R$200,00). Com relação as crianças, (a maioria tinha idade entre 7 a 9
anos, sexo masculino, ocupando da primeira posição na ordem de nascimento dos filhos e cursava a
1ª e 2ª séries), apresentou como diagnóstico DMOC associado ao Distúrbio Articulatório. Quanto aos
hábitos alimentares, o estudo demonstrou em relação ao aleitamento materno, que 90,3% foram
amamentadas, prevalência maior de duração até 3 meses (45,5%). Nenhuma criança apresentou
aleitamento materno exclusivo; 96% utilizaram mamadeira; 53,8% foram introduzidas entre 0 a 3
meses; e 45,4% utilizaram até idade superior a 48 meses. O tempo médio do uso de mamadeira foi
33,6 meses. 73% utilizaram bico não ortodôntico e 80% aumentaram o furo do bico, no início da
introdução da mamadeira. Em relação à alimentação complementar, 86,3% das mães introduziram
comida pastosa amassada com garfo na idade de 3 a 6 meses. Observamos que 52,4% das mães
oferecem à criança uma alimentação menos consistente, prolongando até os 2 anos de idade.
Quanto aos hábitos orais deletérios, 81,5% utilizaram chupetas; 96% deles sendo introduzidos na
idade de 0 a 3 meses; 46,5% usaram até idade superior a 36 meses, e o tempo médio do uso foi 28,3
meses; 63,4% utilizaram o bico não ortodôntico; e 55,4% usaram somente para dormir. 52,4%
apresentaram hábitos de chupar ou morder panos, dentre outros objetos. 46% apresentaram
bruxismo; e 32,3% onicofagia. Em relação à respiração, 75,8% têm hábito de permanecer com os
lábios abertos na posição de repouso; 69,4% apresentam nariz obstruído com muita freqüência;
80,6% dormem com lábios abertos. 79% das crianças realizaram consulta otorrinolaringológica na
faixa etária entre 4 a 6 anos. Encontramos um percentual alto de crianças com problemas
respiratórios, 58,9% com rinite alérgica. As crianças com DMOC apresentam uma somatória de
fatores de risco durante o desenvolvimento, no entanto não podemos considerar um fator isolado
como determinante para ocorrência do distúrbio. A atuação do fonoaudiólogo é imprescindível na
prevenção e minimização destes fatores durante a primeira infância.

Nº de Classificação: 3222
ROSA, Walisete de Almeida Godinho. Contribuição da saúde mental para o desenvolvimento do
Programa de Saúde da Família - PSF (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2002. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LABATE, Renata Curi
RESUMO: O presente estudo emergiu de inquietações acerca do Programa de Saúde da Família
(PSF) como estratégia de mudança do modelo assistencial e a saúde mental neste contexto, cujos
objetivos foram: conhecer a percepção dos enfermeiros sobre o PSF; identificar dificuldades
encontradas pelos enfermeiros do PSF no desempenho de suas funções, pertinentes a promoção da
saúde mental em sua prática assistencial; identificar a opinião dos enfermeiros sobre a contribuição
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que a enfermagem psiquiátrica pode oferecer na sua prática assistencial dentro do PSF. O processo
metodológico adotado foi de natureza qualitativa, utilizando como técnica de coleta de dados a
entrevista semi-estruturada, com a participação das cinco (05) enfermeiras que atuam nas equipes do
PSF da cidade de Passos-MG. Utilizamos o método de análise temática do conteúdo e analisamos
três categorias que emergiam das entrevistas: 1) percepções sobre o PSF; 2) dificuldades
encontradas pelo enfermeiro; 3) Saúde Mental no PSF. Os discursos revelam que existe a
necessidade de maior qualificação dos profissionais que necessitam aprender a trabalhar em equipe
e com a família havendo necessidade, também, de mudança da prática e do ensino tendo como
"ferramenta" assistência humanizada e o domicílio como espaço terapêutico.

Nº de Classificação: 3223
RIBEIRO, Maria Inês Lemos Coelho. Relacionamento interpessoal no nível médio de
enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2002. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEDRÃO, Luiz Jorge
RESUMO: Estudos sobre o tema relacionamento interpessoal no nível médio de enfermagem são
escassos ou inexistentes, e esta categoria profissional, por ter um numero expressivo de
representantes e serem executores de diversos cuidados diretos prestados ao paciente, necessita de
conteúdos teóricos -práticos sobre o tema referido que sustentem o bom entendimento das
orientações e supervisão do enfermeiro para prestação de assistência com suas ações no
relacionamento. Este estudo teve como objetivos investigar como é abordado o conteúdo deste tema
entre os professores de uma escola do referido nível de ensino, sua importância para os alunos e sua
aplicabilidade por profissionais deste nível. Para isto, utilizou-se questionários, aplicados nas três
categorias de sujeitos citados. Os resultados apontaram o relacionamento interpessoal como
fundamental na realização de cuidados com qualidade, mas sua aplicabilidade rotineira não fica claro
e o seu conteúdo é abordado em diversas disciplinas do curso da referida escola. Isso leva a
conclusão de que a dificuldade para o real conteúdo ministrado, e, desta forma, supõe-se haver
dificuldade para levá-lo à prática. Sugestões como o acompanhamento psicológico para a equipe de
enfermagem, reciclagens de profissionais e educação em serviço, comprovam a dificuldade da
aplicabilidade do conteúdo descrito, e a sistematização de seu ensino se faz necessário para que
aumentem as chances de garantia de sua prática.

Nº de Classificação: 3224
MATIAS, Érika Ludovice. Seguimento fonoaudiológico do recém-nascido pré-termo e a termo
(O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2002. 107
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELLO, Débora Falheiros de
RESUMO: Nas últimas décadas os avanços tecnológicos nas unidades neonatais trouxeram
entusiasmo aos pesquisadores e profissionais de saúde, contribuindo para o aumento da sobrevida
de recém-nascidos pré-termo e de baixo peso, intervenções precoces e levantando questionamentos
sobre a qualidade de vida e o futuro das crianças e suas famílias. Esta investigação tem como
objetivo descrever a assistência fonoaudiológica no berçário, alojamento conjunto neonatal e no
seguimento ambulatorial, de crianças nascidas e egressas da Santa Casa de Misericórdia de Franca SP. Durante este estudo descritivo, através de observação sistemática e registrada em diário de
campo, apreendemos que a avaliação fonoaudiológica para recém-nascido pré-termo volta-se para o
processo de alimentação, audição, estimulação sensorial e linguagem mostrando-se como uma
prática de saúde de detecção precoce de alterações na criança. Essa avaliação quando ocorre na
presença da mãe, seja no berçário ou no ambulatório, através de entrevistas e anamnese,
caracteriza-se como uma rica fonte de informações sobre a criança , a mãe e a família, e constitui-se
em importante elo para o seguimento pós-alta. Depreendemos que a interação com a mãe ocorre em
função de um conteúdo técnico-científico, utilizando-se pouco da linguagem para o contato com a
mãe, desenvolvendo pouco a mediação do aprendizado para a mãe, para que ela torne-se mediadora
na promoção do desenvolvimento infantil. Na assistência aos recém-nascidos a termo as finalidades
das orientações fonoaudiológica são educativas e preventivas, requerendo transformações das
formas de comunicação, estratégias de trabalho em grupo, inserção de outros profissionais de saúde
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e articulação com o seguimento da criança após a alta hospitalar. Entendemos que o seguimento
fonoaudiológico para crianças pré-termo e a termo requer um modelo assistencial para além de
referências técnica, enfatizando a educação em saúde, o acolhimento, a interação, a mediação e o
cuidado compartilhado com a mãe e família para um adequado processo de crescimento e
desenvolvimento infantil.

Nº de Classificação: 3225
MIYASAKI, Sandra Cristina Shiguemi. Educação sexual nas escolas: pesquisa-ação com
professores do ensino fundamental. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2002. 92 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sônia Maria Villela
RESUMO: Procuramos desenvolver nesta investigação um estudo sobre as dificuldades que os
professores do ensino fundamental têm para trabalhar questões de sexualidade e IST/aids, visando
desenvolver ação educativa e preventiva com eles sobre essas temáticas, preparando-os para serem
agentes multiplicadores. Na metodologia, trabalhamos a Pesquisa-Ação de forma qualitativa,
desenvolvendo referenciais teóricos fundamentados na Organização Mundial da Saúde (OMS) e por
Paulo Freire no que tange a humanização, à otimização da vida, a visão totalizadora do ser humano e
o resgate da cidadania. Para o levantamento de dados utilizamos a observação e a entrevista
individual norteada por um questionário semi-estruturado. Pesquisamos 14 professores de ambos os
sexos, sendo a maioria constituída de mulheres e com idade média de 40 anos. Organizamos os
dados em quadros e o conteúdo foi analisado por categorização, qualitativamente, possibilitando
melhor compreensão e interpretação das falas expressas pelos professores pesquisados. Disso
depreendemos que os professores pesquisados em quase sua totalidade, trabalham o assunto
educação sexual, contudo, referem sentir necessidade do apoio de um especialista da área: afirmam
utilizar como recursos didáticos para este fim livros, cartazes, Tv e vídeo e, embora afirmem não
haver dificuldades para lidar com o assunto em sala de aula, pedem ajuda no sentido de se
atualizarem. Concluímos portanto, que esses professores possuem certo nível de dificuldade para
lidarem com este tema, bem como certo grau de desinformação. Trabalhamos, posteriormente, ações
e intervenções educativas conjuntas, visando subsidiar formas de lidar com os professores do ensino
fundamental, para que eles possam cada vez mais aprimorar suas atitudes educativas nesta área.

Nº de Classificação: 3226
VILELA, Sueli de Carvalho. Assistência de enfermagem em serviços abertos de saúde mental:
construindo a prática. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2002. 169 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SCATENA, Maria Cecília Moraes
RESUMO: Nos últimos anos, a assistência psiquiátrica no país tem caminhado da "desconstrução" de
práticas manicomiais à construção de cuidados em modalidades terapêuticas comunitárias, fato que
vem ocorrendo a partir da Reforma da Assistência Psiquiátrica. Diante da incipiência das novas
modalidades assistenciais, constata-se a necessidade de descrever a estrutura e a dinâmica dos
serviços abertos de saúde mental da mesorregião do sul e sudoeste de Minas Gerais, identificar
como o enfermeiro está atuando nesses serviços e conhecer as suas facilidades e dificuldades. O
presente estudo constitui-se de uma pesquisa qualitativa, realizada junto a cinco enfermeiras de
quatro serviços abertos de saúde mental dessa região, sendo dois ambulatórios e dois NAPS. Para
isso, utilizou-se da observação participante e da entrevista semi-estruturada. A análise permitiu
apresentar e discutir os dados em duas partes: a descrição da dinâmica e da estrutura dos serviços,
baseadas na pesquisa descritiva, de maneira a caracterizar os locais onde se realizam as práticas
desse profissional e em que estrutura firma as novas modalidades assistenciais de saúde mental de
região; a segunda parte, constou da analise de conteúdo, por meio da qual emergiram as seguintes
temáticas: atuação da enfermagem nos serviços abertos de saúde mental; formação do enfermeiro;
facilidades e dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros ao atuarem nesses serviços. Os resultados
mostram que os serviços possuem peculiaridades próprias, desde sua estrutura e dinâmica funcional
quanto às ofertas de atividades. Isso leva ao pensamento de que, embora os serviços sejam
montados e estruturados em conformidade com as normatizações oficiais, eles existem em um
contexto próprio e suas singularidades relacionam-se com as condições histórica, cultural, política e
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econômica de cada município. Diferentes das instituições manicomiais, a possibilidade de ir e vir do
doente mental a esses serviços, o fato de ser aberto e o estar disponível possibilitou considerá-los um
espaço propício às práticas mais construtivas e éticas. Portanto, será necessário que estabeleçam,
claramente, seu projeto terapêutico, possibilitando ao profissional maior consciência de suas
atribuições e funções, pautadas num marco conceitual e numa proposta realmente terapêutica e
ressocializadora. Quanto a assistência de enfermagem, percebe-se que os profissionais estão
atuando numa abordagem individual, basicamente em cuidados gerais, medicamentosos e visitas
domiciliares. Entretanto, as atividades específicas, como atendimento grupal, relação de ajuda,
relacionamento interpessoal e comunicação não foram evidenciados com clareza. Quanto à formação
profissional, elas não possuíam experiência prévia e nem cursos de especialização na área e não
receberam nenhuma forma de aperfeiçoamento ao ingressarem nessas atividades. Ao se perceberem
como sujeitos nesse contexto em transformação, repensam suas práticas e, assim, apontam a
necessidade de buscar novos conhecimentos a se adequarem às exigências mercadológicas e
àquelas inerentes a si. ReferemÀse a necessidade de mudança do contexto individualista entre
paciente/profissional para uma abordagem ao nível da comunidade. Para as enfermeiras, as
facilidades e dificuldades enfrentadas devem-se ao fato de gostar do seu trabalho em equipe. Fatores
esses, que foram considerados ora facilitadores e ora dificultadores, em conformidade com os
serviços e com suas peculiaridades.

Nº de Classificação: 3227
RIBEIRO, Márcia Aparecida. Violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes:
estudo realizado no Centro de Referência da Criança e do Adolescente e nos Conselhos Tutelares no
município de Ribeirão Preto-SP. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto, 2002. 154 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Maria das Graças Bonfim de
RESUMO: No cenário da violência em geral, crianças e adolescentes destacam-se como vitimas da
violência sexual, com pessoas do sexo feminino apresentando uma maior vulnerabilidade para esse
tipo de abuso. O objetivo deste estudo é conhecer os casos de violência sexual intrafamiliar
cometidos contra esses grupos etários categorizados, segundo o critério de idade estabelecido pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente, atendidos no Centro de Referência da Criança e do
Adolescente e nos Conselhos Tutelares do município de Ribeirão Preto-SP, no período de 1º de
janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2000. E ainda, descrever as instituições nas quais a pesquisa
está sendo realizada e caracterizar o perfil das vítimas e de seus agressores. Identificaram-se 234
agressões cometidas por 217 agressores, envolvendo 210 famílias e 226 vítimas. Foram vitimizados
131 crianças e 95 adolescentes com predomínio do sexo feminino, sendo 48,7% em crianças e 41,2%
em adolescentes, e da cor branca (30,1%) em ambas as faixas de idade. Crianças com idade entre
seis e um mês e 12 anos incompleta foram as mais atingidas (39%) e nos adolescentes, entre 12
anos completos e 14 anos completos (17,3%). A maioria das vítimas possuía o ensino fundamental
incompleto (76,6%), residindo com famílias constituídas por mãe e padrasto (36,7%) e pai e mãe
(27,9%), com renda de um a três salários mínimos e que possuem três (19,9%) ou quatro filhos
(17,7%). Os agressores foram predominantemente do sexo masculino (97,2%), com ensino
fundamental incompleto (77,3%) cuja ocupação não é classificada, seguida daqueles que realizam
trabalhos de serventia (19%). As agressões foram perpetradas por pais (35,4%) e padrastos (31,4%),
com os primeiros sendo responsáveis por maior numero de casos contra crianças (20,4%) e o
segundo, contra adolescentes (17,7%). No geral, os agressores possuíam faixa etária de 35 anos e
um mês a 40 anos completos (18,5%), e na distribuição por grupo etário, de 12 anos completos a 18
anos completos nas crianças (15) e 35 anos e um mês a 40 anos completos nos adolescentes (13). A
maioria dos agressores era amasiados (32,9%), seguidos daqueles casados (24,8%), com os
primeiros sendo responsáveis pelo maior numero de casos cometidos contra crianças (40) e
adolescentes (37). No circulo familiar foram mais agredidos as crianças e os adolescentes que eram o
primeiro filho (33,6%). Predominou a agressão no sexo feminino, sendo 48,6% em crianças e 41,2%
em adolescentes. Agressores únicos vitimizaram, em sua maioria, apenas uma vítima (77,8%).

Nº de Classificação: 3228
ROSEIRO, Maria Nazareth Vianna. Morbidade por problemas respiratórios em Ribeirão PretoSP, de 1995 a 2001, segundo indicadores ambientais, sociais e econômicos. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2002. 150 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAYANAGUI, Angela Maria Magosso
RESUMO: Os problemas respiratórios representaram a segunda causa de morbidade na distribuição
de doenças no país, no ano 2000 (MS, 2002), tendo como uma das principais causas a poluição
atmosférica, dentre outros fatores. Os efeitos na saúde devido à poluição do ar têm sido tema
intensamente estudado nos últimos anos, mostrando que a exposição a poluentes atmosféricos vem
causando um aumento no morbi-mortalidade e nas internações hospitalares devido a problemas
respiratórios (Brunekreef & Holgate, 2002). Em Ribeirão Preto, cidade do estado de São Paulo,
considerada o maior pólo sucro-alcooleiro do mundo, a prática da queima da palha da cana-deaçúcar vem causando grande discussão pelo incômodo aos moradores e pelos danos à saúde. A
colheita da cana-de-açúcar ocorre no inverno, entre os meses de maio e novembro. Esta pesquisa
teve o objetivo de descrever o quadro de morbidade ligado às internações hospitalares por problemas
respiratórios nesse município, no período de 1995 a 2001, baseando-se em indicadores ambientais,
econômicos e sociais. A metodologia fundamenta-se na pesquisa epidemiológica não-experimental,
descritivo-exploratória, caracterizando-se em um estudo retrospectivo. As variáveis independentes
consideradas foram o Índice de Poluição Atmosférica em Ribeirão Preto, medido pela CETESB, os
indicadores econômicos como PIB e renda per capita, fornecidos pela Prefeitura Municipal e
Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto e os indicadores sociais, IDH, IDH-M e ICV do
município. As internações hospitalares na rede pública do município por problemas respiratórios
constituíram a variável dependente. Os sujeitos da pesquisa foram formados por toda a população
residente no município de Ribeirão Preto no período do estudo, independente de sexo, cor, profissão,
faixa etária e nível sócio-cultural, internada nos hospitais da rede pública em decorrência de distúrbios
respiratórios. Dentre os resultados destaca-se que o grupo que mais necessitou de hospitalização na
rede pública foi o constituído por crianças de até 4 anos, principalmente menores de um ano de
idade, seguido por idosos acima de 50 anos, em especial do grupo feminino, embora os homens
tenham utilizado mais a rede pública hospitalar para a internação hospitalar do que as mulheres. Os
poluentes atmosféricos medidos no município, nesses anos estudados, foram o SO2 e a Fumaça,
sendo que as concentrações de SO2 apresentaram-se abaixo dos limites preconizados para padrão
primário pela OMS, USEPA e CETESB e as taxas de concentração de Fumaça, com exceção das
referentes ao ano 2000, encontraram-se acima dos valores aceitos pelos mesmos órgãos no que
refere a padrão secundário. Os indicadores econômicos e sociais demonstraram um alto nível de
desenvolvimento, em escala crescente nos anos selecionados. Os dados mostraram que há uma
estreita relação entre o nível de desenvolvimento econômico e social em Ribeirão Preto-SP, no
período de 1995 a 2001 e o quadro epidemiológico retratado pelas internações hospitalares por
problemas respiratórios.

Nº de Classificação: 3229
BECCARIA, Lúcia Marinilza. Integração docente-assistencial em enfermagem: compreensão do
processo por diferentes atores do ensino e serviço. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2002. 172 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): TREVIZAN, Maria Auxiliadora
RESUMO: Este estudo tem como objeto o processo de integração docente-assistencial (IDA) entre o
Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e o
Hospital de Base da Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto. Após
abordagem sobre integração docente-assistencial sob a ótica da literatura para compreensão do
processo, a autora apresenta os objetivos: indicar as ações do processo de IDA desenvolvidas entre
o Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Medicina de Rio Preto e o Hospital de Base
da Fundação Faculdade Regional de Medicina se São José do Rio Preto e analisar este processo
segundo as percepções e expectativas do Diretor Geral da Faculdade de Medicina de Rio Preto,
Coordenadora Geral do Curso de Enfermagem, Diretor Executivo e Gerente do Serviço de
Enfermagem do Hospital de Base, enfermeiros docentes, assistenciais, aprimorandos e alunos da 4ª
série do Curso de Enfermagem. A trajetória metodológica pautou-se na pesquisa documental; na
entrevista - direcionada a quatro sujeitos que se encontram na direção das instituições envolvidas, na
Coordenação do Curso de Enfermagem e no Gerenciamento do Serviço de Enfermagem; e na
aplicação de questionário a 221 sujeitos, compreendendo 30 enfermeiros docentes, 112 enfermeiros
assistenciais, 24 aprimorandos e 55 alunos da 4ª série do Curso de Graduação em Enfermagem,
configurando uma abordagem quanti-qualitativa com base em estudo de caso. Os resultados
apontam as tentativas de integração feitas entre o Curso de Graduação em Enfermagem e o Hospital
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de Base, ressaltando o sucesso de algumas experiências; focalizam as opiniões e expectativas dos
sujeitos quanto a atuação do enfermeiro docente e do assistencial nesse processo de IDA, pontuando
as vantagens para o Hospital e para o Curso de Enfermagem estarem vinculados; indicam alterações
decorrentes da IDA e oferecem sugestões para melhoria do processo. Do exposto, a autora conclui
que os sujeitos entendem que a IDA tem sido um desafio e uma necessidade sentida por ambas as
instituições- contudo, apontam também a necessidade de melhor estruturar esse processo.

Nº de Classificação: 3230
FRANQUEIRO, Nicézia Vilela Junqueira. Formação gerontológica em um curso de graduação em
enfermagem: análise curricular mediante as novas diretrizes da educação. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2002. 145 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Maria Manuela Rino
RESUMO: O estudo visa a contribuir para o entendimento da tendência pedagógica na formação do
enfermeiro brasileiro, a partir da introdução da Gerontologia no currículo de graduação. Trata-se de
uma pesquisa exploratória descritiva, de natureza qualitativa, a partir de questões norteadoras sobre
a formação gerontológica de enfermeiros, aplicadas ao curso, e análise documental temática do
projeto pedagógico e planos das disciplinas. Adotaram-se pressupostos da teoria crítica, explicitados
por Maclaren, Saupe, Nietsche e Libâneo, estudiosos da educação e enfermagem, para entender o
processo de formação do enfermeiro crítico para a construção de sujeitos participativos, criativos e
comprometidos com seu tempo e realidade. A análise documental e do conteúdo das entrevistas foi
orientada pelo eixo temático "ensino e aprendizagem sobre o envelhecimento", reconhecendo os
conteúdos introduzidos no currículo de enfermagem, conforme opiniões dos discentes e docentes e
as experiências significativas de ensino e campos da prática. Dentre os resultados da análise
identificaram-se categorias: relevância do assunto, conhecimentos gerais sobre o envelhecimento,
áreas disciplinares que focalizam o tema, estratégias tradicionais de ensino e carga horária (pequena)
teórico-prática, experiências de interação e cuidado com idosos em lares/asilos. Revela-se a falta de
formação gerontológica dos docentes responsáveis pelo ensino do cuidado a idosos, apesar da sua
dimensão crescente e demanda nos serviços de saúde, bem como pouco destaque ao ensino do
cuidado a idosos integrado às diversas disciplinas e campos da prática profissional. O projeto
pedagógico, ainda que esteja em conformidade com as novas diretrizes curriculares para formar
enfermeiros críticos e compromissados com a transformação da realidade, apresenta o elenco das
disciplinas distintas, focalizando o cliente/paciente através das doenças em especialidades médicas
ou generalizando o cuidado à criança, à mulher e ao adulto, e sua estrutura não dá visibilidade ao
ciclo vital como eixo integrador da formação profissional. A inclusão da velhice, enquanto perspectiva
real do ser humano, amplia a compreensão das necessidades de saúde das diversas parcelas da
população. Conclui-se com a percepção crítica dos sujeitos pesquisados quanto à importância de
envidar esforços na capacitação docente para assumir a responsabilidade social de formar
enfermeiros competentes para enfrentar a realidade em mudança, em particular a transição
demográfica expressa pelo envelhecimento mundial. Diante do exposto, impõe-se a integração do
conteúdo gerontológico ao currículo do curso de graduação, de modo a fortalecer a formação do
enfermeiro, com vistas à promoção da saúde, inclusive dos idosos, enquanto direito e
responsabilidade de todos, sem, no entanto, descuidar dos desvios do processo saúde-doença,
expressos na grande demanda da população doente aos serviços de atenção à saúde.

Nº de Classificação: 3231
OPITZ, Simone Perufo. Compreendendo o significado da administração de medicamentos para
os estudantes de graduação em enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2002. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CASSIANI, Silvia Helena De Bortoli
RESUMO: Os enfermeiros têm a responsabilidade ética, legal e profissional de promover uma
assistência segura na administração de medicamentos. A aprendizagem da administração de
medicamentos está centrada no conhecimento que os enfermeiros constroem em sua formação
acadêmica e na vivência profissional. O objetivo deste trabalho foi compreender o significado da
administração de medicamentos, pelo estudante de enfermagem nas suas primeiras experiências.
Dada a natureza do problema, esta investigação utilizou uma abordagem qualitativa, tendo como
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referencial metodológico a Teoria Fundamentada nos Dados, à luz do Interacionismo Simbólico.
Como estratégias para a coleta de dados foi utilizada a observação não-participante e entrevistas
semi-estruturadas, tendo como sujeitos 13 estudantes de uma instituição pública de ensino superior,
localizada no interior do Estado de São Paulo. Os dados foram coletados, organizados e analisados
por meio da estratégia da análise comparativa constante. Os resultados revelaram que os estudantes
de enfermagem, ao vivenciarem o processo da administração de medicamentos experienciaram
insegurança ao administrar medicamentos; evidenciando as categorias: não valorizando a execução
de determinados procedimentos básicos e emergindo sentimentos de dúvida para "ser Enfermeiro" no
contexto desta ação. Como condições causais do fenômeno despontam a vivência de situações de
erros e a percepção de conhecimentos teórico-práticos insuficientes; e como estratégia de ação a
importância do laboratório e do campo de prática para o aprendizado. As condições intervenientes
que influenciaram a realização dessa ação foram: tendo apoio dos colegas, família e professor e
tendo dificuldades no relacionamento com o cliente. Como conseqüências as categorias: despertando
para a responsabilidade da "ação" de administrar medicamentos e despertando para a profissão:
sentindo-se enfermeiro ao administrar medicamentos. Enfim, os estudantes de enfermagem
participantes do estudo atribuíram o significado da administração de medicamentos como uma
atividade de ilimitado valor e responsabilidade, conduzindo-os a um despertar para a futura profissão.

Nº de Classificação: 3232
CARMO, David Roberto do. Avaliação de um programa de alcoolismo em universidade pública:
enfoque na satisfação dos usuários enquanto medida de uma referência terapêutica. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2002. 300 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LUIS, Margarita A. Villar
RESUMO: O trabalho tem como objetivo avaliar a satisfação dos usuários (pacientes, familiares e
chefias) com o Programa de Prevenção e Assistência ao Alcoolista, Reintegração e Educação
(PARE) desenvolvido na Universidade Estadual de Londrina. Realizamos uma investigação com
estes usuários utilizando a Escala para Avaliação da Satisfação com o Serviço de Saúde Mental
(VSSS), adaptada para avaliar um programa de atenção ao alcoolismo. O instrumento contém
questões fechadas e abertas, permitindo uma abordagem quanti-qualitativa fundamentada em
tratamento estatístico e na análise de conteúdo. A pesquisa foi realizada no período de 20 de
dezembro de 2001 a 08 de fevereiro de 2002 com 50 pacientes, 50 familiares e 38 chefias. Verifica-se
pelos resultados uma predominância de satisfação com o programa nos três segmentos de usuários,
aparecendo apenas uma questão que indica menos satisfação nos pacientes e familiares que foi a
divulgação sobre os serviços prestados pelo programa. Já, as chefias apresentaram várias questões
que indicam menos satisfação como: a eficácia do programa em ajudar a melhorar a produtividade no
trabalho; atendimento nas recaídas; avaliações feitas aos servidores durante o período de tratamento;
custo do tratamento para o setor e também a divulgação dos serviços prestados pelo programa. A
avaliação pelo enfoque terapêutico do usuários, indica que o programa deve ser implementado em
aspectos que permitam o delineamento de ações mais direcionadas para o tratamento de alcoolismo.
Enquanto proposta terapêutica o estudo consiste em referência para a formulação de programas para
o tratamento de funcionários de organizações públicas e privadas. Finalmente, o conhecimento
produzido de forma aprofundada sustentada em sujeitos que construíram a experiência, possibilitará
compor o rol de indicações preventivas e terapêuticas para o tratamento do alcoolismo, problema que
torna-se cada vez mais um desafio para se tratar esta dependência.

Nº de Classificação: 3233
MARTINS, Júlia Trevisan. Cotidiano acadêmico de enfermeiras docentes da Universidade
Estadual de Londrina-PR: um estudo sobre os sentimentos de prazer e sofrimento frente à
implementação de uma mudança curricular radical (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2002. 177 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROBAZZI, Maria Lúcia do Carmo Cruz
RESUMO: O presente estudo objetivou verificar se as enfermeiras docentes, com titulações de
doutor, mestre e especialista, vivenciam sentimentos de prazer e de sofrimento gerados no trabalho,
frente à implementação de uma mudança curricular radical. Focaliza a compreensão sobre a
concepção que a enfermeira tem do exercício de sua função como docente, no cotidiano de sua
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prática profissional. A questão da implementação curricular foi selecionada para apoiar a realização
da pesquisa, que se caracteriza num estudo exploratório quantitativo, com aplicação da escala de
Likert, em uma amostra de trinta enfermeiras docentes do curso de graduação em Enfermagem da
Universidade Estadual de Londrina, Norte do Paraná. O instrumento utilizado para a coleta de dados
possui 39 questões que avaliaram os fatores: valorização, desgaste e reconhecimento. O estudo
contempla duas concepções teóricas: a perspectiva relacional de prazer e sofrimento, enquanto
sentimentos que envolvem o cotidiano da docente, portanto, processos sociais; e a psicodinâmica do
trabalho em que se exprime o confronto do sujeito com a realidade desse cotidiano, como alternativa
teórica que permeia a análise da dinâmica dos processos psíquicos. Depois de testadas as hipóteses,
as reflexões obtidas sobre os resultados, indicam que a maioria das enfermeiras docentes sente-se
valorizada, não vivencia de sentimentos de sofrimento devido ao desgaste que a implementação da
mudança curricular provoca, porém, vivencia sentimentos de sofrimento em virtude do não
reconhecimento pelo trabalho e pela forma que o executa. Os resultados remetem a reflexão sobre os
fatores que provocam os sentimentos de prazer e sofrimento no processo de mudança radical que
envolve a estrutura do curso de Enfermagem, enquanto espaço político em si, estratégico para a
implementação de uma mudança curricular, que se configura um dos aspectos fundamentais da
organização do trabalho docente. E revelam uma das vias significativas do docente, em suas relações
com a tarefa e com os colegas, pois estabelecem os fatores que interagem diretamente nos
sentimentos de prazer e sofrimento, ampliando os espaços de discussão e de possibilidades de
adoção de novas estratégias para administrar os conflitos no contexto acadêmico da enfermagem.

Nº de Classificação: 3234
SPERANDIO, Dircelene Jussara. Sistematização da assistência de enfermagem: proposta de um
software: protótipo. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2002. 68 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ÉVORA, Yolanda Dora Martinez
RESUMO: O propósito deste estudo foi desenvolver um software-protótipo, que possibilite aos
enfermeiros atender ao planejamento da assistência de enfermagem, prescrição de intervenções de
enfermagem e toda sua documentação de forma informatizada. A equipe multiprofissional envolvida
no desenvolvimento deste software-protótipo foi constituída pela pesquisadora, um analista de
sistema e um programador. A metodologia utilizada fundamentou-se no ciclo de vida de
desenvolvimento de sistema, baseando-se no conceito de prototipação. Sedimentou-se em duas
fases: a fase de definição e a de desenvolvimento. A fase de definição iniciou-se com a etapa de
planejamento, seguido pela definição e análise dos requisitos necessários para sua construção e
culminou com a produção da especificação de requisitos do software. A fase de desenvolvimento
traduziu o conjunto de requisitos em um modelo informatizado, estruturado em 10 módulos, referentes
ao processo de sistematização da assistência de enfermagem. Os módulos denominados: Ficha de
Identificação, Dados Clínicos, Internações adicionais e Entrevista armazenam dados relativos às
necessidades humanas básicas e abrangem: o índice de massa corpórea, situação clínica, resumo de
admissão, internações anteriores e os dados para identificação do paciente. O módulo para Coleta de
Dados foi desenhado para cadastrar informações diferenciadas sobre os sinais e sintomas e gerar,
automaticamente, o módulo Lista de Problemas. Este viabiliza a elaboração da prescrição de
enfermagem específica para cada paciente por meio da utilização de uma base de dados
previamente estabelecida pelo sistema. Para propiciar maior comodidade e agilidade nas atividades
de documentação, o módulo sobre Sinais Vitais permite transformar, eletronicamente, os valores
atribuídos à pressão arterial, pulso, respiração e temperatura em gráficos individualizados. O
ambiente Balanço Hidroeletrolítico permite implementar, automaticamente, o balanço parcial e total
oferecendo aos enfermeiros simplicidade na execução desta tarefa, bem como realizar seu
acompanhamento posterior. A avaliação deste recurso inovador na performance da Sistematização
da Assistência de Enfermagem nos diferentes estágios do seu processo será objeto de um estudo
posterior.

Nº de Classificação: 3235
REIS, Ercia Missaio Koto dos. Estudo dos óbitos ocorridos em uma clínica de hemodiálise no
interior do estado de São Paulo e sua relação com acesso vascular e eficácia dialítica. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2002. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): PACE, Ana Emilia
RESUMO: Estudo descritivo e comparativo, desenvolvido em uma Clínica de Hemodiálise da cidade
de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, cujo objetivo foi verificar a relação dos óbitos de pessoas
portadoras de doença renal crônica, em tratamento hemodialítico, com o acesso vascular e eficácia
dialítica, entre dois grupos definidos por períodos distintos relacionados à implantação de um
protocolo assistencial para normatizar condutas referentes ao acesso vascular em uma clínica de
hemodiálise. O primeiro período, considerado pré-implantação do protocolo, compreendeu de
setembro de 1997 a abril de 2000, totalizando 32 meses e o segundo, após-implantação deste
protocolo, de julho de 2000 a junho de 2002, totalizando 24 meses. Cada período foi composto por
pessoas que permaneceram em tratamento dialítico, denominado por Grupo A; e pessoas que foram
a óbito, denominado Grupo B. Os dados foram coletados do Livro de registros de infecção hospitalar
e prontuário do paciente. A eficácia dialítica foi avaliada por meio dos valores do Kt/V e hematócrito. A
população do estudo foi composta por 167 pessoas. Destas, 119 pertenceram ao primeiro período,
com 86 (72,3%) do grupo A e 33 (27,7%) do grupo B. No segundo período, 40 (83,3%) no grupo A e
oito (16,7%) no grupo B. Houve predomínio do sexo masculino na faixa etária de 50 a 60 anos e
feminino, na de 40 a 50 anos. O diabetes destacou-se como principal causa de insuficiência renal no
grupo A e a hipertensão arterial no grupo B no primeiro período e a hipertensão arterial no grupo A e
B, no segundo. No primeiro período, verificou-se maior percentual de óbitos em indivíduos
masculinos, e naqueles que tiveram como causas a insuficiência renal a hipertensão arterial e tempo
de tratamento < 90 dias; as causas de óbitos infecciosas (septicemia) relacionaram-se ao uso do
cateter e as não infecciosas (cerebrovasculares), ao uso da fistula; quanto a eficácia dialítica,
observou-se nas pessoas do grupo B, com cateter, em ambos os sexos, nas faixas etárias < ou >60
anos, tempo de tratamento menos que 90 dias e nas diversas causas de insuficiência renal, que o
Kt/V e o hematócrito estavam aquém do ideal em relação àquelas do grupo Ac nos dois grupos em
uso de fistula, o Kt/V e hematócrito encontravam-se mais elevados. No segundo período, as principais
causas de óbitos foram as neoplasias e as indeterminadas; verificou-se uma redução importante da
mortalidade, após a implantação do protocolo na unidade, principalmente nas pessoas utilizando
cateter; nas pessoas do grupo A, observou-se um maior percentual de pessoas com fistula de fluxo
sangüíneo adequado, maior tempo de tratamento e valores ideais de Kt/V e Ht. Conclui-se que o
acesso vascular com taxa insuficiente de fluxo sangüíneo não proporciona dose adequada de diálise.
Quanto não manipulado adequadamente, o cateter de duplo lúmen predispõe a complicações
infecciosas que podem culminar com óbito em qualquer faixa etária, causa de insuficiência renal,
sexo e tempo de tratamento, além da inadequada dose de diálise. A fistula com baixo fluxo sangüíneo
pode estar associada à remoção inadequada de escórias nitrogenadas e peso interdialítico.

Nº de Classificação: 3236
TANNÚS GONTIJO, Liliane Parreira. Saúde bucal coletiva na visão do estudante de odontologia:
estudo de uma experiência (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto, 2002. 228 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Maria Cecília Puntel de
RESUMO: Estudo descritivo sobre a contribuição do Projeto Saúde Bucal Coletiva na formação do
estudante do Curso de Odontologia, do Centro Universitário do Triângulo - UNIT, em Uberlândia,
Minas Gerais, para atuação em saúde bucal do alcance coletivo, sob a perspectiva dos princípios do
Sistema Único de Saúde, da promoção em saúde e da atenção em saúde da família. O Projeto
fundamenta-se no fato de que saúde e doença são determinados por fatores sociais, econômicos e
culturais e também influenciados por serviços odontológicos e por medidas efetivas de saúde coletiva,
sendo essencial a implementação de políticas públicas saudáveis, tanto em nível local como as
macroestruturais. Quanto às concepções da saúde bucal coletiva no ensino da odontologia baseia-se
em três autores consagrados da literatura nacional. Através da aplicação de dois questionários,
estuda o perfil social do aluno e a abrangência do Projeto, na visão do estudante de odontologia,
possibilitando a caracterização do mesmo, em seus aspectos pedagógicos e operacionais, suas
potencialidades e limitações. Os resultados demonstraram que o Projeto insere o estudante do
odontologia, oriundos, em sua maioria, de classes sociais de maior poder aquisitivo, em uma
realidade econômica, social e cultural muito diferente da que vivenciam, possibilitando o contato com
uma vertente do mercado de trabalho, sensibilizando-os para esta realidade estranha. Constitui-se
nos primeiros contatos efetivos e práticos com aspectos da saúde bucal coletiva e a sociologia.
Contudo, mesmo o Projeto buscando demonstrar o avanço da epidemiologia e da cariologia e novas
tendências no agir do processo saúde e doença bucal, definindo um programa de prevenção que se
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propõe a redimensionar o modelo odontológico tradicional, não seduz totalmente o estudante como o
faz a atenção clínica curativa, mas cria um espaço no processo de ensino aprendizagem de reflexão
crítica sobre a odontologia e permite a atuação dos estudantes em saúde bucal coletiva com
populações discriminadas e carentes.

Nº de Classificação: 3237
BONIFÁCIO, Neuza Alves. Reorganização do serviço de enfermagem fundamentada na
administração flexível: estudo na Santa Casa de Misericórdia de Birigüi. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2002. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELO, Marcia Regina Antonietto da Costa
RESUMO: A vontade de implementar mudanças na organização do serviço de enfermagem da Santa
Casa de Misericórdia de Birigui, tornando este mais condizente com os valores éticos, morais, sociais
e políticos do mundo contemporâneo, motivou-nos a realizar esta pesquisa, cujo objetivo foi identificar
através dos trabalhadores de enfermagem, as possibilidades e os limites que possam se estabelecer
frente a proposta de constituir um processo de gestão flexível e participativo. A captação da realidade
empírica se deu através da realização de um roteiro de entrevista semi-estruturada, tendo sido eleitos
todos os enfermeiros da instituição (nove) e 14 sujeitos do nível médio. Para a análise do conteúdo foi
utilizada a análise temática proposta por Bardin (1977). Os resultados mostraram características
marcantes do modelo clássico de gestão no cotidiano da enfermagem e, também no hospital como
um todo, tais como hierarquia, tomada de decisão centralizada, comunicação verticalizada e
descendente, supervisão centrada no controle e na fiscalização do pessoal de nível médio, divisão de
tarefas, evidenciando o modelo funcional de assistência. Aspectos positivos como satisfação
profissional e participação com idéias também foram evidenciados. Os problemas do serviço de
enfermagem são agravados pelo quantitativo insuficiente de pessoal e também pelas atividades que
constituem desvio de função tanto do pessoal de nível médio como dos profissionais enfermeiros.
Durante a realização da pesquisa, a gerente do serviço de enfermagem, juntamente com os demais
enfermeiros implementaram algumas mudanças, planejaram outras que virão a constituir uma base
para o modelo de gestão flexível e participativo.

Nº de Classificação: 3238
GODOY, Simone de. Educação em serviço por meio de videoconferência: aplicação de injetáveis
via intramuscular na região ventroglútea. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2002. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NOGUEIRA, Maria Suely
RESUMO: Realizou-se um treinamento sobre o conteúdo de administração de injetáveis pela via
intramuscular na região ventroglútea entre auxiliares de enfermagem de um hospital escola do interior
do estado de São Paulo, com o propósito de incentivar a utilização da região citada. Utilizou-se
tecnologia de videoconferência, interligando o laboratório de ensino de uma escola de enfermagem
estadual com o hospital, para ministrar aulas sobre o conteúdo e realizar treinamento em situação
simulada. Os 30 auxiliares de enfermagem foram avaliados quanto a aquisição de habilidade
intelectual e motora, bem como avaliaram a utilização da videoconferência como ferramenta para o
ensino em serviço. A maioria dos auxiliares de enfermagem obtiveram bom desempenho na
realização do procedimento em situação simulada e apontaram a videoconferência como um bom
meio para a realização de educação em serviço.

Nº de Classificação: 3239
HIGA, Elza de Fátima Ribeiro. Liderança do enfermeiro: a competência requerida. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2002. 215 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): TREVIZAN, Maria Auxiliadora
RESUMO: Este estudo focalizou a liderança do enfermeiro fundamentada nas Teorias Grid. Para a
autora essas teorias constituem-se numa alternativa que possibilita o desenvolvimento da liderança
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na enfermagem, contribuindo para a implementação de projetos inovadores que condizem com as
demandas da sociedade contemporânea. Compreendeu os seguintes objetivos: verificar e analisar o
estilo de liderança idealizado para o enfermeiro, na visão do pessoal auxiliar de enfermagem; verificar
e analisar o estilo de liderança realizado pelo enfermeiro, segundo a opinião do pessoal auxiliar de
enfermagem; verificar e analisar o estilo de liderança idealizado para o enfermeiro, sob a óptica dele
próprio; verificar e analisar o estilo de liderança realizado pelo enfermeiro, segundo sua própria
percepção. Comparar os estilos de liderança indicados como ideal e real para o enfermeiro, pelo
auxiliares de enfermagem, com os estilos de liderança ideal e real para o enfermeiro, indicados pelo
próprio profissional; e comparar os estilos de liderança exercido e idealizado pelos enfermeiros entre
as duas instituições pesquisadas. Foi desenvolvido em duas Instituições Hospitalares denominadas A
e B. contamos com a participação de 413 sujeitos, sendo 26 enfermeiros e 387 auxiliares de
enfermagem. Para a coleta de dados foram utilizados quatro instrumentos que derivaram de outros
dois elaborados por Trevizan (1993), denominados Instrumento Grid & Liderança em Enfermagem, e
adaptados pela autora da pesquisa. Os resultados obtidos foram: os enfermeiros dos dois hospitais
referem exercer e idealizar igualmente os estilos 9,9 seguidos do 5,5 e 1,9, com tendência a rejeição
dos estilos 9,1 e 1,1. Também os auxiliares de enfermagem confirmam a idealização e o exercício do
estilo 9,9 em primeira posição, seguidos dos estilos 5,5 e 1,9; entretanto, o desenvolvimento desses
três estilos está aquém do desejado e os estilos 9,1 e 1,1 são praticados acima da expectativa dos
sujeitos. Para o comportamento ideal de liderança do enfermeiro, o estilo 9,9 na visão dos auxiliares,
distinguiu diferença expressiva quando comparado com os demais estilos, indicando a intensa
preferência pelo mesmo.

Nº de Classificação: 3240
ARAUJO, Célia Regina Farias de. Medida indireta de pressão arterial: o que se recomenda e o que
se pratica (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2002. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VEIGA, Eugenia Velludo
RESUMO: Este estudo teve como objetivo avaliar como os profissionais da área de saúde realizam o
procedimento da medida indireta da pressão arterial, segundo as recomendações do III Consenso
Brasileiro de Hipertensão Arterial (1998). Observaram-se 155 procedimentos da medida indireta da
pressão arterial executados por profissionais de saúde (médicos, enfermeiros e auxiliares de
enfermagem) da Unidade de Clínica -Médica (enfermarias de Cardiologia) de um hospital público, que
inicialmente desconheciam que estavam sendo observados. A coleta de dados foi realizada no
decorrer do período de 17/10/2001 a 07/11/2001. Utilizou-se um "check-list" com 16 itens
relacionados ao procedimento da medida indireta da pressão arterial, com base nas recomendações
do III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial (1998). O estudo mostrou que 98,1% fizeram uso
do esfigmomanômetro de mercúrio e 1,9% do aneróide. Quanto à escolha do membro, 21,3%
escolheu o membro superior direito, 78,1% o membro superior esquerdo. Quanto às posições
adotadas pelos pacientes, durante o procedimento da medida, 36,1% estavam sentados e 63,9%
deitados. Quanto ao fator de escolha do membro, 68,4% foi casual e 31,6% houve um fator
motivador. Quatro itens apresentaram altíssima freqüência de procedimento inadequado: o item 8
(determina o nível máximo de insuflação através da palpação) em 96,8%; o 5 (coloca o manguito no
centro) em 83,2%; o 11 (solicita o paciente para não conversar durante a medida) em 91,6% e o 16
(informa o valor encontrado) em 79,4%. Em relação à colocação do manguito no local adequado,
99,4% posicionaram corretamente. Conclui-se que nem todas as etapas do procedimento da medida
indireta da pressão arterial sugeridas pela recomendação do III Consenso Brasileiro de Hipertensão
Arterial (1998) têm sido seguidas pelos profissionais de saúde, levando a um comprometimento dos
valores de pressão arterial obtidos. O que remete aos Enfermeiros à necessidade de investir na
educação continuada de sua equipe para obter valores de pressão arterial precisos. Informar e
motivar a equipe quanto à necessidade de mudanças de atitudes durante os cuidados prestados
durante a realização da medida indireta da pressão arterial contribuirá sem dúvida para uma melhor
qualidade da assistência relacionada à detecção precoce e controle da hipertensão arterial.

Nº de Classificação: 3241
PARENTI, Patricia Wottrich. Gravidez na adolescência: análise do conhecimento construído pela
enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2002. [119] f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CLAPIS, Maria José
RESUMO: Com o propósito de chegar a uma compreensão do que a literatura científica aborda sobre
o trabalho das enfermeiras acerca da gravidez na adolescência, optamos por desenvolver um estudo
descritivo, com a finalidade de proceder a uma análise qualitativa do conteúdo das publicações. O
objeto de análise constituiu-se da produção científica sobre o assunto, contida em periódicos
indexados, nacionais e internacionais, dos últimos cinco anos (1996 a 2000). O levantamento
bibliográfico foi realizado em três bases de dados: Lilacs, Medline e Adolec, utilizando as palavraschaves: gravidez - adolescência - enfermagem, resultando na amostra de 27 artigos indexados. A
análise do conteúdo dos artigos nos possibilitou a construção de duas temáticas de estudo. A visão
dos autores, sobre a gravidez na adolescência, aponta uma preocupação com os riscos biológicos e
sociais tanto para a mãe quanto para o recém-nascido. A atuação das enfermeiras na assistência à
adolescente grávida é destacada na participação, em programas de educação para a sexualidade e
prevenção de gravidez na adolescência, na assistência à adolescente grávida e a seu bebê e
perspectivas de atuação para as enfermeiras. As intervenções de enfermagem precisam ser
ampliadas para auxiliar as adolescentes grávidas e as mães adolescentes na realização do papel
materno e na construção de projetos futuros, além do cuidado com o seu bebê. Viabilizar programas
de formação e orientação às enfermeiras pode ser um recurso que nos forneça outras alternativas de
caminhos a serem trilhados e que revertam em melhoria na qualidade de vida das adolescentes.

Nº de Classificação: 3242
CORDEIRO, Carin de Freitas Nomi. Sistematização da assistência de enfermagem: visita préoperatória a pacientes submetidos à revascularização do miocárdio. Campinas. Universidade
Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2001. 145 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NORONHA, Rachel
RESUMO: O presente trabalho tem como objetivos analisar a assistência pré-operatória de
enfermagem, pela ótica dos pacientes em pós-operatório de revascularização do miocárdio, e
identificar a contribuição da visita pré-operatória de enfermagem - VPreOE - na assistência aos
pacientes. A opção por pacientes submetidos à cirurgia cardíaca deve-se, particularmente, a
estigmatização do órgão afetado (coração - órgão vital de extrema importância) e sua associação à
vida e à morte, à complexidade e ao porte da cirurgia, à recuperação pós-operatória que é crítica e
lenta e à necessidade de alterações nos hábitos e no estilo de vida desses pacientes. Trata-se de um
estudo comparativo/ descritivo/exploratório. A amostra foi composta por 30 pacientes internados em
unidades de internação, em pós-operatório de revascularização do miocárdio, maiores de idade,
verbalmente comunicativos e que concordaram em participar do estudo. A pesquisa foi desenvolvida
em dois hospitais públicos, com características semelhantes: um no município de São Paulo, com a
Sistemática da Assistência de Enfermagem Perioperatória - SAEP implantada, com visita préoperatória de enfermagem, e outro no município de Campinas-SP, sem a implantação da sistemática.
Obteve-se como resultados que os pacientes que receberam a VPreOE (Grupo A) identificaram o
profissional enfermeiro, o qual lhe ofereceu informações e orientações. Estes pacientes manifestaram
sentimentos de ansiedade, angústia, desconfiança e confusão, mas obtiveram contribuições da
VPreOE para a melhora da expressão, enfrentamento e reversão de seus sentimentos, fatos não
ocorridos com aqueles que não receberam a visita do enfermeiro, (Grupo B). A VPreOE foi
considerada pelos pacientes estudados uma intervenção positiva do profissional enfermeiro.

Nº de Classificação: 3243
BAJAY, Helena Maria. Registro da evolução de feridas: elaboração e aplicabilidade de um
instrumento. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas.
Departamento de Enfermagem, 2001. 181 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Izilda Esmenia Muglia
RESUMO: O tratamento de feridas vem sendo inovado com o desenvolvimento e lançamento no
mercado de novos produtos, exigindo dos enfermeiros capacitação técnico-científica para avaliar as
feridas e indicar o produto adequado para cada uma delas. A avaliação de feridas permite detectar a
característica da lesão, sua evolução e conhecer o tratamento a que está sendo submetida, tornando-
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se importante recurso para intervir no processo de cicatrização. A pesquisa observou a prática do
cuidado com feridas, num hospital escola, e percebeu que existem deficiências nos registros quanto
às características das lesões, evolução e tratamento da ferida. Este estudo teve como objetivo
elaborar, aplicar e analisar um instrumento para a Avaliação de Feridas. O instrumento foi
encaminhado para juízes, a sua aplicação ocorreu em 62 sujeitos internados num hospital
universitário, sendo que desse total houve a realização do teste de concordância entre observadores
para 50% da população. A concordância entre os juízes foi analisada pelo coeficiente de
concordância Kappa, indicando ausência de concordância entre eles. O teste qui-quadrado de
Cochran indicou que houve diferença estatisticamente significativa no número de respostas;
entretanto, apesar dessa diferença, o número de respostas positivas foi maior, indicando que os
juízes compreenderam a maioria dos itens. A concordância entre observadores foi analisada pelo
coeficiente de concordância Kappa, indicando coeficientes regulares excelentes. Os resultados
demonstram que o instrumento permite realizar registros sistemáticos dos dados da ferida, do
tratamento em curso e dos fatores de risco que interferem na cicatrização, como também sugerem
que o instrumento elaborado apresenta validade e confiabilidade. Os registros periódicos desses
dados possibilitam a continuidade do cuidado e contribuem para a melhoria da qualidade da
assistência de enfermagem.

Nº de Classificação: 3244
FERRERO, Sílvia Helena. Limitações para o autocuidado de idosos reinternados portadores de
vasculopatias. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas.
Departamento de Enfermagem, 2001. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CINTRA, Fernanda Aparecida
RESUMO: A vulnerabilidade decorrente do processo de senescência leva os idosos a uma maior
susceptibilidade a doenças, tornando-os usuários potenciais dos serviços hospitalares. Em nosso
país existe uma tendência, na hospitalização, em subestimar os potenciais dos pacientes,
particularmente dos idosos, para o autocuidado, o que favorece a descontinuidade do tratamento em
seu domicílio e, conseqüentemente, aumenta o risco da reinternação. No idoso portador de
vasculopatias, com historia de reinternação, o autocuidado é fundamental para a manutenção da
saúde, da independência e da autonomia. O objetivo deste trabalho foi identificar e analisar as
limitações para o autocuidado de idosos reinternados portadores de vasculopatias. A pesquisa foi
realizada com seis idosos, com idade igual ou superior a 60 anos, portadores de vasculopatias,
internados na Enfermaria da Clínica Vascular, de um hospital universitário, e com historia de
reinternação. Foram realizadas entrevistas individuais utilizando-se instrumento próprio. A análise foi
constituída por duas etapas distintas, mas que se complementavam. A primeira etapa identificou e
analisou as limitações para o autocuidado, segundo a Teoria do Autocuidado, de Dorothea E. Orem.
A segunda etapa analisou o material sob a perspectiva da Análise de Discurso, de filiação francesa.
Os resultados mostraram que, tal como estão configuradas na discursividade da saúde, as condições
de produção dos discursos dos idosos são determinantes no surgimento de limitações e impedem a
efetivação do autocuidado. As limitações para o autocuidado revelaram-se decorrentes da falta de
interlocução do paciente com os profissionais da saúde e com seu próprio corpo. A falta de
interlocução é preenchida por dúvidas e por insegurança quanto ao próprio corpo, às condutas
médicas e ao prognóstico, inviabilizando o autocuidado.

Nº de Classificação: 3245
VIEIRA, Carmen Silvia de Campos Almeida. Prevenção de incapacidades em hanseníase, no
Ambulatório Regional de Especialidades de Taubaté de 1990 a 1999. Campinas. Universidade
Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2001. 256 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Eliete Maria
RESUMO: Trata-se de análise retrospectiva do atendimento no Programa de Controle da
Hanseníase, com ênfase na Prevenção de Incapacidades (PI), na década de 90 aprofundando
conhecimentos sobre a história da atenção à hanseníase e a organização dos serviços, com base
nos indicadores epidemiológicos e operacionais, em algumas ações de Controle do Programa, na
caracterização sociodemográfica da população, bem como na avaliação do grau de incapacidades,
conforme padronização do Programa de Controle da Hanseníase no diagnóstico e na alta do doente.
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Desenvolveu-se no Ambulatório Regional de Especialidades de Taubaté (ARE), da Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo, levantamento e análise de 408 prontuários, fichas epidemiológicas e
de PI, correspondendo a 100% dos casos novos inscritos no Programa e em Poliquimioterapia.
Utilizaram-se Tabelas e Figuras para descrever o perfil do grupo estudado. Os dados epidemiológicos
no ARE Taubaté, na década de 90, demonstraram coeficientes de prevalência de 3,1% por 10.000
habitantes e de detecção de 0,9% por 10.000 habitantes em 1999; portanto, a endemia está presente,
com muitos diagnósticos de casos novos. Os dados operacionais mostraram que se consegue avaliar
as incapacidades físicas na maioria dos casos novos. A maior ocorrência foi das formas polarizadas:
Virchoviana (43,5%), Tuberculóide (25,5% e Dimorfa (23,3%). Na caracterização da população
estudada, conclui-se que a hanseníase ocorreu, com maior freqüência, na faixa etária de 30 a 49
anos (48,2%), no sexo masculino (60%), e em moradores da região baixa do município (48,6%.
Quanto à escolaridade, predominou o ensino fundamental incompleto (57,7%). O analfabetismo está
mais presente entre as formas avançadas (15,2%) e, à medida que aumenta a escolaridade (nível
superior), a forma Indeterminada é mais freqüente. Observa-se que as reações hansênicas ocorrem
com maior incidência entre as mulheres (63%). A avaliação do grau de incapacidades no diagnóstico
apresentou maior percentual na forma Indeterminada, sem incapacidades instalada (63,3%),
enquanto nos graus 2 e 3 o percentual maior é na forma Virchoviana (34%). Constata-se que o maior
percentual de incapacidades graus 2 e 3 ocorreram nos pés (14,8%), seguido das mãos (13,2%) e
olhos (7, 6%), o que sinaliza a importância de valorizar e implementar as ações de PI nos membros
inferiores e superiores. Quanto à recuperação dos doentes com grau 1 (anestesia) no diagnóstico,
(46,3%) recuperaram para grau 0 e (48,4%) mantiveram-se no grau 1, sem evoluir para
incapacidades mais severas (deformidades). Nos doentes com grau 2 e 3 de incapacidades no
diagnóstico, verifica-se percentual maior de manutenção nesses graus (62,8% e 40%
respectivamente), o que demonstra a dificuldade de recuperar as incapacidades mais avançadas.
Quanto ao percentual de piora, para os doentes diagnosticados no grau 1, e no 2, foi baixa, com um
percentual de 7,2%. Portanto, não são todos os doentes que conseguiram recuperar-se, o que
demonstra a complexidade das Ações da Prevenção de Incapacidades, pois a mesma é fruto de
vários fatores, tais como: interação entre o doente e o profissional, incorporação do autocuidado,
maior escolarização, efetivação das Ações de Controle da Hanseníase de forma global, com
descentralização das ações de PI e avaliação continuada.

Nº de Classificação: 3246
NASCIMENTO, Elisabet Pereira Lelo. Enfermeiras e suas práticas na rede básica de saúde de
Campinas nas décadas de 70 e 80 (As). Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade
de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2002. 269 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NOZAWA, Márcia Regina
RESUMO: O presente estudo tem por objetivo analisar a inserção e as práticas desenvolvidas pelas
enfermeiras na rede básica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Campinas entre 1978 e 7989.
A delimitação de tal período decorreu de um lado, pela contratação das três primeiras enfermeiras e
de outro, pela implantação do Sistema Único de Saúde em 1990, quando ocorreram relevantes
transformações na organização dos serviços básicos de saúde de Campinas. Buscamos resgatar e
analisar a história da inserção e das práticas das enfermeiras, entendidas como trabalho,
considerando que a enfermagem ocupa um significante papel na organização e prestação de serviços
à população, que seu núcleo de atuação faz interseção com todas as áreas do campo da saúde e
que as enfermeiras são sujeitos de um movimento de transformação na saúde publica deste
município. Há na rede básica, atualmente, 265 enfermeiras que corresponde a 18,9% da equipe de
enfermagem e esta compõe 49,1% do conjunto de trabalhadores na área da saúde. Trata-se de uma
pesquisa de natureza histórica que foi desenvolvida mediante entrevista, como técnica de obtenção
de dados primários, pesquisa e análise documental. A carência de documentos oficiais relativos ao
período estudado foi fator determinante na escolha do método de história oral para a realização desta
pesquisa. O processo de construção da rede de informantes permitiu identificar que o conjunto de
enfermeiras que trabalharam na SMS de Campinas no período abrangido pelo estudo, correspondia a
56 profissionais, contrariando informação oficial que contabilizava 31 enfermeiras. Do conjunto de 56
enfermeiras, 11 foram entrevistadas e indicaram existência de outros documentos relevantes ao tema
de estudo. Entre as práticas desenvolvidas pelas enfermeiras, destaca-se a supervisão, como
instrumento de avaliação/treinamento e de fiscalização/controle do trabalho e dos agentes; a
formação e treinamento de auxiliares de saúde publica; a organização e desenvolvimento de grupos
educativos; a consulta e atendimento de enfermagem; a visita domiciliária; a normatização e
desenvolvimento de procedimentos técnicos de enfermagem e os registros de enfermagem. Conclui-
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se que no período estudado, houve transformações nos processos de trabalho das enfermeiras, que
ora encontraram seu papel na assistência individual e coletiva, ora na capacitação ou na gerência,
buscando ocupar um espaço social e político, definindo a sua atuação para atender às necessidades
dos usuários e às diretrizes da SMS. Portanto, a posição assumida pelas enfermeiras foi
extremamente relevante para a instalação da rede básica de saúde, a reordenação das práticas de
enfermagem e para a implantação do modelo de atenção à saúde, sendo sujeitos da inserção e da
produção de novos saberes e práticas na SMS de Campinas nas décadas de 70 e 80.

Nº de Classificação: 3247
SANDINI, Egle Luz Lopes. Ambulatório de saúde mental no contexto da reforma psiquiátrica: um
estudo no município de Taubaté-SP (O). Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade
de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2002. 186 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KIRSCHBAUM, Débora Isane Ratner
RESUMO: Esse trabalho teve como objetivo reconstituir historicamente a criação do ambulatório de
saúde mental no município de Taubaté, com base na análise dos documentos e de entrevistas.
Inicialmente, apresentou-se a historia da loucura, pontuando-se os processos de sua compreensão,
inclusão e exclusão no universo social que fundamentaram o conjunto de idéias políticas, sociais e
econômicas da reforma psiquiátrica. Delineou-se um paralelo entre a Reforma Sanitária e a Reforma
Psiquiátrica, compreendendo-as como provenientes de movimentos sociais de denuncia das
condições de vida da população. Assim sendo, viabilizou-se a efetivação das propostas reformistas
na saúde publica e na saúde mental, que culminaram num processo de inclusão do cidadão na busca
de seu direito à saúde, pro meio da universidade, eqüidade, integralidade e a ampliação da
participação social. Os serviços extra-hospitalares apresentam-se como a alternativa ao modelo de
internação vigente, apoiando-se no ambulatório como uma das possibilidades de atenção em saúde
mental. O atendimento em saúde mental no município de Taubaté inicia-se em 1988. Nos quatro anos
anteriores havia um atendimento médico, supervisionado por um psiquiatra de outro município. A
equipe, gradativamente, constituí-se com o "ajuntamento" de alguns profissionais. Pela análise dos
documentos e das entrevistas com os fatores que participaram direta ou indiretamente da constituição
do ambulatório em questão, pode-se identificar que, ao longo do tempo, a equipe preocupou-se em
oferecer um serviço que atendesse às necessidades da população que a procurava. Buscou
organizar seu trabalho de forma a priorizar a população de psicóticos e neuróticos graves, seus
familiares e os egressos de hospitais psiquiátricos, embora acolhessem todos os que procuravam o
serviço, tendo em vista ser esse o único atendimento publico do município. Procurou mobilizar as
instituições de saúde para a organização de um atendimento que contemplasse a
urgência/emergência, os leitos de observação e os leitos de media permanência no Hospital
Universitário, sem obter sucesso nesses doze anos, exceto com o atendimento no Pronto Socorro.
Identificou-se que falta da concretização de uma proposta de trabalho hierarquizada, o isolamento da
equipe, a ausência de outros níveis de complexidade, a carência de investimento para que a equipe
se estruturasse apropriadamente para o atendimento, a falta de supervisão e a falta de recursos
foram alguns dos aspectos estruturais que dificultaram a realização de um trabalho adequado. Por
parte da equipe, as dificuldades centravam-se na lentidão com que a interação entre seus
componentes acontecia, nas dificuldades na organização do serviço e no atendimento médicocentrado desvinculado do atendimento que a equipe realizava. Pode-se inferir que a complexidade se
articulava no processo de trabalho, questionando a capacidade de os profissionais somarem saberes
e fazeres, ou de somente ordena-los em dias e horas marcadas. A ausência de uma intervenção na
equipe, fragilizada pelo desgaste do seu potencial de mobilização, culminou nos pedidos de
transferência da maioria dos profissionais. Vale ressaltar que, nesse momento, houve o rompimento
de uma situação mantenedora do caos, que mobilizou outros setores político-municipais, os quais
assumiram o ambulatório de saúde mental no município de Taubaté.

Nº de Classificação: 3248
CAMPOS, Silvia Henrique de. Subsídios para o ensino de nutrição em enfermagem: uma
experiência usando a técnica de grupo focal. Campinas. Universidade Estadual de Campinas.
Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2002. 150 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BOOG, Maria Cristina Faber
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RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo estudar as percepções das enfermeiras docentes acerca
do ensino de nutrição na graduação e das práticas profissionais atuais relacionadas a essa área,
como o objetivo de subsidiar uma proposta pedagógica. A pesquisa foi realizada com enfermeiras
docentes de uma universidade privada do Estado de São Paulo, em duas etapas. Na primeira,
obteve-se dados referentes ao ensino de nutrição recebido na graduação e as demandas quanto à
nutrição na área de atuação do profissional, junto com 13 enfermeiras docentes, utilizando-se análise
descritiva, estatística de freqüência absoluta e relativa porcentual dos dados. Na segunda etapa,
participaram cinco docentes, quando se empregou a técnica do grupo focal, que permite a obtenção
de dados de natureza qualitativa a partir de sessões grupais em que pessoas que compartilham
trações comuns discutem aspectos de um tema especifico. Na primeira etapa, verificou-se que o
ensino de nutrição recebido pelas enfermeiras foi predominantemente técnico, dissociado da prática e
distanciado de questões sociais e econômicas e que as demandas em relação à nutrição dizem
respeito à promoção à saúde, assistência ambulatorial e assistência hospitalar. Na segunda etapa,
foram constituídas cinco categorias de análise: ciência da nutrição e alimentação no cotidiano, o
cuidar e a alimentação, o ensino de nutrição obtido na graduação e demanda profissional, interface
do trabalho do nutricionista e enfermeiro e o conceito de interdisciplinaridade. Verificou-se que não há
compreensão da inter-relação entre os conceitos de nutrição e alimentação, não há atenção aos
aspectos subjetivos relacionados à alimentação dentro do cuidado nutricional e há dificuldade para a
ação interdisciplinar na equipe de saúde. Sugere-se uma proposta pedagógica norteada pela
articulação do conhecimento técnico com as ciências naturais e ciências humanas e, todas elas,
sempre, com as práticas profissionais. O ensino deve transpor os limites da técnica, ser abrangente,
isto é, estabelecer relações com outras áreas do conhecimento, ser desenvolvido ao longo do curso,
de forma a contemplar a complexidade do fenômeno da alimentação nos diversos contextos, jamais
deixando de incluir as questões sociais e econômicas aí imbricadas.

Nº de Classificação: 3249
GODOY, Armando Carlos Franco de. Avaliação da influência da fisioterapia respiratória no
refluxo gastrofaríngeo de dieta enteral em pacientes sob ventilação mecânica. Campinas.
Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de
Enfermagem, 2002. 72 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CERIBELLI, Maria Isabel Pedreira de Freitas
ARAÚJO, Izilda Esmenia Muglia
RESUMO: Esta pesquisa foi realizada como o objetivo de verificar se a fisioterapia respiratória
favorece o surgimento de refluxo gástrico de dieta enteral para a cavidade orofaríngea em pacientes
adultos, sedados, portadores de via aérea artificial e necessitando ventilação mecânica. Efetuou-se
um estudo experimental prospectivo, utilizando-se o modelo estatístico caso-controle, empregou-se
grupo experimental, o qual os pacientes recebiam tratamento fisioterápico e o grupo de controle, o
qual os pacientes não recebiam tratamento fisioterápico. A amostra foi composta por 20 pacientes em
cada grupo, os quais recebiam dieta enteral por sonda de alimentação alocada no estômago. Utilizouse como marcador do refluxo gástrico de dieta enteral o corante azul-de-metileno, injetado no
intervalo entre a metade e a outra metade do volume total de dieta enteral infundida. Se os pacientes
apresentassem colorações azuladas em suas secreções orofaríngeas, verificado por três profissionais
da saúde no final do experimento, estaria evidenciado o refluxo de dieta enteral. Ao final de cada
experimento, tanto no grupo controle como no grupo experimental, não foram encontradas, secreções
azuladas, em nenhum paciente durante as inspeções de sua cavidade orofaríngea. Este fato nos
permitiu concluir que a fisioterapia respiratória, neste grupo de pacientes, não propicia o refluxo de
dieta enteral para a cavidade orofaríngea.

Nº de Classificação: 3250
DURAN, Erika Christiane Marocco. Capacidade para o trabalho entre trabalhadores de
enfermagem do pronto socorro de um hospital universitário. Campinas. Universidade Estadual
de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2002. 100 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COCCO, Maria Inês Monteiro
RESUMO: A transição demográfica e epidemiológica vivenciada pelo Brasil propiciará ao país, dentro
de alguns anos, uma posição mundial de destaque em relação à população idosa. Aliado a isto, a
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necessidade de adequação econômica e conseqüentes alterações na realidade previdenciária
nacional, conduzem à permanência dos trabalhadores no mercado de trabalho por um maior objetivo
deste estudo foi avaliar a capacidade para o trabalho entre trabalhadores de enfermagem do Pronto
Socorro de um Hospital Universitário. Participaram do estudo cinqüenta e quatro trabalhadores (40
mulheres e 14 homens), com idades entre 23 e 53 anos (média de 37,1 anos). Utilizou-se o Índice de
Capacidade para o Trabalho-ICT, instrumento desenvolvido na Finlândia, que apresentou valor médio
42,0. A correlação do ICT com exigência física, exigência mental, perda estimada para o trabalho
devido a doenças, apreciação das atividades diárias, o sentir-se ativo e alerta e da idade com a
capacidade atual para o trabalho estabeleceram associações estatísticas significantes. As doenças
mais referidas com diagnóstico médico foram à doença músculo - esquelética, cardiovascular,
respiratória e neurológica. Salienta-se que a prevenção e a promoção da saúde no trabalho é um dos
aspectos fundamentais na manutenção da capacidade para o trabalho.

Nº de Classificação: 3251
PERDOMO, Célia. Estudo do cortisol salivar e ciclo vigília-sono em trabalhadores da área da
saúde do turno noturno. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências
Médicas. Departamento de Enfermagem, 2002. 96 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DE MARTINO, Milva Maria Figueiredo
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivos verificar a presença do ritmo circadiano do cortisol
salivar e correlacionar o cortisol salivar nos diferentes turnos de trabalho, além de estudar os padrões
de sono através das variáveis: horários de deitar, dormir e acordar, tempo de latência do sono,
quantidade de sono diurno e noturno, qualidade do diurno e noturno e sensação ao acordar após o
sono diurno e noturno, maneiras de acordar, hábitos de cochilo e comparação do sono atual com o
habitual em trabalhadores de enfermagem. Foi realizada no Hospital das Clínicas da Universidade
Estadual de Campinas, São Paulo. Participaram, voluntariamente 41 enfermeiros, técnicos e
auxiliares de enfermagem, sadios, com idade entre 21 e 47 anos, de ambos os sexos que
responderam um questionário sobre o ciclo de vigília-sono e outro questionário para classificar os
sujeitos. As coletas de saliva para dosagem do cortisol foram efetuadas pelo próprio trabalhador,
duas vezes por dia, a primeira às 8:00 horas e a segunda amostra às 23:00 horas, os registros no
diário de sono foram preenchidos na manhã seguinte, diariamente, por 30 dias por todos os sujeitos.
Os resultados mostraram que os indivíduos do turno matutino, vespertino e noturno apresentaram
níveis de cortisol salivar às 8:00 e 23:00 horas, indicando perda de ritmo circadiano nos indivíduos do
turno noturno. Quanto ao padrão de sono o grupo do turno noturno apresentou tempo de sono
noturno maior do que os demais; houve diferença significativa para a qualidade do sono diurno,
quanto comparada ao sono noturno, no grupo do turno noturno, quando utilizamos o Teste de
Wilcoxon (p=0,002).

Nº de Classificação: 3252
BASSINELLO, Greicelene Aparecida Hespanhol. Perfil dos professores de ensino médio
profissionalizante de enfermagem na região de Piracicaba. Campinas. Universidade Estadual de
Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2002. 152 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Eliete Maria
RESUMO: O objetivo de conhecer as escolas e traçar o perfil dos professores de nível médio
profissionalizante de enfermagem na região de Piracicaba e discuti-lo à luz da sociologia das
profissões, justifica-se pro questionamentos da prática profissional como enfermeiro-docente,
sobretudo em relação à prática pedagógica. Para tanto resgatou-se a história do ensino de
enfermagem no Brasil, com ênfase no ensino médio profissionalizante e no cenário de formação de
docente de nível médio. A caracterização das escolas foi necessária para entender o próprio
enfermeiro neste contexto. Configurou-se como estudo descritivo. A região conta com dezesseis
escolas de ensino médio profissionalizante, sendo que sete escolas são públicas e nove escolas são
privadas com a presença de 2077 alunos matriculados nos cursos de nível médio de enfermagem.
Para a coleta de dados sobre o perfil docente foi elaborado e validado um instrumento com questão
relacionadas à identificação, formação profissional, condições de trabalho e acesso à informação
técnico científica. Há maior concentração de docentes na faixa etária de 40-49 anos (53,1%), com
predominância do sexo feminino (95,1%). A maioria dos enfermeiros-docentes são casados (76,5%).
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Em relação ao tempo de formado 69,1% dos enfermeiros têm de 10 a 24 anos de 43,2% estão
atuando apenas há quatro anos na docência. Quanto à jornada de trabalho 48,1% cumprem uma
jornada semanal de até 20 horas dedicadas à docência; 51,8% são contratados temporariamente e
67,9% dos respondentes possuem dois vínculos empregatícios. A docência é atividade secundaria
para 51,9% dos enfermeiros participantes da pesquisa. Os achados apontam uma preocupação pela
formação contínua, pois 79% dos pesquisados têm títulos de pós-graduação e a formação
pedagógica, através da licenciatura em enfermagem, foi realizada por 51,85% dos enfermeiros docentes. O grau de realização no magistério para 66,7% dos pesquisados é bom e uma das
motivações é o gostar de ensinar. Concluímos que o ensino médio profissionalizante de enfermagem
na região de Piracicaba conta com enfermeiros - docentes que investem em sua capacitação,
evidenciando momentos de transformação com novos desafios que se reafirmam e renovam-se
permanentemente.

Nº de Classificação: 3253
CODO, Carla Regina Bianchi. Amamentação do recém-nascido pré-termo: olhar materno.
Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de
Enfermagem, 2002. 202 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SHIMO, Antonieta Keiko Kakuda
RESUMO: Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa que procurou
desvendar a amamentação do bebê prematuro, tendo como informante a mulher/mãe. Para melhor
compreensão do processo de aleitamento materno, realizamos uma revisão da literatura sobre:
aspectos histórico-sociais e culturais da amamentação; anatomia da mama e fisiologia da lactação;
aspectos do recém-nascido a termo e pré-termo, com o intuito de estabelecer parâmetros do
desenvolvimento normal e o que pode ser encontrado com relação ao prematuro; revisamos também
noções sobre a matenidade e o significado da prematuridade para os pais. O referencial teórico
escolhido foi o cuidado humano e a rede de apoio social tendo como objetivo geral: analisar a
vivencia do processo de amamentar em mulheres-mães de bebês prematuros internados em uma
UTIN de um hospital filantrópico do interior do estado de São Paulo; e objetivos específicos: 1identificar o significado atribuído pelas mulheres em relação à amamentação de RNPT, comparandoo com sua prática; 2- identificar os sentimentos e as dificuldades que as mulheres-mães vivenciam no
processo do aleitamento materno do filho prematuro; 3- descrever as estratégias utilizadas pelas
mulheres para a manutenção da lactação, e 4- identificar a rede de apoio social. Para a coleta de
dados utilizamos entrevistas semi-estruturadas gravadas em dois momentos distintos: antes da
amamentação ao peito e depois da amamentação ao peito. Utilizamos também a observação
participante e a construção do mapa de rede social pessoal. A análise de conteúdo temático foi à
estratégia escolhida para a analisar os dados, emergindo três núcleos de sentidos: 1- Desvendando o
processo de alimentação do RNPT, através do qual pudemos identificar que as dificuldades e
estratégias utilizadas pelas mulheres/mães de RNPT são muito semelhantes às utilizadas pelas mães
de recém-nascidos a termo, inclusive com relação à sua culpabilização diante dos insucessos; 2Desvendando a rede de apoio; pudemos identificar as necessidades das mães em ser cuidadas para
se tornarem boas cuidadoras, rede esta onde também se insere a equipe de saúde que cuida e se
relaciona com o binômio; bebê-mãe; 3- Exercendo o papel de ser mãe; neste núcleo percebemos que
a mulher só se sente mãe quando tem oportunidade de cuidar de seu bebê e oferecer-lhe um produto
que só ela é capaz de fornecer - o leite materno. A partir da compreensão desse processo, proposta
foram elaboradas com o intuito de minimizar as dificuldades das mulheres-mães, principalmente com
relação à capacitação do pessoal que cuida desse binômio: bebê-mãe; e da sua família.

Nº de Classificação: 3254
MOSTAZO, Rubiane Rodrigues. Usuários de um Centro de Atenção Psicossocial: um estudo de
suas representações sociais acerca de tratamento psiquiátrico. Campinas. Universidade Estadual de
Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2002. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KIRSCHBAUM, Débora Isane Ratner
RESUMO: objetivo do presente estudo é identificar e analisar as representações que usuários de um
centro de atenção psicossocial constroem acerca do fenômeno tratamento psiquiátrico. Foram
entrevistados 11 usuários do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS/Estação. Os dados foram
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submetidos à análise de conteúdo, segundo Bardin, tendo como suporte referencial teóricometodológico a teoria moscoviciana de representação social. Os temas, definidos a partir da análise
dos dados, possibilitam a estruturação de três categorias. A primeira delas, tratar é ser medicado, foi
construída a partir da compreensão medicamentosa do tratamento psiquiátrico. Nesta categoria estão
contidos temas como o remédio como tratamento psiquiátrico, os efeitos do tratamento, os diferentes
profissionais e sua participação no tratamento. A segunda categoria, tratar é ser
cuidado/(des)cuidado, foi delineada a partir das ações de cuidados e de descuidos atribuídos ao
tratamento psiquiátrico, com os seguintes temas: o cuidado no tratamento psiquiátrico, violência e
instituição fechada. Na terceira categoria, tratar é estar em atividade, foi constituída a partir dos
sentimentos que os sujeitos verbalizam sobre a terapia ocupacional e o trabalho no tratamento
psiquiátrico.

Nº de Classificação: 3255
NISHIDE, Vera Médice. Riscos ocupacionais e acidentes do trabalho: uma realidade em unidade
de terapia intensiva. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências
Médicas. Departamento de Enfermagem, 2002. 158 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BENATTI, Maria Cecília Cardoso
RESUMO: Este estudo, de caráter descritivo, identificou e avaliou os riscos ocupacionais a que estão
expostos os trabalhadores de enfermagem de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) durante sua
jornada de trabalho, bem como identificou os acidentes do trabalho do último ano, correlacionando-os
com o procedimento que estava sendo executado pelo trabalhador no momento do acidente. Para
tanto, elaborou-se um instrumento de investigação que contou com perguntas fechadas e abertas,
aplicado a 68 trabalhadores da equipe de enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem) que assistem aos pacientes e que trabalham na UTI do Hospital das Clínicas da
Universidade Estadual de Campinas - HC/UNICAMP. A unidade escolhida atende a pacientes
gravemente enfermos e com patologias diversas, onde são desenvolvidos procedimentos invasivos e
não-invasivos de grande complexidade. Os dados foram coletados por meio de entrevista individual,
no período de fevereiro a março de 2001. De posse dos resultados obtidos, constatou-se que o
trabalhador de enfermagem da unidade estudada está exposto, principalmente, aos riscos de
acidentes relacionados aos procedimentos de assistência aos pacientes por contato freqüente com
sangue, secreções e fluidos corpóreos, a perfurocortantes, ao esforço físico e às infecções e doenças
de diagnóstico não confirmado e, também, ao ambiente laboral através de desconforto por
temperatura e ruído/barulho e inadequação de iluminação natural e artificial. Foi observado que a
maioria dos trabalhadores usavam luvas, máscaras e aventais como barreiras de proteção.
Entretanto, um baixo percentual utiliza óculos de sobrepor como medida de segurança. Os acidentes
ocorridos com os trabalhadores foram predominantemente o contato de pele e mucosa com sangue e
secreções, vindo depois ferimento por perfurocortantes, queda e problema de coluna. Estes estavam
relacionados aos procedimentos de aspiração de tubo orotraqueal, preparo de medicação e coleta de
sangue arterial, piso molhado e transporte de paciente. Conclui-se que são necessárias mudanças no
ambiente de trabalho e programas de prevenção, para minimizar os riscos em procedimentos de
assistência aos pacientes e ambiente laboral, para todos os trabalhadores hospitalares.

Nº de Classificação: 3256
RUSISCA- DE TOLEDO, Edegarda Helena. Ações e dificuldades para o autocuidado em idosos
com afecções onco-hematológicas. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de
Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2002. 163 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DIOGO, Maria José D'Elboux
RESUMO: As afecções onco-hematológicas, como leucemia, linfoma e mieloma são mais freqüentes
com o avanço da idade. As alterações decorrentes da doença e do tratamento levam à necessidade
de desenvolvimento de ações de autocuidado. Entretanto, o idoso pode apresentar limitações para o
autocuidado, que podem interferir na sua recuperação. A identificação das ações e dificuldades para
o autocuidado dos idosos portadores de afecção onco-hematológica pode ser uma alternativa para
fundamentar a educação e orientação desta clientela com vistas ao controle e redução dos fatores de
risco para a saúde e melhora dos seus conhecimentos sobre a afecção. Isso posto, este estudo tem
os seguintes objetivos: identificar as afecções neoplásicas hematológicas e outras presentes nos
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idosos sob tratamento em um ambulatório de onco-hematologia; identificar as ações de autocuidado
que estes idosos realizam com relação ao seu tratamento e as dificuldades para o autocuidado que
os idosos relatam quanto ao tratamento. Pelos resultados foi observado que a afecção oncohematológica predominante foi o mieloma múltiplo e a outra afecção prevalente é a hipertensão
arterial. A maioria dos idosos apresentou uma ou mais ações de autocuidado elencadas no
instrumento. As dificuldades identificadas frente ao início do tratamento, sua continuidade e presença
dos efeitos colaterais, na manutenção do tratamento e prevenção de complicações da doença foram:
a demora/desconhecimento do diagnóstico, limitações financeiras e a presença dos sintomas.

Nº de Classificação: 3257
BUENO, Flora Marta Giglio. Construção da autonomia profissional: o trabalho do enfermeiro no
contexto hospitalar (A). Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências
Médicas. Departamento de Enfermagem, 2002. 264 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): QUEIROZ, Marcos de Souza
RESUMO: Esta investigação identifica fatores que interferem na qualidade da prática de enfermagem
dentro de um hospital universitário. Faz, também, algumas considerações sobre o cuidado à saúde, o
desenvolvimento histórico da enfermagem e dos cuidados em enfermagem, o processo de trabalho
que se desenvolve, sua organização e, a partir daí, salienta a importância de uma reflexão crítica dos
enfermeiros, enquanto sujeitos que devem atuar redimensionando continuamente a sua prática. Esse
posicionamento traria como resultado um agir em enfermagem com valores modificados, necessários
para uma intervenção de qualidade no processo de trabalho em saúde e da enfermagem,
consubstanciado no ato cuidador, essência do trabalho de enfermagem em saúde, destacando a
autonomia como um fator importante a ser resgatado na assistência de enfermagem prestada. A
partir se uma quantitativa e qualitativa, são pontuadas questões sobre o espaço que o enfermeiro
ocupa no trabalho em saúde, os fatores que trazem satisfação no exercício profissional, a
responsabilização, ressaltando sua autonomia no ato cuidar/cuidado, como condição de direito e
poder para determinar seu modo de ser, saber e agir. O estudo foi desenvolvido em um hospital
publico universitário do Município de Campinas com profissionais enfermeiros, atuando na área
assistencial, tanto em Unidades de Internação como Ambulatórios Especializados, Unidade de
Terapia Intensiva e Pronto Socorro, utilizando-se um questionário-padrão, com análise estatística na
abordagem quantitativa e a realização de uma entrevista semi-estruturada, na abordagem qualitativa.
Por fim, é proposto um repensar na maneira de desenvolver o trabalho do profissional enfermeiro de
modo a estimular seu compromisso com a produção de saúde, ao mesmo tempo em que se procura
garantir maior nível de satisfação no exercício da profissão. Além disso, procura-se demonstrar a
necessidade de atitudes mais expressivas, posturas mais ativas e reflexivas, saberes mais
específicos para que então se torne efetivamente um profissional essencial e com maior visibilidade
social.

Nº de Classificação: 3258
OLIVEIRA, Telma Eliane Garcia Clajus. Prevenção ao uso e abuso de drogas: um recorte na
história intelectual da enfermagem. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de
Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2002. 169 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): QUEIROZ, Marcos de Souza
RESUMO: A disseminação do uso de substancias psicoativas emerge no momento atual como uma
problemática complexa e crescente. Diante das diversas questões que envolvem as causas da
drogadição, os métodos usuais da ciência médica e epidemiológica têm se mostrado insuficientes,
principalmente pelo fato de se tratar de uma população marginalizada. Trazendo uma revisão teórica
das transformações ocorridas no pensamento cientifico, a partir de uma contextualização histórica
dentro dos modelos arqueológicos de Foucault, sinaliza-se a influencia e a contribuição da
racionalidade na exclusão do individuo dependente químico, e nas contradições das abordagens
preventivas sobre a drogadição. Considerando que as conotações socioculturais exercem marcante
influencia nas motivações para o uso destas substancias, o que requer uma inserção mais direta no
campo de pesquisa, deu-se destaque aos modernos métodos antropológicos que priorizam as
questões culturais e a subjetividade do individuo dependente químico. Uma vez determinados os
referenciais de análise neste contexto, esta pesquisa objetivou conhecer a colaboração cientifica
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contemporânea da Enfermagem na temática da prevenção ao uso e abuso de drogas, e se esta
categoria profissional em seus trabalhos científicos tem se utilizado de métodos que permitam a
escuta do Outro, o principal objetivo da assistência. Através de um recorte na história intelectual da
Enfermagem, utilizando o referencial teórico da História das Mentalidades, expomos o perfil das
idéias dos profissionais de Enfermagem referidos nos resumos de trabalhos acadêmicos e científicos
publicados nos catálogos do Cepen (Centro de Estudos e Pesquisa em Enfermagem), e nos livros de
resumos de eventos específicos: CBEn (Congresso Brasileiro de Enfermagem) e no VI Encontro de
Pesquisadores em Saúde Mental. A análise revela que a Enfermagem se insere nesta temática de
maneira evolutiva, e sua produção cientifica acompanha as revoluções da ciência, demonstrando por
meio de suas idéias estar aberta à introdução de um novo paradigma que surge em sintonia com
fatores socioculturais, nos quais o exercício da cidadania plena pode ser praticado numa ética de
interlocução e interdisciplinaridade.

Nº de Classificação: 3259
SILVEIRA, Valéria do Amaral. Trabalho e qualidade de vida dos trabalhadores de enfermagem de
uma unidade de terapia intensiva pediátrica. Campinas. Universidade Estadual de Campinas.
Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2002. 88 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COCCO, Maria Inês Monteiro
RESUMO: O processo de trabalho de enfermagem, nas últimas décadas, sofreu mudanças
importantes e para entende-lo é fundamental estudar como estudar como se dão a concepção do
trabalho geral, o trabalho de enfermagem e sua organização; além dos fatores que interferem na vida
dos trabalhadores de enfermagem. A pesquisa tem como objetivo estudar a percepção dos
trabalhadores em relação à sua qualidade de vida de uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica
(UTIP). O estudo foi realizado na UTIP de um Hospital Universitário, do interior do Estado de São
Paulo. A população estudada foi constituída pelos trabalhadores de enfermagem dos três turnos. Foi
utilizado um instrumento elaborado pela Organização Mundial da Saúde denominado WHOQOL-100
e um questionário com informações gerais para o desenvolvimento da pesquisa. Os dados foram
analisados de forma quantitativa e apresentaram os seguintes resultados: a população é
predominantemente feminina, jovem, tem boa qualificação; percebem sua saúde como boa; os
domínios representativos de qualidade de vida mostram que os trabalhadores avaliam como boa sua
qualidade de vida.

Nº de Classificação: 3260
PAFARO, Roberta Cova. Estudo do estresse do enfermeiro com dupla jornada de trabalho em
um hospital de oncologia pediátrica de Campinas. Campinas. Universidade Estadual de
Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. Departamento de Enfermagem, 2002. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DE MARTINO, Milva Maria Figueiredo
RESUMO: Este estudo tem como objetivos: investigar a presença e o nível de estresse emocional, os
sintomas físicos e psicológicos, a intensidade do estresse em enfermeiros que fazem dupla jornada
de trabalho e os que não fazem. Foi realizado no Centro Infantil Boldrini na cidade de Campinas, SP.
Participaram voluntariamente 33 sujeitos, sendo 9 em regime sem dupla jornada de trabalho e 24 com
dupla jornada, com idade entre 23 a 51 anos, de ambos os sexos. Os instrumentos utilizados para a
coleta de dados foram: Inventário de Sintomas de Stress LIPP (ISS-LIPP) e Escala Analógica Visual
(EAV). Os resultados do ISS - LIPP mostraram que 22 sujeitos tiveram a presença de estresse sendo
que destes 17 pertenciam ao grupo com dupla jornada e cindo sem dupla jornada. Na amostra
estudada, 11 sujeitos não apresentaram a presença de estresse, destes sete faziam dupla jornada e
quatro não. Do total de 33 sujeitos, 60,60% encontraram-se na fase de resistência do estresse.
Utilizando a EAV foram detectados 11 sujeitos com alto nível de estresse, 13 com nível médio e 09
com nível baixo de estresse. De um modo geral, os sintomas mais citados foram: cansaço constante,
sensação de desgaste físico constante, tensão muscular e irritabilidade sem causa aparente.
Conclusão: observou-se que os sujeitos classificados quanto às fases de estresses de ambos os
grupos estavam na fase de resistência. Com referencia aos níveis de estresse, a maioria de ambos
os grupos encontrava-se no nível médio de estresse. Houve predominância dos sintomas
psicológicos em ambos os grupos. Os sujeitos com dupla jornada estavam mais estressados em
relação aos sujeitos com jornada única.
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Nº de Classificação: 3261
LOPES, Rosimeire Aparecida Mendes. Exposição ocupacional e hipersensibilidade ao látex nos
trabalhadores das equipes de enfermagem e médica da UTI neonatal de um hospital
universitário. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas.
Departamento de Enfermagem, 2002. 93 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BENATTI, Maria Cecília Cardoso
ZOLLNER, Ricardo de Lima
RESUMO: Identificar a prevalência de hipersensibilidade do tipo I ao látex nos trabalhadores das
equipes de enfermagem e médica da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, verificar a associação
dos fatores de risco e historia de manifestações clínicas. SUJEITOS E MÉTODOS: Tratou-se de
estudo descritivo de corte transversal, com 96 trabalhadores da Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher da Universidade Estadual de Campinas,
sendo 26 enfermeiros, 23 técnicos de enfermagem, 26 auxiliares de enfermagem, dois atendentes de
enfermagem, 14 médicos docentes e assistentes e cinco médicos residentes. A coleta dos dados
ocorreu de julho a novembro de 2001 e constou da aplicação individual de questionário, coleta de
amostra de sangue para o teste sorológico empregando-se o método ELISA e testes cutâneos de
punctura com antígenos extraídos de luvas de látex. Para análise estatística dos dados foi utilizada
análise descritiva. Para verificar associação ou comparar proporções foi utilizado o teste exato de
Fisher e na comparação de variáveis contínuas entre dois grupos, o teste de Mann-Whitney.
RESULTADOS: A prevalência obtida foi de 8%, sendo dois enfermeiros, três técnicos de
enfermagem, um auxiliar de enfermagem, um médico e um residente. Os oitos casos tiveram teste
cutâneo por punctura positivo e apenas um caso apresentou concordância entre teste sorológico e
cutâneo. A média geral da idade foi de 35 anos, com população predominantemente feminina (93%) e
onde se encontraram os casos positivos. A equipe de enfermagem representou 75% dos casos
positivos, as equipes médica e residente representaram 12,5% cada. Não foram observadas
evidencias de associações entre o teste cutâneo por punctura e as características sociodemográficas
estudadas, a função, o tempo de uso de luvas em anos, a dermatite de contato - prurido (n=36),
fissura (n=24) e descamação (n=21) - e urticária. No grupo geral, houve evidencia de associação
entre o teste cutâneo por punctura e o tempo de uso diário de luvas durante o plantão, onde os casos
com teste cutâneo negativo utilizavam luvas por mais tempo durante o plantão, em média 111
minutos, e os positivos utilizavam em média 56 minutos. Houve também evidencia de associação
para relato de atopia, sendo sete trabalhadores atópicos e um não atópico positivos ao teste cutâneo.
A evidência de associação também ocorreu para o relato de eczema, onde quatro de nove sujeitos
foram positivos ao teste e para a alergia alimentar, sendo que das frutas relatadas a evidencia de
associação ocorreu somente para alergia ao abacaxi. Para sintomas provocados pela exposição
ambiental aos antígenos, a evidencia de associação ocorreu para ataques de espirros, respiração
difícil e angioedema e houve evidencia de associação entre historia sugestiva de alergia durante a
realização de exames e teste cutâneo.

Nº de Classificação: 3262
MORGON, Fernanda Helena. Mensuração das necessidades de familiares em unidade de terapia
intensiva. Campinas. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Ciências Médicas.
Departamento de Enfermagem, 2003. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GUIRARDELLO, Edinêis de Brito
RESUMO: A hospitalização de um ente querido por motivo de doença grave e inesperada pode
acarretar um desequilíbrio na estrutura familiar. A família exerce um papel importante na recuperação
do paciente, e muitas vezes suas necessidades são desconhecidas pelo enfermeiro, e pouca ênfase
é dada por ele ao atendimento dessas necessidades. Este estudo teve por objetivo mensurar em
nível de razão o grau de importância das necessidades dos familiares de pacientes internados na UTI
de um hospital escola, em situação de doença inesperada. Foram 52 familiares que visitaram o seu
paciente durante a hospitalização na UTI no período de Julho a Setembro de 2002. Utilizou-se os
métodos psicofísicos de estimação de magnitude (EM) e emparelhamento de comprimento de linhas
(ECL), com cálculo da média geométrica (MG) para cada uma das necessidades julgadas pelos
sujeitos em ambos os métodos. Os resultados mostraram uma concordância significativa entre os
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participantes no julgamento das necessidades com um coeficiente de correlação de Pearson de r =
0,97 (p<0,0001). Com o uso dos métodos psicofísicos de EM e ECL foi possível estabelecer não
apenas as diferenças nos julgamentos das necessidades, como também o quanto quantitativamente
uma necessidade foi percebida por ter maior ou menor grau de importância em relação à outra. A
relação entre esses métodos pode ser descrita como uma função de potência, confirmando que a
escala de necessidades de familiares é válida, estável e consistente.

Nº de Classificação: 3263
FREITAS, Raquel Aparecida Marra da Madeira. Reflexividade e competência: a graduação em
enfermagem. Marília. Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Filosofia e Ciências, 2002. 251 f.
Tese (Doutorado em Educação)
Orientador(es): LIBÂNEO, José Carlos
RESUMO: Neste trabalho, aborda-se a competência e a reflexividade como noções a serem
valorizadas na formação inicial em enfermagem, desde que orientadas para a ruptura com a
racionalidade instrumental, com o modelo biologiscista hospitalocêntrico e com finalidades de
formação apenas mercadológicas. A investigação teve como objetivos principais a apreensão de
idéias e práticas dos sujeitos da formação inicial a respeito do campo da enfermagem e das
competências requeridas para exercê-la; a compreensão das demandas e desafios presentes na
pratica da enfermagem; a obtenção de elementos para a produção de ações visando a melhoria da
formação inicial. A pesquisa consistiu de atividades de observação direta não participante e aplicação
de questionários junto a estudantes e egressos do curso de enfermagem da Universidade Católica do
Goiás. O tratamento inicial dos dados possibilitou construir duas categorias principais: "Idéias e
pensamentos dos sujeitos: senhas para compreender a formação inicial em enfermagem"; "Cenários
de uma pratica complexa com pistas para a formação inicial". A análise mostrou que as dimensões da
competência (técnico-científica, ético- política, sócio-educativa) são compreendidas de forma
diferente por estudantes, docentes e egressos. Provavelmente por estabelecerem diferentes relações
com a prática da enfermagem. Verificou-se que as competências identificadas como necessárias para
o exercício profissional distanciam -se do caráter expresso nas percepções dos entrevistados. Além
disso, foi quase unânime o entendimento de que o curso de graduação vem falhando na construção e
desenvolvimento da competência devido ao predomínio, no processo de formação, da racionalidade
instrumental, do modelo de Nightingale e ao despreparo docente para a ruptura com esses modelos.
Já em relação à prática profissional, os sujeitos entendem que a não realização das competências
desejadas se deve, em boa parte, à subordinação às demandas e exigências dos cenários
institucionais. Quanto às formas de enfrentamento dos desafios da profissão, os sujeitos indicam o
compartilhamento de experiências, mediante reflexão conjunta, tendo em vista criar respostas e
alternativas orientadas para a resolutividade dos problemas imediatos da prática. Conclui-se que uma
formação inicial capaz do desenvolvimento de sujeitos promotores da crítica e da mudança na
enfermagem, na saúde e na sociedade, para ser sustentada em uma reflexividade critica, requer
alterações metodológicas, epistemológicas e políticas no curso, bem como fortalecimento do projeto
pedagógico-curricular e da formação docente continuada.

Nº de Classificação: 3264
OLIVEIRA, Ana Paula Zanelatto de. Buscando a cura: a experiência dos pais da criança que
sobrevive ao câncer. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2002. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ÂNGELO, Margareth
RESUMO: Graças ao avanço tecnológico, o índice de cura do câncer infantil vem aumentando
acentuadamente nos últimos anos. Este estudo tem como objetivo compreender a experiência dos
pais que vivenciaram o tratamento do câncer de seu filho e aguardam pela cura. Foi utilizada a
perspectiva do Interacionismo Simbólico como referencial teórico e a Teoria Fundamentada, por meio
da análise comparativa de entrevista com 7 pais que compunham 4 famílias. Foi possível identificar
as seguintes categorias: Quebrando o vínculo com o hospital, Constatando a cura, Deixando a
sentença de morte para trás e Sendo grato. Os resultados obtidos neste trabalho contribuem com
evidências de que o aparecimento de uma doença grave e crônica como o câncer causa um impacto
desestruturador na unidade familiar, e, que os pais continuam adotando ações que objetivam resgatar
a saúde de seu filho bem como a integridade familiar mesmo após a finalização das intervenções
terapêuticas.
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Nº de Classificação: 3265
VIANNA, Paula Cambraia de Mendonça. Reforma psiquiátrica e as associações de familiares:
unidade e oposição (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2002. 216 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Sônia
RESUMO: Este estudo tem como objetivos conhecer a história de Associações de familiares dos
serviços de saúde mental, compreendendo o que motiva as famílias a participarem de uma
determinada associação; identificar as concepções do familiar sobre o processo de cuidar; conhecer
os determinantes que levam os familiares a cuidar do doente mental ou delegar a outrem e contribuir
para a formulação de diretrizes que orientem a atenção à família nos serviços de saúde mental. Está
fundamentado no referencial teórico-metodológico do materialismo histórico dialético, pois o mesmo
apresenta adequação à análise da realidade social, a partir de uma determinada visão de mundo dos
sujeitos sociais envolvidos, considerando a historicidade dos fenômenos e permitindo, portanto, (re)
olharmos a organização dos familiares nas Associações de familiares dos serviços de saúde mental.
Foram estabelecidas, como balizas para o conhecimento do objeto, as categorias analíticas, ideologia
e família. Para a construção das categorias empíricas foi utilizada a técnica de análise de discursos, a
partir da depreensão dos temas contidos nos discursos dos entrevistados. Os cenários utilizados para
o estudo foram a Associação Franco Basaglia (SP), que se posiciona favoravelmente às propostas
preconizadas pela reforma psiquiátrica, e a Associação de Amigos, Familiares e Doentes Mentais do
Brasil (RJ), que luta pela manutenção do modelo hospitalocêntrico de atendimento. A coleta de dados
constou de consulta aos documentos relativos à criação e organização das duas associações e
entrevistas semi-estruturadas. Foram realizadas dez entrevistas com familiares que ocupam cargos
de direção nas Associações, visto que os mesmos detêm a história oral das mesmas, seus objetivos
e organização. Temas fundamentais como a luta pelo reconhecimento da cidadania do doente mental
e sua reabilitação psicossocial, a inserção da família no movimento pela reforma psiquiátrica e a
discussão sobre o modelo assistencial em saúde mental nortearam as discussões. A investigação
revelou que, para os familiares da AFDM, a dificuldade na convivência com a doença, a descrença no
atendimento prestado pelos novos serviços, a certeza de que o Estado não vem desempenhando o
seu papel na assistência à saúde da população são exacerbadas pela possibilidade de fechamento
dos hospitais psiquiátricos. Para os familiares da AFB, a sobrecarga do cuidado é amainada pela
certeza da parceria com os serviços e profissionais na assistência prestada ao doente mental. As
associações representam para os familiares da AFB e da AFDM uma rede de apoio, solidariedade e
troca de experiências. Em um país, ainda pobre em recursos assistenciais para a área da saúde
mental e sem tradição de assistência sistematizada às famílias nos serviços existentes, é dentro das
associações que os familiares encontram a cooperação e o apoio necessários na convivência e
assistência à doença mental. A superação dar-se-á a partir da construção e desenvolvimento de um
trabalho, realizado pelo Estado, pelos serviços, instituições formadoras e profissionais de saúde,
voltado para a realidade social e histórica vivida pelas famílias na assistência prestada ao doente
mental.

Nº de Classificação: 3266
PINHEIRO FILHA, Lindalva Rodrigues. Histórico da implantação de urgências e emergências
psiquiátricas no estado do Pará: contribuição do enfermeiro. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2002. [137] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OGUISSO, Taka
RESUMO: Descreve a trajetória da implantação da reforma psiquiátrica, no período de 1980 a 1999,
no Estado do Pará, baseada na linha de abordagem biopsicosocial com as estratégias de: 1) criação
de espaços substitutivos para portadores de transtornos mentais; 2) adequação dos serviços
existentes; e, 3) extinção progressiva do regime asilar. Ainda, como parte do processo, houve a
criação de uma unidade de urgências e emergências psiquiátricas em hospital geral, como porta de
entrada para que portadores de transtornos mentais pudessem ingressar no sistema de saúde. Para
a época, a instalação desse serviço especializado dentro de hospital geral constituía uma inovação
importante. O estudo tinha por objetivos: 1) resgatar a história da implantação de urgências e
emergências no Hospital de Clinicas "Gaspar Viana" no Estado do Pará; 2) discutir a experiência da
implantação no contexto da assistência de enfermagem psiquiátrica no Estado; e, 3) registrar a
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participação efetiva do enfermeiro no processo da implantação de urgências e emergências
psiquiátricas, e da própria Reforma Psiquiátrica, nesse Estado, com análise das transformações
ocorridas no papel da enfermagem, especialmente na sua contribuição como agente transformador
daquele modelo assistencial. A validação do relato foi feita por três peritos, selecionados segundo
determinados critérios, de acordo com a Técnica Delphi. Esses peritos, após analisarem o texto e
preencherem o questionário, concordaram com o teor do texto e fizeram mínimos reparos.

Nº de Classificação: 3267
SOARES, Marina Teixeira. Curativos e hanseníase: a prática da enfermagem em unidades de
saúde da Direção Regional de Saúde XXIV. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2002. [97] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): HELENE, Lúcia Maria Frazão
RESUMO: A hanseníase é doença de alta prevalência no país, causa alterações de sensibilidade no
doente e pode gerar incapacidades e feridas. O mal perfurante plantar é a lesão de maior freqüência,
requerendo assistência pautada no conhecimento do processo de cicatrização e escolha adequada
dos produtos utilizados. A pesquisa é descritiva, seu objeto de estudo foi a relação entre a
qualificação e a prática da enfermagem no tratamento de feridas em hanseníase. Os objetivos foram
caracterizar o trabalho da enfermagem na sala de curativo com os hansenianos, portadores de
lesões, e sua prática frente aos avanços tecnológicos no tratamento de feridas. Este estudo foi
realizado em 27 Unidades de Saúde, da Direção Regional de Saúde DIR XXIV, em 18 municípios da
região de Taubaté, sendo a amostra composta de 56 profissionais: 38 (67,8%) realizavam curativos e
18 (32,1%) a orientação do procedimento. A coleta de dados ocorreu entre novembro de 2001 e
fevereiro de 2002, por meio de entrevistas, utilizando-se formulário com questões semi-estruturadas,
todas realizadas com a anuência dos estudados. A análise estatística dos dados foi feita por meio do
teste Quiquadrado e associação do valor de p, com significância até 0,05. Os resultados mostraram
que, dos 56 pesquisados, 42,8% eram auxiliares de enfermagem, 28,6% enfermeiros, 23,2% técnicos
de enfermagem, 3,6% atendentes e 1,8% estagiários de enfermagem. A prática de curativos era
realizada por 38 profissionais, dos quais 11 (28,9%) eram técnicos, 24 (62,3%) auxiliares, 2 (5,3%)
atendentes e 1 (2,6%) estagiário de enfermagem; 20 (52,6%) desses profissionais não tiveram
preparo para o tratamento de feridas. As diferenças significativas encontradas entre o grupo dos
profissionais com preparo dos sem preparo em curativo foram relacionadas à avaliação do leito da
ferida e utilização de produtos para o desbridamento. Esforços são necessários para que os
profissionais de enfermagem realizem sua prática em relação aos procedimentos de curativo à luz
dos avanços tecnológicos no tratamento de feridas.

Nº de Classificação: 3268
GIUNTA, Adriana do Patrocínio Nunes. Inspeção dos programas de controle de infecção
hospitalar dos serviços de saúde pela vigilância sanitária: diagnóstico de situação. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2002. 141 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LACERDA, Rúbia Aparecida
RESUMO: O presente estudo investigou as condições em que os Grupos Técnicos de vigilância
sanitária estão inspecionando os programas de controle de infecção hospitalar (PCIH) dos serviços
de saúde, incluindo sua estrutura organizacional, estratégias de ações e as condições de seus
recursos materiais e humanos. Objetivando caracterizar os serviços de vigilância sanitária quanto a
seus agentes, processos de trabalho e áreas de abrangência de atuação; identificar fatores que
interferem na realização das atividades desses serviços de vigilância sanitária em estabelecimentos
de saúde; reconhecer como são realizadas as inspeções dos programas de controle de infecção
hospitalar de estabelecimentos de saúde por esses serviços de vigilância sanitária; discutir a
adequação das inspeções de programas de controle de infecção hospitalar desses serviços de
vigilância sanitária. A amostra foi constituída por 18 agentes de dois Grupos Técnicos de vigilância
sanitária, de Diretorias Regionais de Saúde identificados para este estudo como Grupo Técnico I e
Grupo Técnico II. As categorias profissionais foram variadas, sendo as mais freqüentes a de
engenheiro civil e a de enfermeiros. Foram aplicados roteiros com perguntas abertas e fechadas nos
meses de junho e julho do corrente, para todos os agentes que se encontravam em serviço e que
aceitaram a participar da pesquisa. Nos resultados verificamos que o trabalho desses agentes
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incluem atividades técnicas administrativas, referentes a fiscalização dos estabelecimentos, assuntos
de controle do meio ambiente, produtos e saúde do trabalhador, sendo esse planejamento prévio e
parcialmente executado am ambos grupos. Não existindo periodicidade previamente estabelecida
para inspeção dos serviços, dependendo de intercorrências, denúncias e solicitações externas. As
situações mais citadas que interferiram nas ações adequadas de inspeção sanitária, foram a
inexistência ou inadequação de planejamento de atividades, efetivo e qualitativo de pessoal
insuficiente. As condições físicas de trabalho em que desenvolvem suas atividades, foram avaliadas,
principalmente como regulares (50,0%), assim como os recursos materiais (81,25%). O conhecimento
específico sobre IH foi considerado suficiente (50,0%) e insuficiente (37,5%) pelos agentes desses
Grupos Técnicos. Foram encontrados instrumentos variados para a realização desse tipo de
inspeção, no entanto, a maioria não realizou treinamento específico para aplicação desses
instrumentos. Mais agentes do Grupo Técnico I (55,55%) realizaram treinamento do que os do Grupo
II (28,57%), porém são os que menos realizam inspeção (33,33%) do que os do Grupo II (57,14). O
roteiro RDC 48 foi citado por apenas 22,22% dos agentes, esses do Grupo I. Dos que realizam
inspeção de PCIH, destacam-se os engenheiros (31,25%) e os enfermeiros (25,0%).
Comparativamente, o Grupo Técnico I, encontra-se mais qualificado para atividades de vigilância
sanitária de uma forma geral. Concluímos que a capacitação técnica em vigilância sanitária dos
agentes não constitui um dos principais fatores que interferem na sua atuação de uma forma geral,
não podendo ser portanto considerada satisfatória sua atuação e capacitação técnica para inspeção
de PCIH.

Nº de Classificação: 3269
GOBBI, Débora Rita. Sonho da maternidade: representação social de mulheres que vivenciaram
abortamentos recorrentes (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2002.
154 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Maria Amélia de Campos
RESUMO: Este estudo teve como objetivos caracterizar o perfil sócio-demográfico e a história
reprodutiva das mulheres que sofreram abortamentos recorrentes, inscritas no Ambulatório de
Esterilidade de um centro de referência para a saúde da mulher do município de São Paulo, com
base nas informações contidas em seus prontuários, e com base em depoimentos buscou-se
identificar as representações sociais dessas mulheres acerca do abortamento, da maternidade, da
saúde, da assistência à saúde e de sua inserção no serviço,. A análise dos dados de 211 prontuários
permitiu traçar o perfil dessas mulheres em uma análise quantitativa. Verificou-se que (48,8%)
encontram-se na faixa etária de 30 a 39 anos; (65,0%) são de cor branca ou parda, (45,5%)
professam a religião católica, (52,6%) são casadas ou vivem em união estável, (24,2%) completaram
o primeiro grau e que (41,7%) procuraram o serviço por iniciativa própria. Quanto à história
reprodutiva, observou-se que, para (78,7%) das mulheres, a menarca ocorreu entre 10 a 15 anos,
(68,7%) nunca pariram e que (76,3%) relatam dois ou três abortamentos. As alterações anatômicas
responderam por (14,7%) dos casos de abortamentos e (52,1%) não necessitaram de curetagem pósabortamento. Dentre as 52 pacientes que informaram duas gestações, a totalidade resultou em
abortamentos. Dentre aquelas com 3 gestações, a maioria, 51(63,8%), sofreram três abortamentos e
25 (30,9%) dois. Entrevistas semi-diretivas realizadas com quinze dessas mulheres, em tratamento
ou não na ocasião, evidenciaram que as representações sociais atribuídas ao abortamento
apresentam-no como uma ruptura abrupta do sonho de ser mãe e de dar um filho ao companheiro,
acompanhada de frustração, sensação de culpa, vazio e medo de uma nova perda, sentimentos
potencializados pela má qualidade da assistência recebida. A maternidade é representada pelas
entrevistadas como a realização plena, um desejo acalentado desde a infância, a transição para a
maturidade, para a plena assunção das responsabilidades que advêm da vida conjugal, cujo objetivo
é "constituir família". Os sentimentos em relação aos abortamentos são agravados pela pressão do
grupo social, em que a maternidade aparece como um valor, como parte da função social da mulher.
O percurso pelos serviços de saúde revelou-se tortuoso, uma vez que não há hierarquização ou
referência entre os serviços, cabendo às mulheres empreender tentativas individuais para ter acesso
aos serviços especializados. Verificou-se que, além das perdas, essas mulheres experienciam um
longo e árduo percurso em busca da realização de seu desejo da maternidade - papel socialmente
construído e definidor da identidade feminina e que aparece como direito garantido pela Constituição
Brasil. Considera-se que compreensão das representações sociais das entrevistadas pode
acrescentar conhecimentos aos profissionais da saúde de modo a subsidiar transformações na
assistência à saúde dispensada às mulheres em situações semelhantes.
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Nº de Classificação: 3270
AZEVEDO, Tania Maria Vargas Escobar. Atendimento pré-hospitalar na Prefeitura do Município
de São Paulo: análise do processo de capacitação das equipes multiprofissionais fundamentada na
promoção da saúde. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2002. [98] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHIESA, Anna Maria
RESUMO: O presente estudo contextualizou a implantação do Atendimento Pré-hospitalar (APH) na
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, destacando-se o processo de capacitação dos
profissionais que atuam nesse serviço, tendo como quadro de análise a Promoção da Saúde. O
Atendimento Pré-hospitalar é uma ação que objetiva prestar atendimento a vítimas em situação de
emergência clínica e/ou traumática, no local da ocorrência, até a chegada a outro serviço que ofereça
recursos adequados para a continuidade do atendimento. Dentro do atual quadro sanitário do
município do São Paulo, marcado pelas condições violentas de vida expressas pelos índices de
mortalidade, fica evidenciada a necessidade de um sistema de Atendimento Pré-hospitalar que
garanta uma resposta rápida, eficaz e com pessoal especializado para enfrentar a demanda. Assim,
além dos recursos materiais e de equipamentos, a capacitação dos profissionais que compõem as
equipes evidencia-se como um dos elementos estratégicos para a garantia de qualidade da
assistência prestada. A presente pesquisa objetivou descrever a implantação do APH no município de
São Paulo, analisar os processos de capacitação/treinamento no período de 1991 a 2000, e fornecer
subsídios para a intervenção nesses processos, visando a melhoria na qualidade dos serviços. Foi
realizado um estudo descritivo a partir de uma abordagem qualitativa, utilizando-se a análise
documental de sete cursos realizados no período em questão e grupos focais junto a trinta instrutores
que ministram o curso de capacitação para as equipes de suporte básico e suporte avançado à vida.
Os resultados obtidos forneceram subsídios importantes para a reestruturação dos processos de
capacitação, com vistas a explicar a opção metodológica na formação dos instrutores, sobretudo a
partir da Teoria Crítico Social dos Conteúdos. Outro resultado importante diz respeito à inclusão de
temas que abordam a inserção desse serviço nas Políticas de Saúde do município e a necessidade
de um trabalho permanente de supervisão para dar suporte ao trabalho das equipes.

Nº de Classificação: 3271
VAIE, Sylvia. Vivência do estudante de enfermagem cursando a disciplina Enfermagem
Psiquiátrica: "divisor de águas". São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2002. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Sônia
RESUMO: O presente trabalho foi realizado com alunos de Graduação em Enfermagem da
Universidade de São Paulo, que cursavam a disciplina Enfermagem Psiquiátrica. A autora teve como
objeto de estudo a vivência do aluno inserido no processo ensino-aprendizagem da disciplina
enfermagem psiquiátrica, na tentativa de entender a complexidade dessa experiência para o
estudante. Teve como objetivos: conhecer quais os sentimentos dos alunos em relação ao ensino
teórico-prático de enfermagem psiquiátrica e ao campo onde se realizou esse estudo; apreender as
representações que os alunos tiveram do papel do professor que os acompanhou no ensino teóricoprático no campo; identificar nos discursos dos alunos quais foram os aspectos que facilitaram ou
dificultaram o processo ensino-aprendizagem; identificar nas representações dos alunos, sua vivência
das dimensões do processo ensino-aprendizagem. Para tanto, foi feito levantamento bibliográfico a
fim de respaldar os pressupostos da autora que eram: o aluno sente medo de enfrentar o estágio de
enfermagem psiquiátrica, acreditando que o doente mental é aquele indivíduo que o senso comum
estereotipa como sendo agressivo, violento, incapaz de discernir entre certo e errado; algumas vezes
há um grande incômodo com a identificação, quando o aluno acha que pode enlouquecer; o professor
é figura fundamental no acompanhamento do aluno; o auto-conhecimento é um fator que facilita a
passagem do aluno pela disciplina enfermagem psiquiátrica. Tendo essa pesquisa uma abordagem
qualitativa, foram entrevistados 18 alunos, de um total de 38 que cursavam a disciplina enfermagem
psiquiátrica (ENP 252) que aceitaram participar desse estudo. A transcrição das entrevistas foi
submetida à análise de conteúdo proposta por Bardin. As categorias empíricas identificadas,
inerentes aos discursos foram: os afetos; o campo de estágio; e o processo ensino-aprendizagem.
Concluiu-se que os alunos têm medo de cursar a disciplina devido às representações que têm acerca
do doente mental, e que são aquelas do senso comum, as quais, ao longo do estágio, vão dando
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lugar a uma mudança de pensamento e de atitude do aluno frente ao usuário, na medida em que o
aluno adquire habilidades e técnicas para cuidar do paciente. Concluiu-se também que o professor é
figura fundamental para o aluno no processo ensino-aprendizagem, que a supervisão é
imprescindível para que as questões dos alunos sejam tratadas em grupo, para que haja a
possibilidade de compartilhar suas impressões e para que os alunos possam compreender melhor a
dinâmica institucional e o trabalho em equipe multiprofissional, por meio de supervisão com
funcionário da instituição. Verificou-se a importância da instituição (campo de ensino teórico-prático)
para o aluno, que a considera como sendo local de formação em seu processo de aprendizagem.
Com relação a representação de sua vivência das dimensões do processo ensino-aprendizagem,
depreende-se que quanto à dimensão humana, houve grande impacto emocional e afetivo após o
contato dos alunos com os pacientes. A disciplina pôde ser caracterizada, portanto, como um "divisor
de águas", frente ao desencadeamento de mudanças internas (pessoal) e profissionais, promovida
pela mesma. Quanto à dimensão técnica, para muitos alunos a teoria representou a aquisição de
conhecimentos e condição de enfrentar o ensino de campo. Quanto à dimensão político-social, o
aluno consegue, ao longo da disciplina, transformar a representação que fazia do louco, da loucura.
Por meio de mudança na cultura hegemônica da sociedade a respeito da doença/saúde mental, como
houve com esses alunos, através da reforma psiquiátrica, será possível que os alunos não tenham
mais essa representação da loucura.

Nº de Classificação: 3272
DAMIÃO, Elaine Buchhorn Cintra. Crenças da família da criança com fibrose cística (As). São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2002. 143 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ANGELO, Margareth
RESUMO: O objetivo deste estudo foi compreender as crenças que sustentam a experiência da
família da criança com fibrose cística (FC) a partir das interações vivenciadas na situação de doença
do filho. Utilizou-se o Interacionismo Simbólico como o referencial teórico e, como referencial
metodológico, a teoria fundamentada nos dados. Participaram do estudo oito famílias de crianças
com FC atendidas em um ambulatório de especialidades de um hospital pediátrico. Através da
análise dos dados, foi possível identificar três crenças que a família da criança com FC constrói a
partir dos significados atribuídos às interações vivenciadas na situação de doença do filho: "O
cuidado é o único meio de afastar a morte do filho, "O cuidado da mãe pode espaçar as crises da
doença e afastar a morte do filho" e "A cura pode ser descoberta logo". As crenças são componentes
da experiência interacional da família, cujo papel é sustentar a experiência da criança com FC a partir
de significados e diretrizes que determinam as ações implementadas pelas famílias.

Nº de Classificação: 3273
DE MATTIA, Ana Lúcia. Utilização das horas de enfermagem em salas de operações, segundo a
complexibilidade do paciente e do procedimento anestésico-cirúrgico. São Paulo. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2002. [174] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GATTO, Maria Alice Fortes
RESUMO: Esta pesquisa é um estudo de caso, com natureza exploratória, descritiva e comparativa
de campo, transversal e com abordagem quantitativa. Tem como objetivo classificar as cirurgias em
categorias, segundo a necessidade de horas de enfermagem em salas de operações, subsidiando o
dimensionamento de pessoal de enfermagem em centro cirúrgico. Foi realizada em um Hospital geral,
de grande porte, da rede privada da cidade de São Paulo. A amostra foi constituída de 140 pacientes,
divididos em 14 grupos, sendo 10 pacientes em cada grupo. Para a formação dos grupos foi
considerado a condição física do paciente, segundo Americam Society of Anestesiologists (ASA), o
porte anestésico segundo a Associação Médica Brasileira (AMB), o tipo de procedimento anestésicocirúrgico, invasivo ou minimamente invasivo (MI) e cirurgias eletivas. Quanto à condição física do
paciente, os grupos foram formados com ASA1, ASA2 e ASA3; a ASA4 foi excluída por não
apresentar casos, ASA 5 e 6 foram excluídos por serem cirurgias de urgência ou emergência. Quanto
ao porte anestésico, as cirurgias foram classificadas em pequeno porte, médio porte, grande porte e
porte especial. Desta forma os grupos ficaram simbolizados como: 1P, 1M, 1G, 1E, 2P, 2M, 2G, 2E,
3M, 3G, 3E, 1PMI, 1MMI e 2MMI. A coleta de dados foi realizada dentro das salas de operações, por
meio de observação estruturada, a qual foi utilizado um roteiro com itens referentes à caracterização
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da cirurgia, recursos humanos, condição física do paciente e procedimentos anestésicos-cirúrgicos. O
tratamento dos dados foi feito segundo a caracterização do paciente cirúrgico, horas utilizadas pelos
recursos humanos e pelo paciente, procedimentos realizados e recursos materiais utilizados. Na
comparação entre os grupos, a caracterização do paciente cirúrgico permitiu os seguintes resultados:
quanto ao sexo, 83 (59,29%) do sexo feminino e 57 (40,71%) masculino, a maior frequência de idade
foi entre 30 e 40 anos, em 34 (24,29%) dos pacientes. As especialidades cirúrgicas de maior
frequência foram otorrinolaringologia em 23 (16,43%), ginecologia e obstetrícia 21 (15%) e ortopedia
e traumatologia 21 (15%). A anestesia geral prevaleceu com 75 (53,58%) dos pacientes. Quanto aos
distúrbios sistêmicos que caracterizaram a ASA, as doenças cardiovasculares prevaleceram em 52
(65%) dos pacientes, sendo 40 (50%) com hipertensão arterial sistêmica e 16 (20%) com diabetes
Mellitus. Quanto às horas utilizadas, as média das horas utilizadas por paciente foram: 3,40 horas de
enfermagem (HE); 0,10 horas de enfermeira (HEn); 3,28 horas de técnico/auxiliar de enfermagem
(HT/A); 6,14 horas da equipe médica (HEM); 1,12 horas de cirurgia (HC); 1,95 horas de salas de
operações (HSO); 0,21 horas de preparo para anestesia (HPA) e 0,16 horas de preparo para cirurgia
(HPC). Para uma hora de cirurgia (HC), as médias de horas utilizadas em cada paciente foram: 3,54
HE; 0,14 HEn; 3,40 HT/A; 5,77 HEM e 1,90 HSO. Para uma hora de sala de operações (HSO), as
médias de horas utilizadas em cada paciente foram: 1,81 HE; 0,06 HEn; 1,75 HT/A; 3,08 HEM e 0,54
HC. Quanto aos procedimentos realizados, as médias dos invasivos foi de 2,04 procedimentos e não
invasivos de 5,70 procedimentos; com total de 7,74 procedimentos. A média de recursos materiais
utilizados para anestesia foi de 4,19 equipamentos e para a cirurgia de 2,76 equipamentos; com total
de 6,95 equipamentos. Na análise estatística dos grupos, referentes às ASA, segundo os portes
anestésicos; os resultados demonstraram que os portes anestésicos pequeno e médio não diferiram
significativamente entre si, sendo inferiores aos portes grande e especial, nas variáveis HE, HT/A,
HEM; quanto aos portes anestésicos, segundo às ASA; os resultados demonstraram que quase não
houve diferenças entres as ASA. Os grupos de cirurgias minimamente invasivas, houve diferença
apenas nos recursos materiais, sendo superiores conforme o porte anestésico e a análise entre os
grupos de cirurgias invasivas e minimamente invasivas, com portes anestésicos e ASA semelhantes,
os resultados demonstraram que os grupos de cirurgias invasivas apresentaram - se
significativamente inferiores nas variáveis estudadas em relação aos grupos de cirurgias
minimamente invasivas. Desta forma, conclui-se com este estudo, que as HE estão relacionadas aos
portes anestésicos, onde quanto mais complexo o procedimento anestésico-cirúrgico, mais horas de
enfermagem são utilizadas, não foi observado relação das HE utilizadas com a condição física do
paciente. Assim, foi elaborado uma classificação das cirurgias em categorias, segundo a necessidade
de horas de enfermagem, para uma hora de sala de operações, sendo: cuidados padrão de
enfermagem, com 1,41 horas; cuidados complexos de enfermagem, com 1,99 horas e cuidados
diferenciados de enfermagem, com 1,78 horas.

Nº de Classificação: 3274
SECOLI, Silvia Regina. Farmacoeconomia da terapia analgésica utilizada na dor pós-operatória.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2002. 112 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Kátia Grillo
LITVOC, Julio
RESUMO: Neste estudo estimou-se o custo direto da terapia analgésica utilizada durante o período
do pós-operatório (PO) e realizou-se a análise farmacoeconômica dos esquemas analgésicos
administrados a pacientes submetidos à cirurgia eletiva, no 1º dia de PO de. Analisaram-se 166
prontuários de pacientes que, no período de 01 de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 1998,
realizaram hemorroidectomia em um Hospital Geral e Privado do município de São Paulo. Os dados
provenientes da população possibilitaram traçar o perfil da prescrição analgésica, identificar os
esquemas terapêuticos e caracterizar o comportamento álgico dos pacientes. Para realização da
análise minimização de custo e custo-efetividade, inicialmente, foram identificados os 5 esquemas
analgésicos mais utilizados na prática clínica: propoxifeno 231 mg +aspirina 935 mg + cetoprofeno
200mg (DOL1A+PROF2A), cetoprofeno 300mg (PROF1B), codeína 120mg + paracetamol 2.000mg
(TYL1A), codeína 120mg + paracetamol 2.000mg + cetoprofeno 200mg (TYL1A+PROF2A) e codeína
90mg + paracetamol 1.500mg + cetoprofeno 200mg (TYL1B+PROF2A); em seguida estimaram-se
seus custos e respectivas efetividades, que foram medidas utilizando-se dois critérios: os registros de
escapes de dor e o consumo de analgésico opióide (AO) no regime se necessário (RSN). Os
resultados mostraram que o custo direto total da terapia analgésica de R$ 14.062,15 foi composto
pelo regime de horário (66,77%) e regime se necessário (33,23%) e que a categoria procedimento da
administração de medicamentos, realizada pela enfermagem, representou 46,99% do custo total da
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terapia. Os esquemas DOL1A+PROF2A e TYL1A apresentaram efetividades semelhantes e
superiores aos demais, que resultaram em 30,00% de pacientes sem registro de escapes de dor nas
24 horas do 1ºPO. Na comparação destes esquemas pela análise minimização de custo o padrão
TYL1A mostrou menor custo (R$19,57). O custo-efetividade médio demonstrou que o TYL1A foi o
esquema mais efetivo e que apresentou o menor custo por paciente sem registro de escape de dor
(R$65,23). Em relação à análise dos esquemas utilizando-se o critério consumo de AO no RSN
verificou-se que os 5 esquemas apresentaram efetividades distintas, sendo o TYL1A+PROF2A o
mais efetivo, seguido do TYL1A, com respectivamente 59,50% e 50,00% dos pacientes que não
consumiram AO no RSN nas 24 horas do 1ºPO. O esquema de melhor relação custo-efetividade
médio foi o TYL1A (R$39,14) seguido do TYL1A+PROF2A (R$45,74). A análise incremental apontou
que o esquema TYL1A+PROF2A expressa um custo adicional de R$80,53 para se obter um benefício
extra de efetividade. As análises farmacoeconômicas mostraram que a escolha do esquema
analgésico mais adequado deve contemplar, além dos aspectos econômicos e clínicos das opções
terapêuticas, a disponibilidade de recursos da instituição.

Nº de Classificação: 3275
DIAS, Maria Djair. Mãos que acolhem vidas: as parteiras tradicionais no cuidado durante o
nascimento em uma comunidade nordestina. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2002. 204 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GUALDA, Dulce Maria Rosa
RESUMO: Este é um estudo etnográfico, que teve como objetivos conhecer a experiência das
parteiras tradicionais no cuidado a mulher durante o processo de nascimento em domicílio em uma
comunidade rural e refletir sobre o significado cultural que a experiência das parteiras oferece ao
processo de nascimento. Adotou-se a conceituação de cultura de Geertz. A coleta de dados foi
realizada por meio de entrevistas, utilizando-se a história oral de vida como referencial metodológico.
Os dados foram analisados e apresentados na forma de narrativa. Em seus relatos, as parteiras
tradicionais contribuíram com uma maneira de cuidar, fundamentada no significado da experiência
vivida em uma perspectiva sensível, amorosa e acolhedora, respeitando o ritmo de cada mulher,
compreendendo o ser humano em sua dimensão de totalidade. Em Serra Encantada, local de
realização do estudo, ser parteira é ser lavadeira de menino e a relação que se estabelece é de
comadrio e amizade. O cuidado à mulher, durante o processo de nascimento, constitui um ritual
envolto em crenças e valores, rico em símbolos e significados. Essa é uma prática regida também
pelos desígnios de Deus. Enfim, perceber a existência de um cuidado humanizado, convida a todos
para refletir, aprender e compartilhar a sabedoria desse cuidado que contribui para o nascimento de
novos padrões de consciência, compatíveis com atitudes simples, sensíveis e mais harmônicas em
busca de um viver pautado pelo amor, respeito e solidariedade. Este trabalho contribui também, para
a melhoria da qualidade da experiência da mulher em relação ao processo de nascimento.

Nº de Classificação: 3276
SOUZA, Márcia Maria de. Soroprevalência da infecção pelo vírus da hepatite B em pacientes de
instituições psiquiátricas e em indivíduos não institucionalizados com síndrome de Down de
Goiás. Goiânia. Universidade Federal de Goiás. Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública,
2001. 62 f.
Dissertação (Mestrado em Microbiologia)
Orientador(es): CARDOSO, Divina das Dôres de Paula
RESUMO: O vírus da hepatite B é responsável por altos índices de morbidade e de mortalidade na
população humana mundial. Este estudo objetivou a determinação da soroprevalência da infecção
pelo vírus da hepatite B (VHB) em pacientes internados em instituições psiquiátricas e em indivíduos
com Síndrome de Down, bem como a detecção do DNA viral nas amostras positivas para o AgHBs e
o anti-HBc total, além da caracterização dos subtipos do AgHBs. Pelo ensaio imunoenzimático
investigou-se no soro de 433 indivíduos a presença dos marcadores sorológicos AgHBs, anti-HBs e
anti-HBc total. Nas amostras positivas para o AgHBs pesquisou-se também os marcadores anti-HBc
IgM, AgHBe e anti-Hbe. Detectou-se 21% de soroprevalência global para infecção pelo VHB, sendo
que 1.6% eram positivos para AgHBs/anti-HBc total. A análise de soroprevalência em relação a faixa
etária mostrou a ocorrência de indivíduos soropositivos em todas as faixas etárias e o AgHBs só foi
detectado naqueles indivíduos com idade a partir de 21 anos. Em relação ao gênero os resultados
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mostraram que a soroprevalência da infecção para o VHB foi maior nos indivíduos do sexo masculino
(p<0,05). A análise da soroprevalência da infecção, considerando as diferentes instituições do estudo,
não mostrou diferença significativa mas as condições de reinternação e promiscuidade sexual, foram
fatores de risco significantes para aquisição da infecção (p<0,05). Cinco amostras positivas para o
AgHBs foram subtipáveis pela metodologia de imunodifusão radial sendo três adw2, uma adw4 e
outra ayw3. O DNA viral foi detectado pela metodologia da PCR, em três amostras positivas para o
AgHBs e em 16 amostras positivas para o anti-HBc total. Estes resultados indicam importante índice
de ocorrência da infecção pelo VHB nesta população especifica e reforça dados de estudos
anteriores a respeito da circulação do vírus na região.

Nº de Classificação: 3277
LIMA, Fabiola Carvalho de Almeida. Gerenciamento integrado dos resíduos dos serviços de
saúde: Microrregião da Baixa Mogiana-MG. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais.
Escola de Enfermagem, 2002. 166 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Daclé Vilma
RESUMO: Devido à crescente produção quantitativa e qualitativa dos resíduos, estes tornaram-se
uma grande preocupação, não só para o nosso país, mas para todo o mundo. Pela complexidade e
dimensão dos problemas que os resíduos podem acarretar para o meio ambiente e saúde pública,
busca-se constantemente soluções adequadas para gerenciamento dos mesmos. Pelas
especificidades dos resíduos dos serviços de saúde, estes têm merecido uma atenção especial,
sobretudo os infectantes que são considerados perigosos. O gerenciamento efetivo deste tipo de
resíduo exige emprego de tecnologia avançada e custo elevado. O porte e a economia da maioria
dos municípios mineiros e o volume de resíduos infectantes gerados, podem influenciar no
gerenciamento dos mesmos. Assim, o presente estudo teve como objetivo analisar o gerenciamento
integrado dos resíduos sólidos dos serviços de saúde da Microrregião da Baixa Mogiana. Trata-se de
um estudo descritivo e exploratório, desenvolvido nos 16 hospitais e 26 unidades de Saúde dos 16
municípios da microrregião campo do estudo. Os resultados demonstraram que a maioria dos
responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos na fase intra estabelecimento era de enfermeiros e
que grande parte dos entrevistados além de pertencer à equipe de enfermagem trabalhava nos
estabelecimentos de saúde a mais de 5 anos. Todos os 42 estabelecimentos pesquisados geram
resíduos biológicos, químicos e comuns. E, embora 50% dos estabelecimentos de saúde
acondicionem seus resíduos infectantes em sacos plásticos brancos conforme preconiza a lei, estes
não atendem aos demais requisitos legais, no que se refere aos recipientes. Além disso, a maioria
destes serviços não faz a segregação corretamente, o que acaba por contaminar os resíduos comuns
que poderiam ser recolhidos separadamente e até reciclados. De um modo geral não há
padronização e identificação dos recipientes utilizados para acondicionamento dos resíduos comuns,
podendo não haver discriminação entre eles, comprometendo também as etapas subseqüentes.
Geralmente as etapas de minimização e tratamento prévio não são executadas pelos serviços de
saúde e a incineração de resíduos, que é na realidade uma forma de tratamento dos mesmos, é vista
por quem as realiza como forma de destinação final dos resíduos. No que se refere à coleta e
transporte externo, verificamos que estes não são realizados de forma efetiva. Embora uma minoria
dos municípios tenha o gerenciamento dos resíduos próximo ao ideal, a maior parte está longe disso,
sendo o destino final destes resíduos, na maioria das vezes, os lixões a céu aberto. Destaca-se a
importância de uma fiscalização periódica do gerenciamento integrado dos resíduos dos serviços de
saúde, a fim de que os dirigentes conheçam a situação vigente e as leis específicas para tal, para que
possam tomar as medidas corretivas, para sanar ou minimizar os agravos à saúde pública e ao meio
ambiente.

Nº de Classificação: 3278
CAMARGOS, Carmelita do Carmo Ribeiro Leite. Atenção à saude da criança de 5 a 10 anos pela
Equipe de Saúde da Família em Juiz de Fora. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas
Gerais. Escola de Enfermagem, 2002. 142 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SENA, Roseni Rosângela de
RESUMO: A presente pesquisa tem por objetivo analisar a assistência prestada à criança de 5 a 10
anos, pelos profissionais das Equipes de Saúde da Família, no município de Juiz de Fora. O estudo
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partiu da constatação de que a existência de estratégia de assistência à saúde da criança de forma
integral e sistematizada só contempla as crianças de 0 a 5 anos e a partir dos 10 anos, sendo que as
crianças na faixa etária de 5 a 10 anos não são contempladas, apenas são assistidas quando
adoecem ou em campanhas específicas e transitórias. Caracteriza-se como um estudo qualitativo,
descritivo-analítico, no qual o percurso metodológico está respaldado pelo materialismo histórico e
dialético, como teoria e método. A sustentação teórico-metodológica do estudo apóia-se em
referências de autores que se aprofundaram no estudo e na aplicação do materialismo histórico e
dialético, como Minayo (1994), Merry (1997) e Egry (1996). Os atores informantes desta pesquisa
foram os profissionais integrantes de equipes de Saúde da Família das 9 UBS que foram inseridas
nesta pesquisa. O instrumento de coleta de dados foi a entrevista aberta, observando a Resolução nº
196 do Conselho Nacional de Saúde, de 10/10/96, que determina os procedimentos de pesquisa
envolvendo seres humanos. O tratamento dos dados foi realizado através da análise de discursos, de
acordo com as orientações sugeridas por Minayo (1994), cujo objetivo básico é realizar uma reflexão
geral sobre as condições de produção e apreensão da significação de textos produzidos a partir das
entrevistas. Os resultados desta pesquisa revelaram que a assistência à saúde da criança de 5 a 10
anos pela equipe de saúde da família, no município de Juiz de Fora não está ocorrendo de forma
sistematizada no conjunto das ações dos profissionais. Verificou-se que as estratégias de atenção à
saúde da criança entre 5 e 10 anos, adotadas pelo município, não causam impacto na saúde dessas
crianças, devido à restrição de atendimento a essa parcela da população infantil de forma esporádica.
Os profissionais entrevistados demonstraram estar conscientes dessa realidade, mas a demanda
espontânea nas UBS, as campanhas instituídas pelo Ministério da Saúde (MS) direcionadas aos
clientes de faixas etárias diferentes, os impedia de desenvolver ações de assistência às crianças
nessa faixa de idade, em Juiz de Fora. Demonstraram também que é preciso repensar a assistência à
saúde das crianças de 5 a 10 anos, de forma a estabelecer estratégias, que possibilitem a parceria
com a escola e a comunidade, com o objetivo de promoção da saúde, prevenção de enfermidades
dessas crianças. Os dados permitem inferir que os resultados desta pesquisa poderão servir de
subsídios para que os profissionais das equipes de saúde da família repensem sua prática
profissional, de forma a inserir a assistência à saúde da criança de 5 a 10 anos em seu cotidiano de
UBS de saúde da família.

Nº de Classificação: 3279
MELLO, Rachel Anacleto Pereira de. "Só quem cuida é que sabe": o vivido pelo cuidador domiciliar
da pessoa com doença crônica. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2002. 92 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CADETE, Matilde Meire Miranda
RESUMO:
Este estudo surgiu a partir de inquietações vivenciadas por mim e relacionadas ao cuidador informal,
durante minha trajetória enquanto docente e enfermeira atuando em instituições de saúde e, por
vezes, realizando visitas domiciliares. Busquei, com ele, compreender o sentido que o cuidador
informal atribui ao seu fazer junto à pessoa com doença crônica que está sob seus cuidados no
domicílio. Para desvelar as experiências vividas por esses sujeitos cuidadores, optei pela pesquisa
qualitativa na modalidade fenomenológica, o que me possibilitou obter as descrições a partir da
questão norteadora: Conte para mim: o que é, para você, cuidar de...? A análise compreensiva dos
discursos de oito cuidadores permitiu destacar três grandes temas, sendo as duas primeiras formadas
de sub temas por meio das quais os cuidadores revelam que cuidar é permitir-se ser humano: é ter
carinho, é deixar seus próprios interesses para cuidar do outro, é orgulhar-se do cuidado autêntico.
Cuidar é transcender-se: é buscar aprender para cuidar; é difícil, não é fácil; é cansar-se física e
mentalmente; é Ser-com-o outro Cuidar é um dever familiar. Essa compreensão mostrou-se
importante e necessária para subsidiar e possibilitar ao enfermeiro dirigir seu olhar para o cuidador e,
juntamente com ele, criar estratégias para capacitá-lo e ajudá-lo na execução do cuidar.

Nº de Classificação: 3280
FONSECA, Tânia Mara Machado. Estudo etnográfico sobre o significado da Estratégia Saúde da
Família, atribuído por famílias do município de Vitória-ES. Belo Horizonte. Universidade Federal
de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2003. 185 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BASTOS, Marisa Antonini Ribeiro
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RESUMO: Trata-se de um estudo etnográfico, fundamentado no trabalho de campo, que buscou
compreender as experiências vivenciadas por famílias do município de Vitória, capital do Estado do
Espírito Santo, Brasil, tendo em vista o novo modo de se fazer saúde. O objetivo deste estudo foi
compreender a visão das famílias sobre o significado da impantação do PSF. O travalho teve como
cenário cultural a região de saúde São Pedro, no município de Vitória, no estado do Espírito Santo.
Os sujeitos do estudo foram famílias residentes nessa região. Utilizou-se da etnografia para
compreender os valores, as crenças, as concepções dessas famílias, enfim, os significados atribuidos
por elas à estratégia do PSF a partir de suas próprias percepções. A coleta de dados, efetivada no
período de março a setembro de 2002, deu-se através de observação participante, entrevista
etnográfica e análise documental. A análise dos dados foi realizada segundo a proposta de
SPRADLEY (1979,1980). Os resultados deste estudo sintetizaram-se na identificação de 9 domínios
culturais e 8 taxonomias. Na imersão dos dados e abordagem do inventário emergiu o tema central:
"Não ficou do jeito que a gente gostaria, mas melhorou". Esse tema, que esteve presente nos
depoimentos das famílias, de forma implícita ou explícita, permeou vários domínios, revelando a
ambigüidade da estratégia, que, apesar dos avanços, ainda não conseguiu alcançar suas
expectativas. Por ser um tema bastante amplo, não se esgotou, sendo necessárias outras avaliações,
não só de natureza de comportamento cultural, mas também de natureza epidemiológica, com os
demais atores do processo, contribuindo para os ajustes necessários e a melhoria no processo de
implementação do PSF. Os resultados deste estudo poderão contribuir para adaptações na estratégia
do PSF, visando a melhorias no processo, tendo em vista que se encontra em constante construção.

Nº de Classificação: 3281
MOREIRA, José Wellington. Utilidade da bota de Unna no tratamento de úlceras de estase
venosa nos pacientes atendidos no ambulatório do Anexo de Dermatologia do Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Minas. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais.
Escola de Enfermagem, 2003. [79] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GUEDES, Antônio Carlos Martins
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo longitudinal utilizando prontuários médicos
dos pacientes atendidos no Ambulatório Professor Oswaldo Costa do Anexo de Dermatologia do
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, no período de janeiro a junho de
1996. Por ser a bota de Unna um tratamento de baixo custo, acessível para a maior parte da
população, menos oneroso que a maioria dos tratamentos, possibilitando ao paciente a manutenção
de suas atividades, visto que não há necessidade que o mesmo permaneça no leito para facilitar o
retorno venoso, tivemos por objetivo analisar a utilidade da bota de Unna nos pacientes com úlcera
de estase venosa. A coleta de dados foi realizada através da consulta direta aos prontuários pelo
próprio pesquisador, no SAME (Serviço de Arquivo Médico e Estatístico) e foi constituída através do
levantamento de 51 prontuários de portadores de úlcera de membros inferiores que tinham sido
submetidos ao tratamento com bota de Unna, após a utilização prévia dos curativos tradicionais ou de
outras opções terapêuticas (cirurgias de revascularização, enxertos, cirurgias plástiação, enxertos,
cirurgias plásti selecionados 35 pacientes, utilizando para tal, os critérios de inclusão e exclusão
preestabelecidos. Dos 35 pacientes portadores de úlcera de estase venosa em uso de bota de Unna,
observou-se que a grande maioria dos pacientes era do sexo feminino, casadas, do lar, nascidas no
interior e residentes em Belo Horizonte predominando na faixa etária de maior produtividade, sendo a
maioria alfabetizada. Grande parte desses, apresentava alguma patologia associada, necessitando
abordagem multidisciplinar. Os tratamentos tópicos usuais eram comuns e predominantes sendo as
úlceras de seis anos de duração. A bota de Unna mostrou-se útil na redução do tempo de
cicatrização e tem indicação nas úlceras de estase venosa.

Nº de Classificação: 3282
FERNANDES, Carlos Roberto. Concepções de corpo na enfermagem dos anos noventa no
Brasil: uma abordagem com Wilhelm Guillermo Dilthey. Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2003. 179 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Estelina Souto do
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RESUMO: Da revisão dos saberes sobre corpo no Brasil, em diversas áreas do conhecimento, desde
a segunda metade do século vinte, constatamos que, de 1987 a 1999 foram produzidos vinte artigos,
cinco dissertações e cinco teses de enfermagem com a temática corpo. Dessas escrituras de
enfermagem, selecionamos, aleatoriamente, quatro teses e uma dissertação, tendo por objeto de
estudo concepções de corpo. Traçamos o objetivo de entender as concepções de corpo exclusivas
dos enfermeiros e enfermeiras, no Brasil, nos anos noventa, expressas em escrituras selecionadas,
conhecendo o processo de formação dos saberes sobre corpo naquelas escrituras. Adotando Wilhelm
Guillermo Dilthey (1833-1911) por referencial teórico, desenvolvemos um percurso metodológico
iniciado pela criação de cinco estruturas analíticas: concepções fluentes, afluentes, influentes,
confluentes e defluentes. Estas cinco concepções ou estruturas analíticas, aplicadas aos saberes
sobre corpo nas escrituras, identificaram a origem epistemológica dos mesmos. Daí, conhecemos os
saberes sobre corpo, exclusivos dos enfermeiros e enfermeiras, aclarando as conexões entre as
trajetórias e memórias de corpo nas escrituras. No agrupamento de trajetórias e memórias de corpo
formamos oito concepções de corpo, sobre as quais exercemos um entendimento interpretativo,
destacando conteúdos empíricos para a explicitação de tendências e perspectivas epistemológicas
para a enfermagem.

Nº de Classificação: 3283
ASSUNÇÃO, Raquel Silva. Agente Comunitário de Saúde e sua prática no Programa de Saúde
da Família do município de Divinópolis-MG (O). Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas
Gerais. Escola de Enfermagem, 2003. [168] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Maria Rizoneide Negreiros
RESUMO: O Agente Comunitário de Saúde e as ações que desenvolve no Programa de Saúde da
Família de Divinópolis foram objeto deste estudo. Tomando como referencial teórico os estudos sobre
promoção da saúde e prevenção de doenças, buscou-se identificar as contradições presentes no
material empírico. As unidades básicas de saúde da família do município de Divinópolis - MG, foram
definidas como cenário de estudo por se constituírem em espaço de trabalho dos sujeitos da
pesquisa. Para compreender a proposta de reorganização do modelo assistencial do município de
Divinópolis, foi feita análise em documentos do Sistema Municipal de Saúde. A pesquisa de campo foi
realizada por meio de questionário, observação direta do trabalho e entrevista aberta com os agentes
comunitários de saúde. Optou-se por uma abordagem qualitativa em que as concepções e
expressões dos sujeitos foram tratadas à luz do materialismo histórico e dialético e a organização e
análise dos discursos, segundo metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo, de Lefévre & Lefévre
(2002). A análise do material empírico nos permitiu evidenciar que os agentes comunitários de saúde
do município de Divinópolis são, em sua maioria, do sexo feminino, idade entre 20 - 39 anos, casados
e com escolaridade a nível de segundo grau. Desenvolvem ações de educação para a saúde e de
vigilância à saúde na comunidade e na unidade de saúde, além de atividades burocráticas,
organização de demanda, apoio social e de outros profissionais. A atuação na promoção da saúde se
limita na criação de ambientes favoráveis à saúde, à ação nos domicílios, no desenvolvimento de
habilidades individuais para o autocuidado e na mobilização comunitária. Na prevenção de doenças,
atua de forma mais ampla, em ações individuais como controle do pré-natal e do cartão de vacina,
educação para a saúde para grupos de risco e comunidade, e controle de doenças infecciosas e
parasitárias como a dengue e as verminoses. Seu foco de atenção é, predominantemente, o
indivíduo e não a família. O agente comunitário de saúde pode contribuir para a mudança do modelo
assistencial se for capacitado adequadamente e executar o que lhe é atribuído.

Nº de Classificação: 3284
BRITO, Fernanda Lúcia de. Vivido da pessoa internada no centro de terapia intensiva (O). Belo
Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2003. 152 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CADETE, Matilde Meire Miranda
RESUMO: Este estudo, de caráter qualitativo e abordagem fenomenológica, tem como objetivo a
compreensão do vivido da pessoa internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Foram coletados
os depoimentos (cinco entrevistas e vinte e quatro observações) de nove pessoas internadas nessa
unidade, que estavam vivenciando as fases de depressão ou aceitação da morte descritas por
Kübler-Ross. Esses dados foram coletados em um hospital particular situado em Nova Lima - Minas
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Gerais, no ano de 2002. A motivação para este estudo surgiu da minha vivência como enfermeira e
pessoa que, juntamente com a equipe multidisciplinar da unidade, compartilhava com as pessoas lá
internadas do mundo-da-vida do CTI. A seguinte questão norteadora introduzia a entrevista: fale, para
mim, como é viver aqui dentro! Os depoimentos permitiram, após várias incursões nos seus dizeres,
construir categorias abertas e respectivas subcategorias: o cuidado como re-velação do ser: o sercom-o-outro; o cuidado autêntico; o descuido; pequenas mortes emergidas no contexto do CTI: o
impacto da internação; perda da autonomia; medo da morte; a comunicação como possibilidade de
acesso ao ser: a comunicação através da dor; o dito pelo silêncio; a escuta; o deslocamento do eu
originário: a família; o espaço; tempo cronológico x tempo existencial. A análise compreensiva
fundamentou-se, principalmente, em autores existencialistas e fenomenólogos, permitindo-me
vislumbrar uma das perspectivas do sentido do vivido dado pela pessoa internada no CTI. Creio que
este estudo oferece aos profissionais de saúde a oportunidade de melhor compreender a importância
do seu papel como mediador entre a pessoa doente e o mundo-da-vida do CTI, cabendo-lhes, a partir
de uma leitura atentiva, fazer uma reflexão crítica a respeito de mudanças de atitude no que concerne
ao seu modo de relacionar-se com os outros. Além do mais, sinaliza, com urgência, para uma
educação continuada construída no existir do CTI, no envolvimento cuidadoso com as pessoas e com
tudo que as circunda. Invoca, também, que as instituições de formação profissional re-pensem e refaçam seus currículos, incluindo neles, desde o início, o cuidar autêntico. E que os docentes adotem
uma nova postura no seu ser-com-o-outro.

Nº de Classificação: 3285
OLIVEIRA, Edilson Ornelas. Diferenças na associação entre obesidade abdominal e paridade
influenciada pela escolaridade. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2003. [71] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VELÁSQUEZ MELÉNDEZ, Jorge Gustavo
RESUMO: Trata-se um estudo de delineamento transversal que buscou identificar fatores sócioeconômicos, demográficos, reprodutivos, antropométricos e do estilo de vida que sejam potenciais
determinantes da obesidade abdominal feminina. A amostra foi constituída de 827 mulheres
voluntárias, com idades entre 12 e 65 anos, sem problemas de saúde aparente e sem queixa de
doenças, metabólicas, agudas, crônicas ou infecciosas, atendidas nas clínicas de um centro de saúde
de Belo Horizonte. A obesidade abdominal foi definida como circunferência da cintura ³ 88 cm. A
análise dos dados foi realizada utilizando-se o modelo de regressão logística multivariada e
hierarquizada para ajuste das variáveis independentes. Permaneceram associados a obesidade
abdominal a idade, os valores de odds ratio variaram entre 2,08 a 21,19, escolaridade < 8 anos (OR=
1,50; IC95% 1,04-2,15), paridade ³ 5 partos (OR=1,63-6,91), peso corporal ³ 60,2 kg (OR=38,22;
IC95% 19,43-75,17), nível atividade física no trabalho leve (OR=3,63; IC95% 1,32-10,01) ou
moderada (OR=3,18; IC95% 1,17-8,64). Apresentou ainda a seguinte interação significativa: 1-4
partos com menos de 8 anos de escolaridade (OR=0,20; IC95% 0,06-0,63) e paridade ³ 5 partos com
menos de 8 anos de escolaridade (OR=0,09; IC95% 0,02-0,51). Assim, entender a influência destes
fatores é importante para promoção da saúde. Deve-se encorajar modificações no estilo de vida tais
como exercícios físicos e melhoria nos conhecimentos relacionados aos riscos da obesidade
abdominal.

Nº de Classificação: 3286
MARQUES, Soraia Matilde. Singularidades do cuidado domiciliar durante o processo de morrer:
a vivência de familiares cuidadores. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2003. 151 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERRAZ, Aidê Ferreira
RESUMO: Trata-se de um estudo etnográfico cujo objetivo foi compreender a experiência de
familiares cuidadores que prestavam os cuidados diários a um parente doente, sem possibilidades
terapêuticas de cura, no ambiente domiciliar. Foi desenvolvido com 16 (dezesseis) informantes, todas
do sexo feminino, com idade entre 29 e 83 anos, residentes em Belo Horizonte e Região
Metropolitana. Todos os doentes eram cuidados em suas casas pelas informantes entrevistadas e
vivenciavam, à época da coleta de dados, a fase terminal da doença em circunstâncias peculiares. A
coleta de dados constou da associação da observação participante, como preconizada por Leininger,
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com a entrevista etnográfica conforme Spradley. A análise dos dados obtidos foi fundamentada na
proposição de Leininger para a pesquisa etnográfica. Da análise dos dados emergiram 14 (quatorze)
descritores culturais que permitiram a identificação dos subtemas: tornar-se cuidador domiciliar: uma
difícil e desafiante experiência; o cuidado do doente em fase final de uma doença no domicílio: um
trabalho complexo e criativo que resulta em crescimento pessoal e vivenciando o cuidado solitário.
Esses subtemas constituíram o suporte para o tema central: o cuidado ao doente em fase final de
uma doença no domicílio: aprendendo com o sofrimento, a dor e a morte. As reflexões sobre as
entrevistas, os subtemas e o tema central foram essenciais para aprofundar o conhecimento sobre
crenças, valores, sentimentos e necessidades dos familiares cuidadores no ambiente domiciliar,
participantes deste estudo. O desconhecimento dos cuidados a serem prestados origina-se do fato de
que os profissionais de saúde ainda não incluem os familiares dos doentes no processo assistencial
e, com isso, ao levarem o enfermo para o domicílio, a família depara-se com inúmeras dificuldades
quase insuperáveis. Entretanto, todas as informantes demonstraram capacidade de transcender suas
limitações pessoais e de conhecimento técnico. Adaptando o cuidado dos doentes às suas condições
humanas, materiais e econômicas, proporcionavam-lhes afeto e confiança numa atitude de autosuperação e dedicação total, esquecendo-se, muitas vezes, de suas próprias necessidades em
função de amenizar o sofrimento daqueles que estão em fase terminal de uma doença.

Nº de Classificação: 3287
COELHO, Rita de Cássia Heinzen de Almeida. Cuidando da mulher gestante com HIV
fundamentado na teoria de Parse: um novo referencial para a prática da enfermagem. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2001. [117] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: Diante da feminização da epidemia do HIV/AIDS, justifica-se a necessidade de
aprofundamento do conhecimento em busca de novas possibilidades do cuidado à mulher gestante
com HIV para melhor compreensão deste ser. Trata-se de um estudo qualitativo, onde buscou-se
cuidar de mulheres gestantes com HIV, orientado por um referencial teórico. Este foi construído à
partir de idéias da própria autora, fundamentado na Teoria de Rosemere Rizzo Parse. Os conceitos
utilizados foram: ser humano-ambiente-família, saúde, enfermagem, e profissionais de saúde. A
implementação do referencial teórico aconteceu no serviço de ambulatório de referência para
gestantes com HIV, da Maternidade Carmela Dutra, localizada no município de Florianópolis-SC. A
população alvo deste estudo constituiu-se de quatro gestantes em controle pré-natal no referido
serviço. Na prática, o processo de enfermagem deu-se através de encontros vivenciados pela
enfermeira e a mulher gestante com HIV, em três dimensões: esclarecer significado, sincronizar ritmo
e mobilizar a transcendência, para um viver mais saudável e com mais qualidade de vida. As três
dimensões ocorreram de maneira simultânea, não prescritiva. Ao analisar a aplicação do referencial
teórico na prática a autora pôde perceber a transformação em sua maneira de cuidar, fundamentada
na Teoria de Parse, colocando a mulher gestante com HIV sujeito de sua saúde, rompendo o
paradigma vigente. Este estudo possibilitou também melhor compreensão do que é vivenciar uma
gestação concomitantemente com teste positivo para o HIV, e a importância do papel da enfermeira
como cuidadora numa relação sujeito-sujeito.

Nº de Classificação: 3288
PIEREZAN, Cinara Porto. Necessidades da criança hospitalizada e seu acompanhante:
possibilidades e limites para o seu atendimento no desenvolvimento do processo de trabalho em
saúde (As). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde,
2002. [160] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CAPELLA, Beatriz Beduschi
RESUMO: Esse estudo, exploratório-descritivo de cunho qualitativo, foi desenvolvido na Clínica
Pediátrica (CP) do Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
tendo como objetivo refletir junto aos profissionais de saúde, a partir dos seus processos de trabalho,
quais as possibilidades e limites para o atendimento das necessidades da criança e do seu
acompanhante no período de hospitalização. O suporte filosófico e teórico metodológico adotado,
baseou-se na Teoria Sócio-Humanista e no Sistema de Aprendizagem Vivencial. Os sujeitos da
pesquisa foram crianças hospitalizadas, acompanhantes e os profissionais de saúde da CP do HU-
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UFSC. No primeiro momento dessa pesquisa, foram realizados quatro Encontros Vivenciais distintos,
com crianças hospitalizadas e acompanhantes, tendo o objetivo de identificar as necessidades destes
sujeitos no processo de hospitalização. No segundo momento, foram realizados dois Encontros
Vivenciais com os profissionais de saúde, cujo objetivo, além de identificar as necessidades da
criança hospitalizada e seus acompanhantes, procurou refletir sobre as possibilidades e limites para o
seu atendimento, durante o processo de trabalho em saúde. As necessidades apontadas foram
subdividas em duas áreas temáticas: aquelas relacionadas à estrutura física, equipamentos e demais
materiais, e as referentes à estrutura organizacional e relações que ali se estabelecem. A análise das
possibilidades e limites para o atendimento das necessidades teve como base o suporte filosófico e
teórico metodológico adotado, com ênfase nas quatro etapas da Interação Humana, quais sejam:
inclusão (acolhimento), controle (respeito à autonomia), ajustamento, avaliação (separação). Foi
possível constatar que os limites para o atendimento das necessidades relacionadas à estrutura
física, equipamentos e materiais, dependem das condições dadas pela Instituição. As possibilidades
relacionadas à estrutura organizacional e relações, dependem de uma nova ordem nas relações entre
os sujeitos envolvidos no processo de hospitalização, ou seja, a partir do estabelecimento de uma
comunicação adequada entre os profissionais de saúde e destes com os sujeitos hospitalizados e
seus acompanhantes, bem como, do respeito à individualidade e autonomia destes sujeitos.
Constatou-se que não basta apenas o compromisso pessoal de alguns profissionais de saúde, é
preciso o estabelecimento do compromisso profissional e institucional para o seu atendimento.

Nº de Classificação: 3289
VASCONCELOS, Claudimete Maria da Conceição Bezerra. Prática pedagógica na educação
profissional de enfermagem: expressões autocríticas de um grupo de enfermeiras(os)
educadoras(es). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2002. [163] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PRADO, Marta Lenise do
RESUMO: Este estudo teve como objetivo conhecer as expressões autocríticas de enfermeiroseducadores sobre suas práticas pedagógicas na formação de técnicos de Enfermagem. A
metodologia utilizada como referencial foi a concepção construtivista, sócio-interacionista de Vygotsky
e reuniu expressões de um grupo docente profissional de Enfermagem atuante em um Estado da
Região Sul do Brasil. Foram realizadas sessões temáticas e sistemáticas com os sujeitos deste
estudo e exploradas as narrações feitas a respeito de suas respectivas vivências pedagógicas. Como
procedimento de análise foi adotado o método Convergente-assitencial segundo Trentini e Paim. Os
resultados apontam que esses enfermeiros-educadores expressam o prazer de lidar com a educação
profissional voltado a formação de técnicos de Enfermagem e o sofrimento de um processo de
trabalho implicado em desvalorização de múltiplas ordens. Além disso, revelam os indicativos de
organização interna de uma rede social, interacionista entre os sujeitos desse nível de educação com
tendência a contínua construção de mudanças dirigidas à competência pedagógica desse grupo.

Nº de Classificação: 3290
PEREIRA, Adriana Dall'Asta. Assistência de enfermagem a crianças com câncer: proposição de
diretrizes para o cuidado fundamentada em Callista Roy. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2002. 145 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEOPARDI, Maria Tereza
COSTENARO, Regina G. Santini
RESUMO: Este trabalho é fruto de minhas inquietações em face das práticas de cuidado as crianças
com câncer, no qual proponho a elaboração de diretrizes assistenciais tendo como base da aplicação
de um marco conceitual fundamentado na teoria de Roy. O cenário da prática assistencial foi um
hospital filantrópico de grande porte e a Casa de Apoio a Crianças com câncer, ambos localizados na
cidade de Santa Maria-RS. A coleta de dados deu-se por meio de uma entrevista semi-estruturada,
na qual fizeram parte da clientela seis crianças com diagnóstico de câncer. Após as entrevistas,
ocorreram encontros pré-agendados, numa trajetória dinâmica, na qual mantive um elo de ligação,
vínculo e comunicação com os familiares das crianças. O resultado dessa vivência possibilitou
constatar que é possível a criação de diretrizes assistenciais que viabilizem um cuidado embasado
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em conceitos e atitudes humanizadas, a fim de minimizar os processos não adaptativos detectados
durante o processo da doença e do tratamento das crianças com câncer e seus familiares.

Nº de Classificação: 3291
MACHADO, Claudia Maria Diaz. Cuidado educativo transcultural no processo puerperal (O).
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde. Mestrado
Interunidades - UFSC/UFSM/UNIFRA/UNICRUZ, 2002. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CIANCIARULLO, Tamara Ivanow
LEOPARDI, Maria Tereza
RESUMO: O puerpério compreende um período de mudanças e adaptações na vida da mulher, que
variam de acordo com o contexto e necessidades próprias. Entre elas, observam-se as necessidades
educativas relacionadas ao cuidado de si e do recém-nascido. Partindo deste pressuposto, proponho,
neste trabalho, identificar as necessidades de orientação das mulheres no primeiro puerpério, por
meio da abordagem cultural, proposta por Leininger (1991), apontando caminhos para concretizar o
processo educativo. Trata-se de uma pesquisa convergente-assistencial que teve a participação de
sete primipuérperas, em três encontros: o primeiro, na Unidade Obstétrica de um hospital privado de
Santa Maria – RS, seguido de duas visitas domiciliares, no período de maio a agosto de 2001. Para a
coleta dos dados foi utilizada a técnica de entrevista semi-estruturada. A partir dos relatos,
evidenciavam-se as dúvidas e as práticas de cuidado realizadas e, posteriormente, implementava-se
os três modos de ações de cuidado cultural enunciados por Leininger (1991): manutenção,
negociação e repadronização. Foi possível apreender que, independente da condição sócioeconômica e cultural, as puérperas apresentam necessidade de cuidado educativo, o que oportuniza
a enfermeira a oferecer suporte, provendo uma assistência integral e participativa.

Nº de Classificação: 3292
DENARDIN, Janete Maria. Contradições no processo de trabalho de enfermagem: um estudo no
ambulatório. Santa Maria. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde.
Mestrado Interunidades - UFSC/UFSM, 2002. [150] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEOPARDI, Maria Tereza
BECK, Carmem Lúcia Colomé
RESUMO: Este estudo constitui-se de uma pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, com
base na Teoria Sócio-Humanista de Capella e Leopardi (1999). A metodologia do presente trabalho
foi dividida em duas etapas. A primeira é referente ao desenvolvimento do processo reflexivo
realizado com os trabalhadores de enfermagem do ambulatório Ala I do Hospital Universitário de
Santa Maria, RS. A segunda etapa refere-se às entrevistas realizadas com os mesmos trabalhadores
de enfermagem, com o intuito de reconhecer e aprofundar as contradições existentes no processo de
trabalho da enfermagem do ambulatório. Na prática reflexiva foi possível desencadear discussões
acerca do processo de trabalho de enfermagem estimulando as relações intersubjetivas, valorizando
o trabalhador nos aspectos pessoal e profissional, assim como o trabalho em equipe, por meio de um
processo educativo participativo. Nas entrevistas emergiram dados referentes às contradições no
processo de trabalho de enfermagem do cenário estudado. Para analisar e interpretar os dados foram
relacionados os conceitos da Teoria Sócio-Humanista com as falas dos trabalhadores e, a partir
disso, foram determinadas às categorias de sujeito trabalhador; de sujeito e sua relação com a
natureza e de sujeito da necessidade, estabelecendo também uma relação com a teoria geral sobre o
processo de trabalho.

Nº de Classificação: 3293
BASTOS, Danira Schweigert. Cuidando de pessoas portadoras de hipertensão arterial:
contribuindo para a superação dos déficits de autocuidado. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2002. [123] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BORENSTEIN, Miriam Süsskind
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RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo, que teve como objetivo conhecer e analisar os déficits
de autocuidado de pessoas portadoras de hipertensão arterial e identificar fatores que influenciam no
engajamento do autocuidado. O estudo foi realizado no mês de Junho de 2001, no Centro Municipal
de Especialidades na cidade de Cruz Alta, RS, com sete pessoas. Para coleta de dados foram
realizadas consultas de enfermagem, na qual foi aplicado um instrumento previamente elaborado,
baseado na Teoria Geral do Autocuidado de Dorothea Orem. Também foram realizados encontros em
grupos, que foram gravados, transcritos, categorizados e interpretados. As categorias de análise
foram assim determinadas: 1- déficit de autocuidado relacionado à alimentação, ingesta hídrica,
eliminação intestinal, atividades físicas; atividades físicas; atividades profissionais e uso de
medicação; 2- fatores que influenciam no engajamento do autocuidado como conhecimento e
religiosidade. Nesses encontros foi possível promover uma inter-relação entre os participantes e
trocar experiências vivenciadas por cada um, seus valores, suas crenças e o cuidado que cada um
desenvolve no controle de sua pressão arterial. Na medida em que os encontros foram acontecendo
e os déficits trabalhados no grupo, os mesmos puderam ser analisados e superados. Como estes
déficits eram comuns ao grupo, os portadores de hipertensão arterial puderam então compartilhar
medos, saberes e experiências, buscando a partir daí a competência necessária para o autocuidado.

Nº de Classificação: 3294
URBANETTO, Janete de Souza. Relações interpessoais e grupais no processo de trabalho das
enfermeiras: convergências encontradas em dois hospitais universitários. Florianópolis. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2002. 153 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CAPELLA, Beatriz Beduschi
KIRCHHOF, Ana Lúcia Cardoso
RESUMO: No presente estudo, é relatada e analisada uma trajetória experenciada com enfermeiras
de um hospital universitário, comparando-o com estudo similar realizado anteriormente em outra
instituição de saúde. Centrou-se no objetivo de identificar as convergências de trabalho das
enfermeiras de dois hospitais universitários da região Sul do País, na perspectiva de estabelecer
subsídios seguros que possibilitem às mesmas e demais integrantes da equipe de enfermagem
atualizarem o seu papel profissional e institucional. Teve como questão norteadora: quais as
convergências encontradas na dinâmica das relações interpessoais e grupais no processo de
trabalho das enfermeiras de dois hospitais universitários da região Sul? Como referencial teórico
adotou-se a Teoria Sócio-Humanista de Beatriz B. Capella e Maria Tereza Leopardi, que forneceu a
sustentação necessária para entender como se desenvolve o processo de trabalho na área da Saúde
e Enfermagem, bem como o Sistema de Aprendizagem Vivencial, de Edimar Leite e Luís Carlos
Ferreira, que possibilitou o suporte filosófico e teórico-metodológico para do desenvolvimento do
referencial das Dinâmicas de Relação Grupais, além de subsidiar o planejamento, organização e
implementação das vivências integradoras, que foram a base de todo este trabalho. Trata-se de um
estudo de abordagem qualitativa, exploratório, descritivo, cuja coleta dos dados dividiu-se em dois
momentos específicos, sendo que o primeiro realizado em um hospital universitário (Hospital 1), com
o auxílio da pesquisa-ação, no qual o processo foi desenvolvido com o auxílio de discussões críticoreflexivas em encontros coletivos, denominados vivências integradoras, cujo levantamento de dados
subsidiou o segundo momento em que, utilizando-se da pesquisa documental em relatórios de um
programa de desenvolvido em um segundo hospital universitário (Hospital 2), buscaram-se
convergências com os dados anteriores. Dentre as convergências encontradas, destaca-se a
ausência de um processo formal de inclusão dos profissionais na instituição; tensão e relações
conflitantes entre as diversas categorias de enfermagem; desformalização e personalização da
função gerencial; ausência de uma política institucional que respalde seus agentes na tomada de
decisão; dificuldade em assumir a autoridade inerente ao cargo de enfermeira; não diferenciação do
papel gerencial em relação às demais enfermeiras; tendência a ancorar a autoridade da função nas
referências familiares; dificuldade no estabelecimento de limites mais assertivos; ausência de
mecanismos permanentes e adequados de avaliação das atividades realizadas e dos processos
relacionais do grupo. Concluiu-se com este estudo que a temática Relações Interpessoais apesar da
sua importância, não recebeu ainda a devida preocupação dos profissionais da área de saúde,
permanecendo secundarizado no processo de trabalho da enfermagem. Percebe-se que o cotidiano
relacional das enfermeiras é bastante árduo, apesar de tentativas individuais ou em pequenos grupos
de um aprimoramento, e que a política institucional não contempla mecanismos de minimização de
fatores estressantes. Desta forma, evidencia-se as lacunas deixadas pelos órgãos formadores e pelo
sistema profissional, seja no aprendizado inicial ou na integração, apropriação e aprimoramento
deste conhecimento.
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Nº de Classificação: 3295
ERDTMANN, Bernadette Kreutz. Enfermagem domicilial em correspondência: o desafio para um
cuidado culturalmente congruente apoiado na razão sensível. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2002. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: Esta prática assistencial e investigativa centra sua preocupação em como oferecer um
cuidado de enfermagem apoiado na razão sensível e congruente com a cultura do cliente e pessoas
de seu convívio familiar no domicílio. Para tanto, foi construída, implementada e avaliada uma
metodologia de registro, buscando na compreensão o significado que essas pessoas atribuem à
enfermeira, saúde/doença e enfermagem domicilial, utilizando-se para isso o método da pesquisa
convergente-assistencial de Trentini e Paim. Este estudo fundamentou-se na Teoria Transcultural da
Dr.ª M. Leininger, na sociologia compreensiva do Dr. Michel Maffesoli e nos estudos das
professoras/pesquisadoras Dr.ª Alacoque L. Erdmann e Dr.ª Rosane G.Nitschke. O Processo de
Enfermagem foi aplicado e validado no transcorrer dos atendimentos de enfermagem no domicílio,
com a participação ativa de todos os envolvidos, tendo a interligação das etapas acontecido num
processo dinâmico, ativo e criativo com feedback constante. Segundo o marco conceitual adotado, a
interligação dos elementos, em um sistema de ritmos e ações variáveis, relativizou-se através da
inteiração do sistema profissional com o sistema popular de cuidado. O processo desenvolvido
possibilita um novo modo de cuidar, que se desenhará no contexto, conforme a decisão da
enfermeira e do cliente. O desafio está sobretudo na valorização das crenças, valores, práticas e
hábitos, através de uma sensibilidade intuitiva, projetando-se para uma enfermagem em
correspondência com todos os elementos constitutivos daquele mundo real.

Nº de Classificação: 3296
SANTOS, Neusa de Queiroz. Uso indiscriminado de antibióticos e a ecologia das bactériasantibiótico-resistentes associadas à problemática da infecção hospitalar: a luz da ética da
responsabilidade de Hans Jonas (O). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro
de Ciências da Saúde, 2002. 310 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: A Tese revela a pesquisa feita sobre os significados dos conhecimentos teóricos / práticos
de profissionais de saúde em relação ao uso indiscriminado de antibióticos na ecologia das bactériasantibiótico-resistentes associadas à problemática da infecção hospitalar à luz da Ética da
Responsabilidade, de Hans Jonas. Assim, para poder interpretar tão complexo problema, este
trabalho adotou a metodologia da Pesquisa Qualitativa-Hermenêutica-Dialética usando como
instrumento a entrevista dialogada semi-estruturada. Os 29 Atores Sociais que participaram deste
estudo são médicos, enfermeiros, farmacêuticos, bioquímicos e cirurgiões dentistas que trabalham no
Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis. Após a
análise e discussão das “falas” dos Atores Sociais, do levantamento dos conhecimentos emergidos,
das contradições observadas, estabeleceram-se princípios orientadores e um novo referencial teórico
/filosófico sobre o uso indiscriminado de antibióticos.Conclui-se que os conhecimentos e práticas em
relação ao uso de antibióticos, a ecologia das bactérias, a infecção hospitalar e a ética da
responsabilidade são a chave para o desempenho prudente da prática de profissionais de saúde no
Hospital Universitário.

Nº de Classificação: 3297
COSTA, Eliani. Problematizando para humanizar: uma proposta de transformação do cuidado em
uma enfermaria psiquiátrica. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2002. [170] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BORENSTEIN, Miriam Süsskind
REIBNITZ, Kenya Schmidt
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RESUMO: Trata-se de um estudo analítico descritivo de uma prática assistencial com uma
abordagem sócio humanística, cujo objetivo foi desenvolver com a equipe de enfermagem, um
processo educativo-reflexivo acerca do cuidado prestado, na perspectiva de alcançar a humanização
da assistência psiquiátrica, explorando a condição de trabalho e a educação, a partir do referencial
teórico metodológico da Pedagogia Libertadora de Paulo Freire. O trabalho foi desenvolvido em
oficinas com os trabalhadores de enfermagem de uma enfermaria de um macro hospital psiquiátrico
do sul do país, no período de outubro a dezembro de 2001. A coleta de dados se deu a partir da
realização de seis oficinas, na qual foram abordados os temas eleitos pelos participantes, que
culminaram na formulação de hipóteses, como contribuição para a humanização do cuidado. O
momento das oficinas propiciou uma reflexão do grupo, para que socializasse suas idéias, suas
experiências e provocasse modificações na maneira de pensar e de agir do grupo, sendo que as
reflexões deram-se a partir das situações vividas no cotidiano da assistência e no desenvolver das
reuniões, com a abordagem dos temas geradores. Para a análise dos dados encontrados neste
estudo, foi utilizado o referencial educativo e humanístico freiriano, focalizando a educação como
possibilidade para a humanização. O trabalho permitiu focalizar o cuidado numa perspectiva histórica,
compreendê-lo a partir das crenças e valores de cada participante, buscando transformá-lo partindo
da compreensão dos mesmos. Foram evidenciados nos resultados, o poder institucional, as crenças
e valores coletivos e pessoais, o saber construído na prática e o saber científico, como fatores
determinantes no processo de cuidado, e, a educação, amor e solidariedade, como pré-requisito
fundamental do cuidado humanizado. Neste sentido, o estudo visa contribuir para a transformação da
assistência de enfermagem psiquiátrica, ampliando seu saber através de práticas criativas e
amorosas para alcançar a humanização.

Nº de Classificação: 3298
SILVA, Laura Cristina da. Morte e o morrer no cotidiano da hospitalização infantil: construindo
possibilidades de cuidado ao cuidador (A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2002. [172] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NITSCHKE, Rosane Gonçalves
RESUMO: Este estudo foi realizado em uma Unidade de Internação Pediátrica de um Hospital Geral
do Estado de Santa Catarina, cuja coleta de dados foi realizada no período de novembro a dezembro
de 2001, com o objetivo de construir possibilidades de cuidado ao cuidador a partir da compreensão
dos significados da morte e do morrer para a equipe de saúde no cotidiano da hospitalização infantil.
Para fundamentar esta prática de cuidar-pesquisar foi elaborado um marco a partir do Interacionismo
Simbólico. Adotou-se como metodologia o processo de cuidar e a análise reflexiva dos dados
encontrados. O processo de cuidar foi desenvolvido a partir das seguintes etapas: conhecendo o
cotidiano da equipe de saúde; definindo a situação; construindo e avaliando o cuidado. Este estudo
evidenciou a dificuldade dos profissionais da saúde em lidar com a morte e o morrer da criança,
sendo atribuído a estes, significados de tristeza, inconformismo, revolta entre outros. Isto demonstrou
que os significados geram sentimentos e os sentimentos geram significados. Por estas dificuldades
comuns ao cotidiano da hospitalização infantil, enfatiza-se a necessidade do profissional ser cuidado
e se cuidar na busca de uma convivência saudável no cotidiano de trabalho. Para isto, apontaram
como caminhos possíveis: cursos de reciclagem para discussão temática, vivências em grupo,
aproximar-se dos colegas nos momentos de morte na unidade.

Nº de Classificação: 3299
VERDI, Marta. Da Haussmannização às cidades saudáveis: rupturas e continuidades nas políticas
de saúde e urbanização na sociedade brasileira do início e do final do século XX. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2002. 233 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CAPONI, Sandra
BERLINGUER, Giovanni
RESUMO: O estudo busca analisar rupturas e continuidades nas políticas de saúde e de urbanização
empreendidas na sociedade brasileira no início e no final do século XX. Toma como referência, no
primeiro momento histórico, a reforma urbana e sanitária da cidade do Rio de Janeiro, baseada nos
moldes Haussmannianos e higienistas e, no segundo, a Política de Cidades Saudáveis. Os modelos
de sustentação teórica das práticas sanitárias e urbanas das políticas em questão mostraram-se

49

como ponto de ruptura, uma vez que seus elementos constituintes se ancoram em paradigmas
divergentes - o higienismo que instrumentalizou a política de regeneração da cidade e da sociedade
do início do século XX e a concepção contemporânea de promoção da saúde que sustenta a
proposta de Cidades Saudáveis. Como aspecto que marca a trajetória da sociedade brasileira nos
dois momentos históricos em foco, as desigualdades em saúde se caracterizam como elemento de
continuidade, que à luz da bioética cotidiana de Giovanni Berlinguer, adquirem status de iniqüidades,
pois carregam em si situações consideradas desnecessárias e evitáveis, além de serem reprováveis
e injustas.

Nº de Classificação: 3300
SILVA, Deise Marinho da. Limites e possibilidades no cotidiano das enfermeiras para mudança
da sistematização do cuidado: uma abordagem cultural num ambiente hospitalar. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2002. 202 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NITSCHKE, Rosane Gonçalves
RESUMO: O presente trabalho foi realizado em uma Instituição Hospitalar da grande Florianópolis,
com características privada-filantrópica, tendo como objetivo principal, a partir de uma prática
assistencial investigativa, refletir sobre os limites e possibilidades no cotidiano das enfermeiras de um
ambiente hospitalar, para mudança da atual sistematização do cuidado para uma sistematização do
cuidado fundamentada numa abordagem cultural. Para fundamentar esta prática assistencial
investigativa foi elaborado um marco referencial cuja base teórica foi a Teoria da Diversidade e
Universalidade do Cuidado Transcultural de Madeilene Leininger, adotando-se no processo de
cuidado a integração dos níveis I,II,III e IV do Modelo do Sol Nascente (Modelo Sunrise) as fases:
Conhecendo o cotidiano do cuidado, definindo a situação do cotidiano, construindo as possibilidades
do processo de mudança e repensando o cotidiano do cuidado. Esta prática assistencial investigativa
permitiu-me refletir sobre os critérios de cuidado preconizados por Leininger (1985): preservação
(manutenção), acomodação (negociação) ou repadronização (restruturação), levando-me a persistir
na idéia que acomodar é diferente de negociar. Entretanto, a negociação não ocorre isoladamente e
sim por um processo integrativo com as demais formas de cuidado preconizados pela autora. Através
desta prática assistencial investigativa, também foi possível conhecer e refletir um pouco sobre as
crenças e valores das enfermeiras ao prestar cuidado ao cliente hospitalizado, bem como conhecer a
percepção que as mesmas tem das crenças e valores deste cliente; ampliou-se o conhecimento
sobre o cotidiano do cuidado de enfermagem que evidenciou a necessidade de maior interação com
os outros serviços, setores da instituição, o que permitiu concluir que o cuidado transcede os limites
da equipe de enfermagem, sendo que qualquer mudança na sistematização do cuidado também
depende do envolvimento dos outros serviços neste processo de mudança.

Nº de Classificação: 3301
MARCON, Lúcia. Contrução coletiva: protocolo de cuidados de enfermagem dos pacientes com
traumatismo crânio-encefálico severo internados em unidade de terapia intensiva (Uma).
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2002. 120 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINS, Cleusa Rios
RESUMO: Este estudo foi realizado de novembro a janeiro de 2002, tendo como objetivo construir
com enfermeiras um Protocolo de Cuidado de Enfermagem dos pacientes com TCE severo,
internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital geral. Para este desenvolvimento,
partiu-se da premissa de que o cuidado de enfermagem em terapia intensiva é um processo
sistematizado e construtivo. O referencial teórico utilizado foi inspirado na Teoria Construtivista por
entender que ela dá norte à sensibilização dos participantes, na compreensão do valor da sua
participação, organização e conflitos na constituição transformadora do saber. Seis enfermeiras da
UTI participaram desta construção coletiva e a coleta dos dados foi realizada durante o período de
trabalho das mesmas, ou seja, matutino, vespertino e noturno. A estratégia utilizada foi a metodologia
convergente-assistencial, que consiste na participação de pessoas envolvidas com o problema,
durante o desenvolvimento da sua prática assistencial, na busca da sua resolutividade. Utilizou-se
para tanto a técnica de triangulação com entrevistas semi-estruturadas, observação participante e
reuniões de grupo. O processo de construção propiciou às enfermeiras a possibilidade de
repensarem na sua prática e construírem um elo com a teoria, embasada nas evidências dessa
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prática, assim como nas descobertas das pesquisas dentro de uma linguagem de ação e reflexão. O
referido processo foi desenvolvido em quatro fases: sensibilização, entrevistas semi-estruturadas,
encontros coletivos e desenvolvimento do suporte teórico. O protocolo compõe-se de três partes
interdependentes: o suporte teórico, o diagnóstico de enfermagem e as ações de enfermagem.
Assim, através deste estudo, é possível a sistematização do cuidado a ser prestado a pacientes com
TCE severo, internados em UTI, possibilitando a avaliação do cuidado, evitando que erros sejam
repetidos.

Nº de Classificação: 3302
MARISCO, Nara da Silva. Novas possibilidades de humanização na hemodiálise: o cliente e a
equipe de enfermagem na construção do mais-ser. Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2002. [135] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NIETSCHE, Elisabeta Albertina
RESUMO: A Humanização da Assistência de Enfermagem foi o tema escolhido para o
desenvolvimento deste estudo, que teve como foco os clientes portadores de Insuficiência Renal
Crônica e equipe de enfermagem da Clínica Renal Santa Lúcia, em Cruz Alta, RS. Tendo como
objetivo principal propor uma terapêutica, com vistas a uma vida com qualidade na busca do maisser, fundamentado na Teoria da Enfermagem Humanística de Paterson e Zderad, por meio do
desenvolvimento de atividades lúdico-educativas, durante as sessões de Hemodiálise. Trata-se de
um estudo qualitativo, com enfoque fenomenológico, no qual buscou-se a compreensão do ser
humano, no seu cotidiano. Foram realizados encontros com temáticas específicas e direcionadas
para o objetivo proposto, nos quais foi possível vislumbrar o ser humano na sua essência, e
compreender o significado de sua vivência. Por meio das atividades lúdico-educativas foi possível
para os cliente e equipe de enfermagem visualizar outras formas de ver a vida e a própria doença, de
forma mais descontraída, mais feliz. Assim, o uso do lúdico para o desenvolvimento de atividades
educativas, durante as sessões de hemodiálise, podem representar a retorno dos clientes ao
entusiasmo, a novas perspectivas de vida, de forma singela, com alegria e encantamento,
compartilhado pela equipe de enfermagem de forma humanizada e criativa na construção do maisser.

Nº de Classificação: 3303
GELBCKE, Francine Lima. Interfaces dos aspectos estruturais, organizacionais e relacionais do
trabalho de enfermagem e o desgaste do trabalhador. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2002. [270] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LEOPARDI, Maria Tereza
RESUMO: Neste estudo, fundamentado no materialismo histórico e dialético e com uma abordagem
qualitativa,busco indicar o que, na organização do trabalho da enfermagem, em seus aspectos
estruturais, organizacionais e relacionais, tem sido determinante do processo de desgaste dos
trabalhadores de enfermagem, a partir da sua percepção, além de refletir sobre estratégias de reorganização do trabalho da enfermagem, no sentido de minimizar o processo de desgaste físico e
psíquico dos trabalhadores. A apreensão dos dados empíricos foi realizada junto aos trabalhadores
de enfermagem de duas instituições de saúde, uma de caráter público e outra de caráter privado, na
região sul do país, utilizando a triangulação de dados: entrevista, observação e análise documental,
como processo de validação. A partir deste estudo, pude confirmar a tese de que os aspectos
estruturais, mesmo sendo diretamente responsáveis pela precarização da vida de um modo geral,
aparecem menos no discurso dos trabalhadores do que os aspectos organizacionais e relacionais,
como determinantes do processo de desgaste. Entre os aspectos estruturais, foram apontados,
principalmente, a sobrecarga de trabalho decorrente do duplo vínculo e os baixos salários, os quais
são determinados pela conjuntura político-econômica, a qual também tem repercutido no
sucateamento do setor saúde. O modelo assistencial que transita entre o integral e funcional, a forma
como o método de assistência tem sido implementado, a rotatividade de setores e a dificuldade para
as trocas de plantão, a divisão do trabalho, ainda pautada em modelos administrativos que imprimem
características do trabalho parcelar e a forma como é realizada a distribuição de pessoal, relacionada
aos fatores numéricos, sem considerar as características do trabalho, o papel do enfermeiro, que gera
tensão entre o assistir e o gerenciar, impedindo o compartilhar de funções, como se estas fossem
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excludentes, as condições precárias de trabalho, quer em relação à pessoal, material e infraestrutura, as formas de controle, tanto institucionais, quanto representadas pelo poder da gerência,
são aspectos organizacionais que geram desgaste no trabalhador, tanto físico quanto psíquico. Os
aspectos relacionais, entre os quais há a manifestação da subjetividade do trabalhador, são
representados pela relação com o sujeito do cuidado, com a sua própria família, com a equipe
multiprofissional, bem como com a equipe de enfermagem, relações estas que muitas vezes são
conflituosas, gerando desgaste, mas também são motivo de alegria e prazer. Quanto às alternativas
de resolução, os trabalhadores indicam, principalmente, estratégias relacionadas aos aspectos
organizacionais e relacionais, como se estes estivessem mais próximos ao seu mundo concreto, mais
uma vez transparecendo os aspectos estruturais como algo externo ao cotidiano de trabalho. A partir
destes indicativos, como uma síntese, apresento um modelo de organização, pautado na democracia
das relações, visando a expressão dos trabalhadores enquanto sujeitos multidimensionais, como
atores sociais e não meros executores de tarefas delegadas, como hoje estabelece a divisão social e
técnica do trabalho. Um novo modelo de organização do trabalho que tem por objetivo estabelecer
relações interpessoais mais harmônicas e horizontais, buscando compartilhar saberes e fazeres, ou
seja, compartilhar poder entre equipes de trabalho, bem como com os sujeitos do cuidado, confirma a
necessidade de reavaliação estrutural da assistência à saúde.

Nº de Classificação: 3304
SCHWARTZ, Eda. Viver, o adoecer e o cuidar das famílias de uma comunidade rural do
extremo sul do Brasil: uma perspectiva ecológica (O). Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2002. 202 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ELSEN, Ingrid
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo compreender o viver, o adoecer e o cuidar das
famílias de uma comunidade rural do extremo sul do Brasil a partir de uma Abordagem Ecológica.
Como referencial teórico foi utilizada a teoria da abordagem Ecológica de Bronfenbrenner, com
ênfase nas categorias de tempo, pessoa/família, processo e contexto com seus níveis: micro, meso,
exo e macrossistema, ruralidade, família rural e a saúde da família rural. Trata-se de uma pesquisa de
natureza qualitativa, tendo sido selecionada a metodologia da observação participante. A
pesquisadora desenvolveu o trabalho de campo em uma comunidade rural do Rio Grande do Sul,
durante nove meses. Para a realização do estudo na instituição de saúde e com as famílias
garantindo os princípios éticos, foram seguidos os critérios exigidos pela resolução nº 196/96. A visita
domiciliar, a consulta de enfermagem no posto, a consulta a documentos e a participação em
campanhas de vacinação foram algumas das estratégias utilizadas para a coleta de dados. Os
resultados apontam que a comunidade rural Sol se caracteriza como isolada cultural e
geograficamente, com riscos e potencialidades. No viver cotidiano sobressai o trabalho como
atividade molar, que dá a identidade ao colono/família. Por outro lado, o adoecer nas famílias rurais é
decorrente de elementos inibidores como a falta de comunicação/informação interambiente e o
trabalho. As principais categorias que compõem o cuidado familiar na doença são: buscando
informações e prevenindo; o estar junto; e a responsabilidade. O (des)cuidado em relação a saúde
surgem em decorrência das fragilidades das inter-relações dos sistemas. O referencial teórico
selecionado foi significativo para a compreensão do fenômeno investigado, pois permitiu a
constatação de como os diferentes ambientes se articulam, ou não, entre si, promovem ou fragilizam
a saúde dos colonos. O trabalho, como atividade molar, dá identidade ao colono, mas, se não
apoiado por políticas sociais e agrárias adequadas, impede o desenvolvimento de indivíduos, famílias
e comunidade. Outra categoria significativa para a saúde das pessoas que o referencial possibilitou
emergir foi o vínculo apoiador com uma possibilidade para o desenvolvimento individual e familiar.

Nº de Classificação: 3305
SILVA, Ruvani Fernandes da. Construindo padrões de qualidade para prevenção e controle de
infecção em cirurgias ortopédicas: possibilidades e flexibilidades para um cuidado mais livre de
riscos. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2003.
[297] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
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RESUMO: Este é um estudo fundamentado na Teoria da Qualidade que tem como objetivo construir
padrões de qualidade para o cuidado de enfermagem que possam contribuir para a prevenção e
controle da infecção em cirurgias ortopédicas e promover um cuidado mais livre de riscos. A
sustentação teórica do estudo incluiu a elaboração de conceitos norteadores de sociedade e
ambiente, padrões de qualidade, vida e saúde, enfermagem e cuidado, e riscos e segurança no
cuidado. Optei pela metodologia qualitativa por ser mais adequada na construção coletiva de
padrões. Os sujeitos/atores do estudo foram os profissionais de enfermagem que atuam em centro
cirúrgico em um hospital geral governamental da Grande Florianópolis - Santa Catarina. A escolha
pelo percurso metodológico recaiu sobre o grupo focal pelas possibilidades que esta técnica permite
em gerar informações, levantar impressões, estimular novos conceitos, interpretar resultados obtidos
e avaliá-los. Foram constituídos quatro grupos focais. Dos dados, emergiram 13 vertentes com 5
subvertentes que serviram de guia na condução das reuniões, sem fugir do fio condutor e sem que
houvesse divergência quanto à temática. Nesta construção dos padrões foram seguidas as
recomendações do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e Association of Operating
Room Nurses (AORN) dando suporte às discussões. Os padrões construídos foram validados quanto
a sua estrutura, para ajuizamento e análise, participando 39 convidados, destes, 8 enfermeiros que
atuam em centro cirúrgico e centro de material e esterilização, 1 professora da disciplina do centro
cirúrgico e todos os 30 sujeitos/ atores que contribuíram na construção dos padrões, com o
pressuposto de que a adoção de padrões de qualidade promove a melhoria do cuidado. Assim foi
possível a construção dos padrões de qualidade para o cuidado de enfermagem que possa contribuir
para a prevenção e controle da infecção em cirurgias ortopédicas e promover um cuidado mais livre
de riscos, os quais representam o todo do processo de cuidado nesta Unidade de trabalho em saúde.

Nº de Classificação: 3306
SANDOVAL, Rita de Cássia Bruno. Grupo de convivência de pessoas com diabetes mellitus e
familiares: percepção acerca das complicações crônicas e conseqüências sociais crônicas.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2003. 154 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Denise Maria Guerreiro Vieira da
RESUMO: Este estudo teve por objetivo contribuir para a conscientização da importância das
complicações crônicas do Diabetes Mellitus (DM) por meio de atividades educativas em saúde em
grupo de convivência com pessoas com Diabetes Mellitus Tipo 1 e familiares. Foi realizado no
Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (HU/UFSC). Trata-se do relato de
uma prática assistencial realizada em grupo de convivência do qual participaram oito pessoas com
diabetes e quatro familiares. Caracteriza-se por ser um estudo de natureza qualitativa. O quadro
teórico conta com uma revisão de literatura acerca do DM e das complicações crônicas que podem
advir desta doença, e do referencial teórico de análise que norteou o trabalho, sendo composto de
conceitos e pressupostos da Teoria do Alcance dos Objetivos de Imogene King. A dinâmica de
condução da prática educativa contou com duas etapas, ou seja, a realização prévia de exames de
detecção precoce das complicações físicas do diabetes que incluíram: avaliação do pé de risco de
ulceração, exame de fundo de olho e avaliação da neuropatia autonômica cardiovascular diabética e
a segunda etapa, a realização de grupo de convivência. Os exames prévios realizados, bem como
seus resultados serviram de suporte para a discussão destas complicações no grupo de convivência.
A ação educativa em grupo de convivência foi desenvolvida a partir da técnica dos quatro erres de
Trentini e Dias (1997), que acontece em quatro fases: reconhecimento, revelação, repartir e repensar.
Os resultados desta ação educativa realizada em seis encontros, tornaram possível conhecer as
percepções dos participantes do grupo de convivência sobre as complicações e conseqüências de
viver com diabetes. Emergiram deste processo dois temas centrais de análise: complicações físicas,
desdobradas nas seguintes categorias: alterações visuais e renais, comprometimento dos pés,
neuropatia autonômica cardiovascular diabética e disfunção sexual. As conseqüências crônicas de
viver com diabetes incluíram as seguintes categorias: preconceito/discriminação; mudanças no
cotidiano: dificuldades na participação em atividades e no convívio social; a estrutura de saúde
influenciando o viver com diabetes; e hipoglicemia como conseqüência crônica social. O referencial
teórico utilizado para análise possibilitou o desenvolvimento de uma ação educativa compartilhada, os
integrantes do estudo, pessoas com diabetes e familiares ocuparam sua posição de sujeitos no
processo. Destaco como aspectos relevantes deste estudo, a percepção das complicações crônicas
para além das complicações físicas da doença, visto que para os participantes do grupo de
convivência as complicações sociais crônicas que enfrentam ao viver com diabetes têm
conseqüências tanto ou mais significativas que as complicações físicas. A proposta de ação
educativa poderá contribuir para o redimensionamento das ações do HU/UFSC e do grupo
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multiprofissional de atendimento à pessoa com diabetes, de modo a alcançar um atendimento mais
adequado para aqueles que vivenciam esta condição crônica de saúde. Este redirecionamento das
ações dos profissionais e da instituição poderá contar com o envolvimento e participação das pessoas
com diabetes e familiares, primeiros interessados na melhoria dos serviços que utilizam. A ação
educativa em grupo de convivência possibilitou ao grupo (enfermeira, pessoas com diabetes e
familiares) um novo olhar sobre a questão das complicações crônicas da doença, o papel importante
que desempenha a própria pessoa com diabetes, os familiares e os profissionais de saúde na
prevenção e detecção precoce destas complicações, bem como na intervenção rápida e eficiente,
quando de sua instalação, diminuindo assim danos mais profundos à saúde da pessoa com diabetes.
Através da troca de experiência que aconteceu no grupo de convivência tornou possível aos
participantes ampliarem seus conhecimentos sobre as complicações crônicas da diabetes, dos
recursos disponíveis para a sua prevenção e tratamento, bem como lhes foi possível pensar em
estratégias de enfrentamento nos casos de complicações já instaladas. Em relação à assistência de
enfermagem, entendo que esta experiência contribuiu para que reconheçamos os riscos a que estas
pessoas estão expostas, suas experiências e expectativas, possibilitando uma abordagem mais
concreta e preventiva. A identificação de condições sociais crônicas do diabetes, relacionada ao
preconceito, às dificuldades cotidianas e às deficiências na estrutura dos serviços de saúde
contribuíram para um novo olhar dos profissionais em relação àqueles que vivenciam uma situação
crônica de saúde como o diabetes, seja ele o portador da doença ou familiar, além de levar os
profissionais a repensarem sua intervenção nas instituições oficiais, responsáveis pela prestação de
serviços no sentido de melhorar esta assistência. Por fim, o estudo trouxe uma contribuição inovadora
a partir da percepção dos integrantes do grupo no que se refere à hipoglicemia, condição considerada
aguda no meio profissional, mas com características de cronicidades para as pessoas com diabetes e
familiares, quando pensada a partir das suas conseqüências sociais, da inferência que as
hipoglicemias severas provocam em sua autonomia, em seu convívio social.

Nº de Classificação: 3307
SANTOS, Silvana Sidney Costa. Ensino de enfermagem gerontogeriátrica no Brasil de 1991 a
2000 à luz da complexidade de Edgar Morin (O). Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2003. 199 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GONÇALVES, Lúcia Hisako Takase
RESUMO: Os objetivos deste estudo foram identificar as características do ensino da enfermagem
gerontogeriátrica, nas publicações da enfermagem brasileira; refletir sobre o ensino da enfermagem
gerontogeriátrica nos cursos de graduação, partindo das características identificadas, à luz da
Complexidade de Edgar Morin. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que teve como fonte de dados
nove livros-resumo de congressos brasileiros de enfermagem (281 resumos, 260 sobre
gerontogeriatria e 21, acerca do ensino da enfermagem gerontogeriátrica) e sete periódicos da
enfermagem nacional: Revista Texto e Contexto em Enfermagem, Revista da Escola de Enfermagem
da USP, Revista Gaúcha de Enfermagem, Revista Enfermagem da UERJ, Revista da RENE, REBEN,
Revista Latino-Americana de Enfermagem (186 números de revistas, nos quais 88 artigos foram
sobre gerontogeriatria e nove, referiram o ensino da enfermagem gerontogeriátrica), considerando-se
o período de 1991 a 2000. O corpus deste estudo foi composto por 16 artigos científicos, sobre o
ensino da enfermagem gerontogeriátrica, nos quais utilizou-se o software para análise qualitativa –
QRS-NUD*IST4. Os resultados obtidos permitiram perceber a existência deste ensino, no período
pesquisado, tendo como modos de condução: a matéria obrigatória, a inserção de conteúdos
específicos em matérias diversas, a participação em trabalhos de extensão e a realização de estágios
extracurriculares. Os conteúdos foram apresentados através dos temas: idoso; envelhecimento;
velhice; gerontologia e geriatria; enfermagem gerontogeriátrica voltada a aspectos conceituais,
processo de trabalho, processo de enfermagem, cuidados aos idosos – asilados, dependentes e
submetidos a cirurgia, cuidado familiar, cuidado ao cuidador familiar e atendimento domiciliário. Estes
achados emprestam forte apoio à tese de que a enfermagem brasileira já começa a perceber que a
área gerontogeriátrica é uma lacuna ainda não preenchida e que suscita caminhos para uma ação
profissional autônoma e/ou em equipes multidisciplinares e trabalhos interdisciplinares e/ou
transdisciplinares. Refletir sobre o ensino da enfermagem gerontogeriátrica, ou de qualquer outra
matéria, na enfermagem, por meio dos princípios da Complexidade de Edgar Morin é perceber o
ensino educativo enquanto instância que procure transmitir uma cultura que permita ao futuro
trabalhador: compreender a condição humana; pensar de forma contextualizada, aberta, globalizada,
ética, dialógica, recursiva, hologramática; e direcioná-lo: a adquirir competências, liberdade e
solidariedade; a desenvolver habilidades cognitivas, a aprender a pesquisar, a desenvolver aulas
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práticas e/ou estágios e outras atividades voltadas ao cuidado ao idoso e a realizar a religação dos
saberes com outras disciplinas, tendo como alvo principal deste ensino educativo os cuidados:
humano, profissional e ecológico.

Nº de Classificação: 3308
VELHO, Maria Tereza Aquino de Campos. Gestação na adolescência: um marco na construção de
vida do ser-mulher. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2003. [347] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Marta de Lourdes de
RESUMO: Este estudo, uma investigação qualitativa, teve por objetivo compreender os fatos e as
experiências – vividos por mulheres que ficaram grávidas no período da adolescência –, e o que eles
representaram no decorrer das suas vidas, repensados hoje, cerca de duas décadas após o
acontecido. Foram focadas experiências em diversos tempos e aspectos do seu viver como a
infância, a adolescência, o acontecimento da gravidez naquela época e a relação desta gravidez com
a própria mulher, com o companheiro, com as famílias envolvidas no processo, com o social da época
(escola, amigos, sociedade local, igreja) e com os/as profissionais de saúde. Foram analisadas as
conseqüências negativas e/ou positivas dessa gravidez precoce na construção de suas vidas,
principalmente no aspecto das relações humanas, da realização de projetos pessoais concebidos, da
escolarização, da construção da carreira profissional e da viabilização da própria independência.
Baseados na compreensão desses processos, analisamos o papel do/a profissional de saúde, dentre
eles o dos/as médicos/as, no enfoque da gravidez juvenil. Para concretizar a investigação, foi
utilizada, como estratégia metodológica, a história oral temática; como técnica de coleta de dados
empíricos, a entrevista em profundidade com um roteiro semi-estruturado. A interpretação dos dados
foi embasada no referencial filosófico de Simone de Beauvoir e no da perspectiva de gênero. Para o
presente grupo de estudos, foi possível entender, por meio dos depoimentos das colaboradoras, que
a gravidez precoce não só interrompe, dificulta, posterga e/ou inviabiliza diversas vivências habituais
à adolescência, como também modifica o transcorrer da vida de todas as pessoas envolvidas nesse
acontecimento. A gravidez, enquanto processo físico, não engendra tantas dificuldades mas,
enquanto processo psicossocial, as modificações geradas, repercutem a longo prazo. O parto é um
momento muito importante, que exige atenção humanizada e específica dos/as profissionais
envolvidos. Interpretamos que, as mulheres solicitam destes profissionais, mais o compromisso e a
cumplicidade, menos o julgamento em relação às clientes. O papel de apoio das famílias, dos irmãos
e dos companheiros é fundamental para uma construção positiva do viver ao longo do tempo, já que
este necessita de adaptações em tempo e estratégias, para a conclusão do ciclo de estudos e de vida
laboral que se torna mais árdua de organizar e edificar, mesmo em um contexto relativamente
favorável em termos de apoio e de classe social como foi o desse grupo de mulheres. A gravidez
precoce contribuiu para relações maritais mais difíceis e separações conjugais mais freqüentes. As
mulheres envolvidas em tal acontecimento são mais inseguras e menos pacientes na criação dos
bebês; podem ter maiores dificuldades no manejo da educação dos filhos quando adolescentes e/ou
adultos. Foi possível perceber que o estudo e/ou trabalho das mulheres foram fatores geradores de
auto-estima, segurança, independência, liberdade e resgate da respeitabilidade social. A gravidez na
adolescência apresenta também significações e resultados positivos, portanto não é um processo
homogêneo e não deve ser reduzido a um único significado, vale dizer, a um problema. As
colaboradoras demonstraram que é possível superar as adversidades, e sair delas fortalecidas: a
resiliência foi o processo impulsionador. No entanto, nenhuma das mulheres recomenda a outras
mulheres a mesma experiência: sugerem a postergação da gravidez para uma época apropriada, ou
seja, de maturidade emocional que possibilite uma realização pessoal e uma construção de vida mais
tranqüila.

Nº de Classificação: 3309
DELGADO, Josefa Aida. Aproximação à compreensão ontológica da família baseada no
pensamento de Heidegger. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2003. 176 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ELSEN, Ingrid
CUPANI, Alberto Oscar
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RESUMO: Este é um estudo baseado na filosofia fenomenológica heideggeriana, com objetivo de
desvelar os elementos estruturais que fazem a existência do "ser da família". O "caminho"
metodológico foi construído fundamentalmente com base nos pensamentos de Heidegger (1997). Os
dados da família foram coletados em entrevistas e observações, e permitiram trabalhar os
significados contidos nas expressões dos integrantes da família. Cada um de nós, em seus diferentes
modos de ser, contribui para a existência da família, e ela possibilita o desenvolvimento de nosso
"ser-no-mundo" ao "vivenciar e compartilhar experiências cotidianas da família". É ali que aparece a
possibilidade existencial de compartilhar um modo próprio, um modo de ser no mundo, um modo de
"cuidado" para "ser família-no-mundo". Um mundo que entre todos seus "seres-aí" membros, gera
essa "unidade de relacionamento" que não é errática, nem circunstancial, mas que emerge de
"sentimentos interligados entre os integrantes", respondendo a exigências próprias de cada "ser-aí",
pelo "sentimento de pertença primária" gerado neles. Por sua vez, essa unidade "dá a possibilidade
de nascer" a cada um de nós, dá-nos a possibilidade de "poder ser" ser humano, contribui para definir
a identidade de cada membro, seu significado no mundo, sua existência, chegando a ser "referencial
de si mesma em cada ser humano". Assim, à pergunta "quem é a família?", não se pode responder
"ninguém", pois mesmo tendo modos de ser inautênticos, impróprios, não se torna inexistente,
continua existindo.

Nº de Cralsificação: 3310
SILVA, Mara Regina Santos da. Construção de uma trajetória resiliente durante as primeiras
etapas do desenvolvimento da criança: o papel da sensibilidade materna e do suporte social (A).
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2003. 166 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ELSEN, Ingrid
LUNARDI, Valéria Lerch
RESUMO: Trata-se de um estudo correlacional cujo objetivo é examinar o papel da sensibilidade
materna e do suporte social na construção de uma trajetória resiliente, junto a crianças expostas a
condições de risco psicossocial, durante seus primeiros dezoito meses de vida. A amostra examinada
é formada de 161 famílias constituídas de mães adultas e adolescentes com seus respectivos filhos,
os quais vivem em regiões urbanas e semi-urbanas da província do Québec/Canadá. Estas famílias
participam de um Programa de Pesquisa, longitudinal __ Projeto Être Parent (Tarabulsy et coll. 1996)
__ desenvolvido pelo “Groupe de Recherche en Développement de l'Enfant et de la Famille”
(GREDEF). Os indicadores de resiliência foram avaliados a partir do quociente de desenvolvimento
mental da criança aos 15 meses, do apego seguro e dos problemas emocionais e comportamentais,
aos 18 meses. A análise de regressão linear múltipla, a correlação linear de Pearson e as análises
descritivas tradicionais, foram os recursos estatísticos utilizados para analisar dados. Os resultados
deste estudo mostram a função mediadora que a sensibilidade materna exerce entre os fatores de
risco psicossocial e o desenvolvimento da criança, destacando seu papel na predição de uma
possível trajetória resiliente, nestas primeiras etapas de vida. A partir desses resultados são
apontadas algumas recomendações para a prática profissional junto às famílias que vivem em
condições de risco psicossocial.

Nº de Classificação: 3311
ALONSO, Ilca Luci Keller. Luzes e sombras no ritual do encontro entre o universo profissional e
o mundo da intimidade familiar: a intervenção profissional na saúde da família em âmbito
domiciliar. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde,
2003. [266] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CAPONI, Sandra Noemi
RESUMO: Neste estudo objetivou-se elucidar as relações que se estabelecem no encontro entre
equipe da saúde e família no contexto de uma situação assistencial domiciliar, no Programa de
Saúde da Família. Dentre as bases teóricas que sustentaram os alicerces conceituais deste trabalho
destacam-se: saúde e normalidade segundo Canguilhem; a noção de intimidade na ótica de Hanna
Arendt, com as contribuições de Giddens e Sennet; as relações de poder englobando o poder
disciplinar segundo Foucault e a sociedade de controle anunciada por Deleuze; o encontro entre os
sistemas familiar e profissional de saúde na perspectiva de um ritual sob a ótica de Da Matta; a
definição da situação assistencial domiciliar, no contexto de um jogo de luzes e sombras, aparências
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e invisibilidades segundo Goffman. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa no qual adotou-se
o método de observação participante, sugerido por Spradley, para a coleta e análise dos dados.
Constituíram-se sujeitos deste estudo os integrantes de uma Equipe de Saúde da Família atuantes
em uma Unidade de Saúde ligada à Rede de Atenção Básica, em um município do Estado do Santa
Catarina e um grupo de famílias integrado a esta Unidade Assistencial. Foram observados encontros
assistenciais domiciliares que ocorreram entre os sujeitos referidos e realizadas entrevistas,
individuais, com os membros da equipe de saúde e determinados membros das famílias. A partir dos
domínios e categorias emergentes, buscou-se compreender, através de um recorte histórico, num
cenário social mais amplo, as origens das atuais conformações da assistência de saúde à família,
analisando as relações entre famílias, profissionais de saúde e Estado sob diferentes configurações
sociais. A voz das famílias, neste estudo, revelou o desejo de obter, por parte da equipe de saúde,
maior valorização do seu saber e fazer no cuidado-de-si; assim sendo a equipe pode ser reconhecida
como um complemento importante nesse processo. Nas palavras da equipe de saúde evidenciou-se
uma questão ética significativa relacionada a complexos conflitos nas relações assistenciais, diante
dos embates entre relações profissionais/institucionais e pessoais/sociais, entre a resolutividade das
questões de saúde e os laços de confiança e solidariedade. A metamorfose dos papéis e objetivos
assistenciais adere-se à indefinição de questões conceituais, principalmente, sobre família e
intimidade, às disjunções presentes no conjunto assistencial no Sistema de Saúde, às fragmentações
das ações de saúde junto à família decorrentes do modelo multidisciplinar adotado no processo de
trabalho da Equipe de Saúde da Família. A perspectiva ética transpassou todas as categorias,
situando-se nos domínios maiores deste estudo, revelando-se constituinte do tema universal. O
espaço assistencial domiciliar, abrigando as relações que aí são construídas, tem uma teor,
essencialmente, ético norteado pelos princípios da liberdade, autonomia, responsabilidade,
solidariedade e confiança. Este estudo apontou direcionamentos para as reflexões e as ações de
equipes de saúde que se propõem a desenvolver uma prática assistencial com famílias no âmbito
domiciliar, com a proposta de re-significar estes encontros em uma experiência existencial para
ambos.

Nº de Classificação: 3312
MONTICELLI, Marisa. Aproximações culturais entre trabalhadoras de enfermagem e famílias, no
contexto do nascimento hospitalar: uma etnografia de Alojamento Conjunto. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2003. 472 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ELSEN, Ingrid
RESUMO: Este estudo teve como objetivos compreender as relações que se estabelecem entre
trabalhadoras de enfermagem e famílias que vivenciam o período pós-parto em Unidade de
Alojamento Conjunto, bem como identificar as perspectivas ou referências que estas trabalhadoras
adotam, ao interagirem com as famílias que vivenciam o pós-parto, durante a hospitalização, com o
propósito de compreender o universo cultural que permeia tais relações. Foi realizado em uma
Unidade de Alojamento Conjunto de uma maternidade pública localizada no sul do país. O suporte
teórico envolveu quatro abordagens de uma mesma vertente proveniente da Antropologia da Saúde:
os conceitos de illness, disease e sickness; a realidade clínica como o “lugar de onde se fala”; a
narrativa na prática clínica e; o conhecimento autoritativo relacionado ao nascimento. O método
etnográfico foi selecionado como caminho metodológico, utilizando-se a observação participante
como guia habilitador principal e a entrevista etnográfica como guia complementar no levantamento
de dados. Dentre os informantes-chave participantes do estudo, 19 eram trabalhadoras (cinco
técnicas, oito auxiliares, cinco atendentes e uma enfermeira) e 42 eram membros das famílias,
englobando puérperas, homens-pais, avós, bisavós, além de duplas puérperas-companheiros, mãesfilhas e genros-sogras. As trabalhadoras que não se incluíram nos critérios de seleção dos
informantes-chave e os membros das famílias que demonstraram atuação mais periférica no decorrer
dos cuidados pós-natais foram considerados como informantes gerais. A análise dos dados foi
construída com base na “etnoenfermagem” de Madeleine Leininger, constando de quatro fases:
coleta, descrição e documentação dos dados brutos; identificação e categorização dos descritores e
componentes; identificação de padrões recorrentes e; formulação de temas, achados relevantes e
formulações teóricas. Os temas que surgiram foram: a) “Entre o leito e o berço: a vivência do
processo de cuidar de dois”, que apresenta um modelo de cuidado considerado sui generis na
enfermagem hospitalar; b) “Aqui a autoridade sou eu: o status do conhecimento biomédico”, cujo teor
segue padrões decorrentes do modelo da biomedicina, aprendido durante a formação profissional e a
prática cotidiana da assistência; c) “Tem coisas que são do conhecimento da gente: o status do
conhecimento das famílias”, que envolve o lugar hierárquico do saber experiencial das famílias; e d)
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“Conhecimentos que se constróem em narrativas terapêuticas: possibilidades de vitalização do pósparto”, onde são apresentados saberes que se constróem interativamente, sem que se
descaracterizem os conhecimentos que todos os atores sociais trazem de seus sistemas culturais de
origem. Os resultados apontaram que as relações entre as trabalhadoras de enfermagem e as
famílias na Unidade de Alojamento Conjunto, bem como as referências que as mesmas utilizam para
cuidar das puérperas e dos recém-nascidos, mostram-se complexas e permeadas pelo exercício de
poderes e diferentes conhecimentos autoritativos que ora beneficiam e ora enfraquecem os
participantes. Tais resultados trazem contribuições na área da assistência, na formulação de políticas
públicas relacionadas com o nascimento, para a produção de conhecimentos e para o ensino da
enfermagem, principalmente em nível médio profissionalizante.

Nº de Classificação: 3313
GRACIOLI, Michelle da Silva Araujo. Assistência de enfermagem a mulheres mastectomizadas
com base nos conceitos e pressupostos de Joyce Travelbee. Florianópolis. Universidade Federal
de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2002. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEOPARDI, Maria Tereza
GONZALES, Rosa Maria Bracini
RESUMO: O presente estudo tem como foco principal a compreensão dos significados expressos
pelas mulheres submetidas a mastectomia. Por meio do cuidado à mulher, pode-se estabelecer uma
interação pessoa-pessoa para encontrar os significados na sua experiência, a partir do sentido
encontrado na doença e no sofrimento. Portanto, o objetivo deste trabalho é identificar e compreender
os significados da experiência vivida pelas mulheres mastectomizadas, durante o processo de
diagnóstico e tratamento de câncer, com base nos conceitos de Joyce Travelbee. O estudo é
descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa, e foi desenvolvido em um Abrigo Assistencial, na
cidade de Santa Maria – RS. A população constituiu-se de mulheres mastectomizadas que estavam
em tratamento radioterápico e quimioterápico. A partir dos resultados obtidos neste estudo, foram
explicitadas e discutidas outras questões sobre o cuidado, além daquelas que me levaram a iniciar
este estudo, contribuindo para uma prática mais humanística. Este aspecto foi observado, pela
magnitude da sensibilidade das mulheres e, avaliando os significados expressos, percebi que estão
relacionados tanto ao momento em que ocorre a experiência, como a fatores relacionados às
expectativas e possibilidades que a mulher tem quanto à sua vida futura, com seus familiares e com
seu mundo sociocultural.

Nº de Classificação: 3314
FONTES, Wilma Dias de. Promoção da saúde e empowerment da mulher: modelo metodológico
de pesquisar-cuidar. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia
e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2001. 115 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GARCIA, Telma Ribeiro
RESUMO: Aborda-se um modelo metodológico de pesquisar-cuidar, fundamentado na sociopoética e
na pedagogia de Paulo Freire. A finalidade de estudo foi a de contribuir para o avanço da
compreensão do processo de promoção da saúde, através do emprego de um modelo de atuação
profissional que associa a criatividade e a criticidade ao lidar com as demandas de saúde de um
grupo de mulheres. O pressuposto do estudo é de que, ao se incorporar às ações de cuidado
características de subjetividade, sensibilidade, solidariedade, criatividade, criticidade, de modo a
facilitar, no ser de quem cuida, a emergência da autonomia, autodeterminação, liberdade e prazer,
estar-se-á permitindo que a Enfermagem seja entendida e praticada, para além da técnica, como
ciência e, especialmente, como arte. O estudo foi realizado na Comunidade Maria de Nazaré – João
Pessoa – Paraíba, no período de 12 de agosto a 19 de dezembro do ano de 2000. O universo dos
sujeitos que fizeram parte do estudo foi representado pelas mulheres residentes na Comunidade
Maria de Nazaré. Vinte e quatro mulheres participaram de modo efetivo e assíduo dos encontros do
grupo-pesquisador. A identificação do tema prioritário a ser trabalhado – câncer de mama – foi feita
pelo grupo-pesquisador, a partir de seus próprios interesses, como determina a abordagem da
sociopoética e da pedagogia freiriana. O processo de produção de dados ocorreu de modo dialógico
e participativo, utilizando-se para tal a “técnica dos lugares geomíticos” e a dinâmica “a árvore do
conhecimento”, as quais permitiram a identificação do imaginário coletivo sobre a mama sadia e
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sobre o câncer de mama, assim como a revelação de lacunas no quefazer profissional da área de
saúde. As vivências com o grupo-pesquisador revelaram como confeto o cuidado diálogo-libertador,
que pode ser compreendido como aquele que envolve a sensibilidade, criatividade, dialogicidade e
ética como características essenciais; e que é, de fato, capaz de contribuir para um novo modo de
pensar, sentir e agir, na perspectiva de promover o empowerment da clientela

Nº de Classificação: 3315
ALMEIDA, Vera Lúcia de. Programa Saúde da Família: espaço instituinte de produção de qualidade
de vida e de novas práticas de enfermagem. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2002. [241] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FRAGA, Maria Nazaré de Oliveira
RESUMO: O estudo teve como objetivos: analisar a implementação do Programa Saúde da Família
no contexto das Políticas Públicas do Município de São Gonçalo do Amarante-CE, verificando se
essas políticas rompem com as doutrinas focalizadoras e tendem a avançar com ações intersetoriais,
capazes de interferir nos fatores/indicadores de qualidade de vida da população do Município;
analisar o caráter das práticas de enfermagem, nesse Programa, enquanto instituidoras de novas
formas de produzir saúde, e, especificamente, levantar os indicadores de qualidade de vida do
município; examinar se esses indicadores são tomados pelo Programa Saúde da Família -PSF como
base para ações específicas de impacto coletivo. Os métodos qualitativo e quantitativo foram usados,
tendo em vista o propósito de correlacionar condições de vida com implementação de políticas
públicas e a tendência das práticas de enfermagem. A junção desses caminhos vai ao encontro do
materialismo histórico, pelo qual optou esta pesquisadora, por admitir ser capaz de enfatizar a
simultaneidade e complementaridade de duas ordens de fenômenos: o significado subjetivo das
ações humanas e a faticidade objetiva da sociedade. A população da primeira fase da pesquisa foi
constituída das 3800 famílias cadastradas, naquele momento, no PSF, no Município de São Gonçalo
do Amarante-CE. A amostra constitui-se de 150 famílias. O levantamento dos dados junto às famílias
realizou-se no período de março a junho/2001, em duas etapas: levantamento dos dados para
composição do indicador de condições de vida, elegendo-se a construção do indicador composto;
levantamento dos dados relativos aos indicadores de saúde e tendências do PSF. O segundo
momento da pesquisa constou da identificação da prática de enfermagem no PSF. Utilizados
questionários, entrevista semi-estruturada, observação participante e diário de campo. De acordo com
os resultados, foi possível identificar que: 37% da população do município têm nível de instrução
muito baixo; 26% residem em moradias precárias; 82% dos chefes de família têm inserção precária
no mundo do trabalho e 50% possuem renda de 0 a 100 reais.O indicador composto por essas
categorias mostrou que praticamente a metade (47%) da população do município vive em estado de
pobreza. As políticas públicas que vêm sendo implementadas no município se configuram mais na
perspectiva de atender às necessidades, na acepção dos mínimos sociais, o que fortalece a
compreensão do caráter focalizador do PSF. Quanto à prática de enfermagem, o estudo evidenciou
que as enfermeiras identificam o Programa como transformador do modelo assistencial. Entretanto
falta, na maioria das vezes, às mesmas, uma compreensão da realidade através da práxis, de modo a
apreender o processo histórico-social da saúde-doença como ferramenta básica para transformação
de uma prática centrada no biológico para a vigilância à saúde, fato que é evidenciado: na aceitação
de normas ministeriais que direcionam suas ações para a consultação e prescrição de medicamentos;
na dissociação do núcleo da prática com a dimensão cuidadora do indivíduo e da coletividade; na
importância dada à prática mais independente no Programa, desconstruindo a fundamentação teórica
do trabalho interdisciplinar ou apresentando tendências de mudanças operacionalizadas pelas
reformas do sistema de saúde concernentes a mecanismos de interação entre o processo de trabalho
e a legitimação de um novo campo de prática. A partir dessas evidências pude concluir que o PSF
pode constituir-se em um campo que favoreça o surgimento de uma nova prática da profissão.
Entretanto, no momento, já pude constatar que as enfermeiras têm utilizado a consulta como espaço
de acolhimento, de educação em saúde o que vem delineando uma nova forma de prática a instituir
vínculos entre os profissionais/pacientes, pacientes e serviço.

Nº de Classificação: 3316
FERREIRA FILHA, Maria de Oliveira. Prática das enfermeiras no campo da atenção psicossocial:
uma tipologia da ação (A). Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2002. [207] f.
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Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FRAGA, Maria de Nazaré de Oliveira
RESUMO: Este estudo origina-se de reflexões teórico-práticas sobre a conduta dos enfermeiros no
campo da psiquiatria, onde esse profissional foi estereotipado como vigilante de louco, mantenedor
da ordem institucional e supervisor da assistência. Tendo em vista o surgimento de novos serviços de
saúde mental que configuram o campo da atenção e reabilitação psicossocial e conseqüentemente a
emergência de um novo tipo de enfermeiro, delineou-se a princípio uma construção ideal típica que
serviu como paradigma para a identificação do enfermeiro de novo tipo nesse campo específico de
prática. A pesquisa teve como objetivo compreender as ações que os enfermeiros desenvolvem nos
serviços de atenção psicossocial com base na caracterização tipológica, visando a identificação de
um novo saber fazer e em decorrência inovar a qualificação de recursos humanos na área de saúde
mental. Os dados foram colhidos em duas fases, por meio de fichas de identificação, entrevistas e
observações de campo. Foram entrevistadas nove enfermeiras de seis serviços em três estados:
Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Os dados oriundos das entrevistas foram submetidos a
análise do discurso e os temas oriundos da discussão formaram o eixo para o processo reflexivo
entre o empírico e o teórico, tendo como base a teoria da ação social na perspectiva weberiana.
Como resultado dessa análise, evidenciamos que dentre as nove enfermeiras pesquisadas, duas
caracterizavam-se como sendo de novo tipo, pois desenvolviam ações avançadas distanciando-se
dos estereótipos que as identificavam com o modelo tradicional, enquanto que sete ainda estavam
mais próximas de tal modelo, pois suas ações pautam-se no paradigma normativo, preventivista.Tais
resultados modificam substancialmente na atualidade, a identificação de enfermeiros psiquiátricos
com as tipificações geradas pela prática hospitalar de caráter manicomial.

Nº de Classificação: 3317
CAMPOS, Antonia do Carmo Soares. Significado de ser mãe de um recém-nascido sob
fototerapia: uma abordagem humanística. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2003. [155] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARDOSO, Vera Lúcia Moreira Leitão
RESUMO: A icterícia caracterizada pela coloração amarelada da pele e outros órgãos, continua
sendo importante causa de enfermidade no período neonatal. Pode ter muitas causas, mas na
maioria dos casos é fisiológica, cedendo nos primeiros dias após o nascimento; contudo quando isto
não ocorre, ou suspeita-se que seja patológica o neonato é submetido ao tratamento inicial da
icterícia neonatal, a fototerapia. Este estudo, orientado por uma abordagem de cunho humanístico
teve por objetivo desvelar o significado de ser mãe do recém-nascido em uso de fototerapia. A
pesquisa foi realizada em uma Maternidade-Escola pública de grande porte, localizada em FortalezaCE, onde exercemos nossas funções de enfermeira assistencial da Unidade de Internação Neonatal
(UIN).Os sujeitos foram dez mães de recém-nascidos internados em UIN de alto, médio e baixo risco,
submetidos a tratamento fototerápico.O período de coleta de dados ficou compreendido entre maio a
julho de 2002. Utilizamos como estratégias a observação participante e o Grupo de Encontro de
Saúde com influência das concepções teóricas de Carl Rogers. Como instrumentos utilizamos o diário
de campo e um gravador para registrar os diálogos. A Teoria Humanística de Enfermagem de
Paterson e Zderad, foi o fio condutor deste estudo seguindo-se suas etapas: preparação para vir-aconhecer, conhecendo o outro intuitivamente, conhecendo o outro cientificamente e a síntese
complementar do conhecimento do outro. Na analise dos dados da observação participante pudemos
visualizar as interações mãe/recém-nascido/enfermeira. As falas extraídas dos encontros foram
categorizadas segundo Bardin (1977) quando emergiram as seguintes temáticas que foram
analisadas a luz dos pressupostos da Teoria de Enfermagem de Paterson e Zderad: conhecimento
das mães acerca da fototerapia; percepção das mães acerca da fototerapia; inquietações da mãe
acerca da terapêutica; reações das mães ao tratamento com fototerapia e a equipe multiprofissional.
Concluímos que a compilação das estratégias utilizadas para a coleta e análise dos dados foi
adequada para o conhecimento do ser mãe do recém-nascido em fototerapia e o suporte que
ancorou essa trajetória foi a presença, o encontro o dialogo vivo características da Enfermagem
humanística.

Nº de Classificação: 3318
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MOREIRA, Thereza Maria Magalhães. Tecnologia de cuidado na busca da adesão ao tratamento
da hipertensão arterial: desenvolvimento e avaliação de uma experiência em Fortaleza-Ceará.
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem.
Departamento de Enfermagem, 2003. 260 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAUJO, Thelma Leite de
RESUMO: A hipertensão arterial tem sido alvo de constantes estudos pela elevada incidência e
dificuldade já demonstrada de adesão ao seu tratamento. Objetivamos desenvolver e avaliar uma
tecnologia de cuidado ao paciente com dificuldade de adesão ao tratamento da hipertensão a partir
dos pressupostos da teoria de King (1981), que favoreça a participação individual, interpessoal e
familiar no cuidado, e o respeito às escolhas pessoais, interferindo positivamente no tratamento.
Como pressuposto, a adesão ao tratamento da hipertensão arterial será favorecida pela enfermeira
ao implementar uma tecnologia de cuidado sistêmica, que possibilite o envolvimento pessoal,
interpessoal e social do paciente no tratamento. A pesquisa convergente-assistencial foi desenvolvida
de maio de 2001 a maio de 2002 em uma Unidade Básica de Saúde da Família de Fortaleza – Ceará,
com 22 pacientes com dificuldades de seguimento terapêutico, acompanhados de um membro
familiar. Desenvolvemos o acompanhamento dos pacientes por meio de consultas de enfermagem,
reuniões em grupo, visitas domiciliárias, observação participante e aplicação de instrumento de
avaliação da adesão. A análise e interpretação dos dados descrevem o chegar ao lócus, à unidade
de saúde, o encontro com a equipe de saúde local e a implementação da tecnologia de cuidado junto
dos pacientes. Suas características sociodemográficas mostraram estar o grupo majoritário com
idades entre 58 e 64 anos, e ter havido predominância do sexo feminino (15), de alfabetizados (8),
casados (14), com renda mensal de um a dois salários mínimos (9) e de aposentados (13). Tivemos a
descrição dos cuidados desenvolvidos com cada paciente a partir dos cinco diagnósticos de
enfermagem encontrados: Controle ineficaz do regime terapêutico-individual, familiar e comunitário,
Tensão devida ao papel de cuidador e Processos familiares interrompidos. Nas considerações,
apresentamos a consolidação do alcance de metas, destacando a adesão inicial e final. Observamos
que, com a implementação da tecnologia, houve melhoria nos comportamentos de adesão referentes
ao consumo adequado de sal e gordura, à abstinência do tabagismo e alcoolismo, à utilização
adequada dos fármacos e comparecimento às consultas agendadas, além do significativo incremento
na adesão à prática regular de exercícios físicos e ao enfrentamento eficaz do estresse. Foi
alcançada também a diminuição do Índice de Massa Corpórea (IMC) em onze pacientes, o
abaixamento acentuado dos valores da pressão arterial, a diminuição dos valores de glicemia capilar
e a redução da circunferência abdominal em seis pacientes. A eficácia da tecnologia de cuidado foi
comprovada também pela verbalização dos pacientes sobre o processo, sendo realizadas inferências.
Concluímos pelo desenvolvimento e avaliação da tecnologia que o pressuposto do estudo foi
confirmado, repercutindo no cuidado dos pacientes, na possibilidade da equipe de saúde de participar
do estudo e de modificar sua prática e no aprimoramento do conhecimento da pesquisadora.

Nº de Classificação: 3319
MARQUES, Maria de Fátima Cardoso. Adolescência e sexualidade: educação em saúde para o
autocuidado. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2003. [96] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIEIRA, Neiva Francenely Cunha
RESUMO: Estudamos a percepção dos adolescentes a respeito do cuidado como um processo de
construção do entendimento destes para o autocuidado em manter a vida e o bem-estar na vivência
da sexualidade, numa abordagem de Educação em Saúde à luz da teoria de Orem, para a
apreensão do objeto de estudo. Objetivamos compreender o sentido e o desejo dos adolescentes em
relação a sua disposição para o autocuidado, no que diz respeito à sexualidade, investigar, a partir do
cotidiano do adolescente, a percepção para o autocuidado em relação à sexualidade nas dimensões
biológica, sociocultural e emocional; bem como identificar as formas do autocuidado cotidiano dos
adolescentes em suas relações (biológica, social e emocional). Utilizamos, para a coleta de dados,
grupo focal, observação participante e e ntrevista semi-estruturada, com perguntas abertas a 30
adolescentes na faixa etária de 10 a 19 anos de uma escola pública de Fortaleza. Verificamos que os
adolescentes entendem o significado de autocuidado como capacidade humana para realizar a
higiene corporal, associada à auto-imagem e auto-estima, bem como ao tratamento e cura de
doenças, numa perspectiva predominantemente biológica e de cuidado com a aparência. Neste
sentido, construímos o significado desse cuidado caminhando até o enfoque de entendimento na
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questão da vivência da sexualidade, desvelando que os adolescentes associam a sexualidade
também na dominância biologicista e reprodutora. Consideramos esse estudo um ensaio de
investigação dentro do universo cultural (família, escola, comunidade e serviços) que envolve os
adolescentes, quando se trata de sexualidade, e recomendamos mais investigações nessa área,
utilizando Orem para < /SPAN>a busca de respostas, soluções ou minimização nas questões que
tornam esse grupo ainda tão vulnerável em suas percepções de autocuidado em relação à
sexualidade.

Nº de Classificação: 3320
MORAES, Leila Memória Paiva. Adolescentes institucionalizados e sua relação com as drogas:
uma abordagem de inspiração sociopoética. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2003. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRAGA, Violante Augusta Batista
RESUMO: A sociedade vivencia um processo de massificação do uso das drogas psicoativas que o
processo apresenta, em sua origem, determinantes de ordem socioeconômica e cultural, próprios do
mundo contemporâneo. Chamamos a atenção para o uso abusivo de drogas entre os adolescentes,
grupo que vem aumentando seu consumo. Apresentamos como problemática central: Que vozes
ecoam no interior de cada um desses adolescentes institucionalizados no enigmático mundo das
drogas? Procuramos apreender como o adolescente institucionalizado percebe e vivencia o seu
contato com a droga. Objetivamos apreender os sentimentos de um grupo de adolescentes
institucionalizados, no que diz respeito à sua relação com as drogas. Para isto, procuramos: favorecer
a expressão de sentimentos relativos ao uso de drogas, através de dispositivos criativos e identificar o
modo como vivenciam o uso de drogas em seu cotidiano. Desenvolvemos esse estudo com os
adolescentes institucionalizados de um Abrigo Público do Estado do Ceará, que dirige suas ações a
crianças e adolescentes que estão, segundo seus estatutos, em situação de risco pessoal e social.
Consideramos imprescindível o uso de um referencial que nos levasse a um estudo inovador.
Inspiramo-nos na sociopoética através do método do Grupo-pesquisador e através de subsídios de
Análise Institucional, favorecendo assim a expressão da criatividade e sensibilidade, da liberdade de
expressão e também o emergir revolucionário do grupo através de oficinas vivenciais. Evidenciamos
com o estudo que o grupo de adolescentes já teve contato com as drogas, reconhecendo a relação
entre violência e prazer. A busca de prazer e a fuga de suas condições de vida são consideradas por
eles como indutores do uso, restando-lhes marcas que jamais serão apagadas. Desse modo, essa
relação entre drogas, violência e prazer é vivenciada de forma conflituosa e permeada por
sentimentos múltiplos, como: esperança, fúria, desesperança, angústia, inconformação e
conformação. Fatores como a ausência da família, o preconceito da sociedade e a falta de
perspectiva são aspectos que entristecem esses adolescentes. A relação que eles apresentam ter
com a droga é de amor e ódio. O lado religioso também aparece como um artifício potente para
escaparem dessa intrínseca relação entre drogas, violência e prazer. Toda esta construção coletiva
tem marcas de nossas pegadas e matizes de uma aquarela pintada a várias mãos, onde as cores
esboçaram sentimentos, vivências, experiências compartilhadas, traduzindo-se em uma obra sempre
inacabada e em constante transformação. O esboço aqui produzido busca retratar um pouco das
paisagens visitadas e das melodias apreciadas nesta imensa viagem realizada pelas aves de belos
cantos (co-pesquisadores) ao longo de todo o processo de produção e análise dos dados. Ao final
dessa jornada, temos a certeza que, mesmo sendo somente uma aproximação dessa realidade, foi
uma experiência rica e marcante para todos os envolvidos neste processo.

Nº de Classificação: 3321
ALVES, Maria Dalva Santos. Papiloma Vírus Humano e mal-estar: representações sociais de
homens e mulheres. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia
e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2003. 115 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROSO, Maria Grasiela Teixeira
RESUMO: Ao considerar a magnitude, transcendência, vulnerabilidade e factibilidade da problemática
relativa ao Papiloma Vírus Humano (HPV) que no âmbito da saúde coletiva afeta diferentes faixas
etárias indistintamente quanto expostas a riscos, a investigação teve como objetivo conhecer o malestar de homens e mulheres decorrente da contaminação pelo HPV, na tentativa de compreendê-los
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a partir da articulação entre as representações sociais e a promoção da saúde. Utilizando uma
triangulação metodológica, 200 sujeitos responderam a um questionário com estímulo indutor para
associação livre de palavras e escolheram figuras que expressaram seus sentimentos quanto
souberam estarem acometidos pelo HPV. Por último, cinqüenta sujeitos (25 homens e 25 mulheres)
aceitaram escrever um depoimento livre sobre a convivência com o vírus. Os dados do questionário
foram analisados quantitivamente pelo software EPI INFO, o qual apresentou as dez variáveis
quantitativas relacionadas aos aspectos sociodemográficos; as evocações de palavras foram
analisadas pelo software EVOC, que indicou os elementos do núcleo central e sistema periférico das
representações dos sujeitos; as figuras expressivas, pela análise de conteúdo e hermenêutica, que
identificaram dez categorias para os homens e nove para as mulheres; os depoimentos livres, pelo
software ALCESTE, cuja análise identificou nos 25 homens a construção de três representações
sociais: estratégias comportamentais após o diagnóstico da doença; vivencias ao conviver com a
doença; sintomas e procura de tratamento. As mulheres por sua vez produziram quatro
representações sociais: primeiras reações diante do diagnóstico positivo pelo HPV; afeto e
sexualidade após a doença; frustração pela falta de prevenção; limitações impostas pela doença.
Diante dos resultados, a proposição de tese se aplicou nas diversas vertentes analisadas, pois,
apesar de haver consciência da noção de risco, freqüentemente homens e mulheres se arriscaram
por diferentes motivos. A mulher confia mais no companheiro e submete-se às suas decisões e os
homens, segundo justificaram, vivem o momento. Foi possível constatar a atitude favorável dos
sujeitos à prevenção, uma vez acometidos pelo HPV, mas a tensão que os envolvia na vivência da
pulsão sexual determinada pela diferença dos sexos é um fator complicador para mantê-la na prática.

Nº de Classificação: 3322
FEITOZA, Aline Rodrigues. AIDS em maiores de 50 anos: um estudo epidemiológico descritivo do
município de Fortaleza-CE. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2003. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Maria de Fátima Maciel
RESUMO: Já se perdeu muito tempo acreditando que o Brasil é um país jovem, sem dar crédito às
informações demográficas que mostram e projetam o envelhecimento de nossa população e com elas
as doenças que podem acometer a população idosa, dentre elas a AIDS. Este estudo, do tipo
epidemiológico descritivo, tem como objetivo principal analisar a problemática da AIDS nos indivíduos
maiores de 50 anos no Município de Fortaleza no período de 1991 a 2001, através do perfil dos
doentes de AIDS e caracterizando a magnitude da infecção pelo HIV nessa população específica.
Realizado em três etapas, de acordo com Bunge (1980), optou-se por trabalhar com estudo e coorte
transversal seccional, tendo sido coletados os dados referentes ao período de 1991 a 2001, através
de indicadores disponíveis a partir das fichas de investigação de AIDS. As conclusões a que o estudo
chegou mostram que a epidemia da AIDS em maiores de 50 anos vêm evoluindo progressivamente a
partir de 1995, tanto no plano nacional, estadual como municipal, tendo um aumento de 139% no
número de casos no ano de 1998, comparando-se ao início do período em estudo (1991). Foram
notificados no período de 1991 a 2001, 173 casos de AIDS nessa faixa etária, somente no Município
de Fortaleza. Os estudos revelaram a magnitude da epidemia, fortalecendo o conhecimento
produzido como significativo para a compreensão da AIDS como problema de Saúde Pública, que
inclui pessoas com idade superior a 50 anos, portanto, abrindo perspectivas no campo dessa
epidemia. O estudo permitiu que algumas hipóteses para o crescimento da AIDS em maiores de 50
anos fossem levantadas, tais como: o aumento do número das relações sexuais, com as novas
terapias medicamentosas, e o aumento da sobrevida dos doentes de AIDS em razão das terapias
antiretrovirais.

Nº de Classificação: 3323
ALBUQUERQUE, Izabelle Mont'Alverne Napoleão. Perfil de mulheres submetidas a mamografia:
contribuição para a enfermagem e promoção da saúde. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2003. [82] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Raimunda Magalhães da
RESUMO: A mamografia é o método diagnóstico mais utilizado, atualmente, na detecção precoce do
câncer de mama. O estudo teve como objetivos: caracterizar as mulheres que se submetem a
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mamografia quanto aos dados de identificação, motivos da realização do exame e sentimentos
vividos antes do exame; identificar as necessidades de informação das mulheres sobre o exame para
detecção precoce do câncer de mama e orienta-las para o autocuidado. Foi realizado durante o mês
de outubro de 2002, com 60 mulheres que se submeteram a mamografia no Serviço de Imagenologia
da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Os dados foram coletados com o uso de uma entrevista
dirigida, e organizados em duas categorias a partir de dados quantitativos: caracterização das
mulheres do estudo e motivos e sentimentos relacionados ao exame mamográfico. Os resultados
demonstraram que as mulheres estavam compreendidas na faixa etária de 26 a 76 anos, a maioria
era casada (86,7%), a procedência era principalmente de mulheres originadas de cidades vizinhas de
Sobral (65%) e 50% das mulheres entrevistadas praticavam regularmente o auto-exame das mamas.
O principal motivo para o exame de mamografia foi a rotina; e os principais sentimentos vivenciados
na espera pelo exame foram: o medo, a ansiedade e a tranqüilidade. Concluiu-se, a partir dos
resultados, que a maioria das mulheres sabia da importância do exame mamográfico como método
de detecção precoce do câncer de mama, mas temia o resultado do exame, em razão das intensas
modificações física e psicológicas que a doença determina.

Nº de Classificação: 3324
SILVA, Maria Verônica Sales da. Primigesta no contexto familiar à luz do interacionismo
simbólico: o discurso do sujeito coletivo. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2003. [142] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): JORGE, Maria Salete Bessa
RESUMO: A primigestação é um estado que envolve a mulher e seu meio social, podendo ser uma
fase positiva ou negativa, dependendo da qualidade das relações desenvolvidas. Objetivos:
caracterizar as concepções socioculturais da experiência de primigestas no contexto familiar;
identificar o significado da experiência de primigestas; mapear as relações de consangüinidade e
afetividade familiares e sociais; e analisar os reforços positivos e negativos para o autocuidado.
Metodogia: estudo qualitativo, com opção teórica pelo Interacionismo Simbólico e opção metodológica
pela Analise do Discurso do Sujeito Coletivo e o Modelo Calgary de Avaliação Familiar. Campo de
pesquisa: um Centro de Saúde do Município de Fortaleza. Sujeito da pesquisa: nove primigestas.
Coleta das informações: maio a agosto de 2002, através de entrevista semi-estruturada, observações
livres, diária de campo e prontuários das gestantes, respeitando princípios éticos, resolução 196/63.
Resultados: a família é constituída após o casamento, sendo a possibilidade de mudanças e vida
nova. Os genogramas mostram família nuclear, consistindo de duas gerações pais e filhos e de
família estendida ou ramificada. As instabilidade econômicas dos casais causam dependência com a
família, traduzindo interação familiar desequilibrada entre primigestas, sogras e outros membros,
refletindo como forças negativas para o autocuidado. As amigas são conselheiras, suporte para
amenizar os conflitos, auxiliando na decisão de continuar ou não com a gravidez. A promoção da
saúde de primigestas requer dos profissionais visão que transcenda os limites comportamentais
percebidos durante o pré- natal, pois se prende a uma teia de interações complexas constituídas por
fatores biológicos, psicossociais e econômicos. O significado de gestação foi estruturado como um
momento de reformulação da vida, sendo o papel de mãe visualizado em sua plenitude, traduzindo a
gestação de forma ambivalente com ansiedades, conformismo, regressões psicoafetivas e crise de
identidade. Evidencia-se o medo do desconhecido, sendo este fenômeno vivido de forma singular por
cada mulher.

Nº de Classificação: 3325
ORIÁ, Mônica Oliveira Batista. Casal infértil em busca do filho desejado: uma abordagem
interacionista na perspectiva da mulher (O). Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2003. [153] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): XIMENES, Lorena Barbosa
RESUMO: Gestar é uma experiência importante na vida de um casal, envolvendo diversos aspectos
do ser mulher, do ser homem e de seu contexto social. No entanto, alguns casais ao desejarem o
filho, vivenciam a dificuldade da concepção, se deparando com o diagnóstico da infertilidade. Muitas
são as alternativas de tratamento, as quais os casais podem submeter-se. Devido as peculiaridades
que envolvem os casais que se submetem a fertilização in vitro (FIV), almejamos com esse estudo
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compreender os significados expressos pela mulher diante da decisão do casal infértil de gestar por
meio de FIV e compreender os significados vivenciados pela mulher durante o processo da FIV. Para
tanto, utilizamos as premissas básicas do Interacionismo Simbólico como fio condutor para o nosso
estudo. Assim, participaram do nosso estudo, seis casais que se submeteram ao ciclo de FIV no
BIOS – Centro de Medicina Reprodutiva, sendo as mulheres consideradas as informantes chaves do
estudo. No percurso metodológico utilizamos a triangulação dos dados a partir da observação
participante, diário de campo da pesquisadora, diário da FIV redigido pelas mulheres e entrevista com
as seguintes questões norteadoras: Como foi para você saber que só poderia gestar por fertilização in
vitro? O que levou você a decidir pela fertilização in vitro? Do momento em que você soube até a
decisão, como foi esse processo? Como está sendo vivenciar o processo de fertilização in vitro? A
partir da análise emergiram significados, antes obscuros, que convergiram para as seguintes
temáticas: O desejo de maternar e paternar, O repensar sobre a FIV, e por fim, A vivência do casal no
processo de FIV. Estar diante da FIV foi um momento difícil para os casais, pois além desse
procedimento envolver diversos aspectos bem peculiares, os casais precisavam reassumir o seu
fracasso de conceber, reunir novas forças e esperanças, para então, submeter-se à uma nova
intervenção. Diante de tantos conflitos e incertezas vividas pelos casais, sempre houve algo que os
impulsionaram, o desejo do filho. Para esses casais vislumbrar a presença da criança no seio familiar
sempre foi o fator decisivo para sempre buscar, sem jamais desistir, pois representa a realização do
sonho de maternidade e paternidade construído ao longo do complexo processo de viver.

Nº de Classificação: 3326
LIMA, Cibelly Aliny Siqueira. Mulher acometida de acidente vascular cerebral: cuidados de
enfermagem no processo de reabilitação (A). Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade
de Farmácia, Odontologia e Enfermagem. Departamento de Enfermagem, 2003. 179 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Maria Socorro Pereira
RESUMO: A doença vascular cerebral (AVC) é a terceira causa de morte e o que mais provoca
invalidez na população de países desenvolvidos. Atualmente, há uma grande deficiência em serviços
e recursos fundamentais para as mulheres que sofreram um AVC. O estudo tem por objetivos
desvelar os sentimentos e percepções dessas mulheres a respeito de sua vivência sobre a ocorrência
do AVC na sua cotidianidade, a fim de delinear as reais necessidades de cuidado de enfermagem e,
analisar as experiências expressas pelas mulheres, à luz do referencial existencial-fenomenológico de
Watson, fortalecendo a reaprendizagem de autocuidado no domicílio, voltados ao enfrentamento e
adaptação ao novo modo de vida. É uma pesquisa qualitativa, com ênfase na técnica de estudo de
caso. Envolve mulheres domiciliadas no município de Sobral-Ce, apresentando capacidade de
comunicação, sela, verbal ou não-verbal, com apenas um episódio de AVC e em processo de
reabilitação. A amostra constas de cinco mulheres, selecionadas a partir de seus prontuários na
Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Os dados foram coletados durante os meses de setembro e
outubro/2002, no domicilio das próprias mulheres, cujo instrumento constou de observação
participante e da aplicação da técnica projetiva chamada, Teste de Cores de Lüscher. Os resultados
foram analisados através do Método de Análise de Conteúdo proposto por Bardin, (1976), utilizando a
técnica de análise categorial. Dos resultados emergiram as categorias: 1) o domicílio e sua influência
no processo de reabilitação da mulher com AVC; 2) o AVC como fator desencadeante de alterações
na vida da mulher; 3) alterações na auto-imagem e na auto-estima da mulher acometida de AVC; 4) o
AVC como fator impeditivo para as atividades domésticas, sociais e profissionais e 5) necessidades
psico-espirituais da mulher acometida de AVC. Foi possível perceber que o AVC trouxe repercussões
significativas para a nova condição de vida de Nikê, Afrodite, Atena, Ananke e Hebe, – nomes fictícios
atribuídos às mulheres envolvidas no estudo - durante o processo de reabilitação da doença. A
convivência com as mulheres nos levou a acreditar que o início da doença pode ser tão angustiante
para a família quanto para a pessoa com AVC, uma vez que a incerteza quanto ao próprio futuro; o
medo da ocorrência de um novo acidente vascular e da morte, da dependência; o sentimento de estar
incomodando os outros, são situações difíceis e comuns que aquelas mulheres enfrentam após o
acometimento do AVC. Observamos que durante o processo de reabilitação elas experienciaram uma
real situação de doença crônica; de incerteza, uma sensação de que algo está errado em sua vida
física, emocional e social. Diversas emoções e sensações físicas desagradáveis eclodem, podem ser
influenciadas por variáveis biológicas, psicológicas e sociais que podem se alterar nas dimensões,
tempo e espaço, bem como, pelo significado que o indivíduo atribui a esta experiência, que por sua
vez depende da orientação de vida, forças e necessidades, o que vem agravar o impacto das
incapacidades em seu cotidiano, determinando um novo rumo em seu processo de viver e ser
saudável.
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Nº de Classificação: 3327
SILVEIRA, Isolda Pereira da. Partejar: a enfermeira e a humanização do cuidado de enfermagem.
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem.
Departamento de Enfermagem, 2003. [85] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Ana Fátima Carvalho
RESUMO: Objetivou-se neste estudo, investigar o cuidado de enfermagem prestado à parturiente na
percepção da enfermeira durante o partejar, no enfoque humanístico. Os sujeitos deste estudo foram
cinco enfermeiras que trabalham no Centro de Parto Normal (CPN), nos turnos da manhã, tarde e
noite. A coleta de dados ocorreu nos meses de julho e agosto de 2002 tendo como cenário para o
desenvolvimento do estudo o CPN de uma maternidade pública federal, com capacidade de 205
leitos. Optou-se pela observação livre e entrevista com uso de gravador. Os dados analisados foram
apoiados em Bardin (1977), na operacionalização da temática e das categorias, fundamentados à luz
da teoria humanística de Paterson e Zderad (1988). Dos resultados foi possível vislumbrar que o
cuidado humanizado no partejar é compreendido a partir das seguintes categorias: cuidado
individualizado, apoio emocional, o envolvimento dos profissionais durante o partejar, necessidade de
segurança no partejar, preocupação da enfermeira quanto ao cuidado humanizado, cuidado
humanizado recompensador, desconhecimento do cuidado humanizado. Concluiu-se que as
enfermeiras reconhecem ser necessária a reestruturação do serviço e mudanças de atitudes diante
do partejar. Sugere-se a preparação da enfermeira para o fortalecimento do cuidado de enfermagem
humanizado à parturiente e a presença autêntica da enfermeira no partejar.

Nº de Classificação: 3328
SILVA, Valdecir Carneiro da. Mortalidade na infância da cidade da Parahyba, 1897 a 1912 (A).
João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2001. 81 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SÁ, Lenilde Duarte de
RESUMO: A saúde e a doença são consideradas fenômenos históricos. Este estudo teve como
objetivo apresentar informações epidemiológicas sobre a morte de crianças no período compreendido
entre 1897 a 1912, como forma de subsidiar a reconstrução da história da saúde e da doença na
Paraíba nas quatro primeiras décadas que sucederam à Proclamação da República. Com relação ao
espaço, investiguei a mortalidade de crianças na Cidade da Parahyba, assim como era chamada até
1930 a capital do estado da Paraíba. Foi necessária à construção deste estudo histórico, descritivo e
exploratório, o esboço de um desenho de pesquisa epidemiológica de estudo individuadoobservacional-longitudinal-retrospectivo. O processo de pesquisa para elaboração deste estudo
compreendeu primeiramente o levantamento das causas de morte de crianças, de zero a doze anos,
ocorridas no recorte histórico entre 1897 e 1912. Estas causas foram obtidas com a transcrição
manual do primeiro e do segundo Livro de Assentamento de Óbitos encontrados no acervo do
Arquivo Geral da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba. As doenças foram agrupadas conforme o
modelo de informação sobre a Estatística Mortuária dessa cidade para o ano de 1910. Com relação à
análise dos dados, admitimos a denominada análise de tendência e/ou de mudança secular. A
pesquisa revelou um quadro epidemiológico cujas enfermidades mais prevalecentes foram as
classificadas como zymoticas, generalizadas, discrasicas e cachexias, localizadas, inviabilidade e
ignoradas ou mal definidas. As grandes causadoras de mortalidade infantil foram as gastrenterites e
as denominadas de moléstias ignoradas ou mal definidas. Considerando a importância da
interdisciplinaridade, espera-se que esta pesquisa contribua para a elaboração de outros estudos.

Nº de Classificação: 3329
ARAÚJO, Gilmara Barboza da Silva. Adesão ao tratamento anti-hipertensivo: análise conceitual.
João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2002. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GARCIA, Telma Ribeiro
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RESUMO: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) ocupa lugar de destaque no contexto da transição
epidemiológica, e constitui um dos principais fatores de risco para o aparecimento das doenças
cardíacas. A HAS é uma doença crônica, que pode ser controlada, mas não curada, requerendo
tratamento por toda a vida. O controle da HAS está diretamente relacionado ao grau de adesão do
paciente ao regime terapêutico. A partir das últimas décadas do século passado, muitos estudos têm
sido realizados dentro desse enfoque, mas muitos pontos relativos à questão da adesão ao
tratamento ainda não são claros. Dessa forma, este estudo objetiva analisar o conceito adesão ao
tratamento anti-hipertensivo, identificando os possíveis fatores antecedentes, os atributos críticos e as
conseqüências do fenômeno; e elaborar um modelo teórico que incorpore os achados da análise
conceitual e que ofereça subsídios para a construção de instrumentos de medida do conceito de
adesão ao tratamento anti-hipertensivo, assim como uma base teórica para o planejamento de
atividades educativas direcionadas à clientela de hipertensos, que sejam mais eficazes. O estudo
seguiu a metodologia de análise conceitual proposta por Lorraine O. Walker e Kay C. Avant e foi
realizado através de um levantamento bibliográfico de artigos científicos da área médica e de
enfermagem pertinentes à temática, publicados, nos idiomas português e inglês, no período de
janeiro/1995 a julho/2001.
Os artigos foram identificados através das bases de dados
Comprehensive Medline e Lilacs e do Sumário de Periódicos da USP. O corpus de análise foi
constituído por 50 artigos que preencheram os requisitos mencionados para inclusão no estudo. Após
a seleção, foi realizada uma leitura criteriosa e objetiva desses artigos, com a identificação e recorte
dos trechos que envolviam os elementos de interesse para a análise conceitual: antecedentes,
atributos e conseqüências do fenômeno adesão ao tratamento anti-hipertensivo. Como antecedentes
da adesão ao tratamento anti-hipertensivo foram identificados aspectos relacionados tanto ao
paciente, quanto ao regime terapêutico e ao sistema de saúde. Dois atributos foram identificados
para o conceito de adesão: a participação ativa no tratamento e a realização de mudanças no estilo
de vida. Quanto às conseqüências do fenômeno da adesão, foram identificadas a pressão arterial
controlada, a redução na incidência ou o retardamento na ocorrência de complicações e a melhoria
da qualidade de vida do hipertenso.

Nº de Classificação: 3330
OLIVEIRA, Eloíde André. Higiene corporal na visão da equipe de enfermagem: estudo em
hospitais públicos do município de João Pessoa-PB. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba.
Centro de Ciências da Saúde, 2002. 83 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GARCIA, Telma Ribeiro
SÁ, Lenilde Duarte de
RESUMO: Trata-se de estudo descritivo, do tipo survey, em que se objetivou verificar como os
profissionais de enfermagem definem os conceitos de higiene e higiene corporal; identificar que
relação os componentes da equipe de enfermagem estabelecem entre higiene corporal e a prática de
enfermagem; e identificar que aspectos da higiene corporal são valorizados pelos componentes da
equipe de enfermagem, na higiene corporal pessoal e na higiene corporal do paciente sob seus
cuidados profissionais. No decorrer do estudo, foram considerados os aspectos éticos da pesquisa
envolvendo seres humanos, conforme previsto na Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde. A pesquisa foi desenvolvida em oito instituições públicas de saúde, prestadoras de serviços
de internação hospitalar, do município de João Pessoa-PB. A população do estudo foi constituída por
todos os profissionais de enfermagem que trabalhavam em unidades de internação hospitalar dessas
instituições. A amostra foi composta por 126 profissionais (33 enfermeiras(os), 47 técnicas(os) de
enfermagem e 46 auxiliares de enfermagem), correspondendo a 12,8% do total geral de 986
componentes das equipes de enfermagem das oito instituições. Os resultados obtidos foram
submetidos a duas vertentes de análise. A análise qualitativa focalizou as respostas dos participantes
do estudo a duas questões: o significado de higiene e de higiene corporal; e a relação estabelecida
entre os conceitos higiene corporal e cuidado de enfermagem. A maioria dos profissionais atribuiu
aos termos higiene e higiene corporal o significado de limpeza, do corpo e do meio ambiente; de um
cuidado que se toma com relação a si próprio, ao meio e ao paciente; e de um cuidado que visa
conforto, promove a saúde e previne doenças. Quanto à relação entre higiene corporal e cuidado de
enfermagem, consideraram haver interdependência entre os dois conceitos, entendendo higiene
corporal como uma atribuição profissional que visa ao bem-estar dos pacientes e como estando
vinculada à imagem do profissional de enfermagem. Na análise quantitativa dos dados, foram
incluidos todos os aspectos a que os participantes da pesquisa atribuíram importância na higiene
corporal pessoal e na higiene corporal do paciente: higiene oral, banho, mãos, unhas (mãos e pés),
cabelos, orelhas, higiene íntima, pés, narinas, barba e pêlos corporais e vestuário. Na higiene
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corporal pessoal, chamou a atenção o fato de que o cuidado com as unhas e com os cabelos tenham
suplantado, no número de citações dos profissionais de enfermagem, aspectos básicos da higiene
corporal, como o cuidado com as mãos e com a higiene íntima. Na higiene corporal do paciente, o
banho foi o aspecto que as três categorias profissionais considerou mais importante. A principal
conclusão a que se chegou ao analisar os resultados obtidos é que há pouca coerência entre o
pensar e o agir dos profissionais de enfermagem no que diz respeito aos conceitos de higiene e
higiene corporal.

Nº de Classificação: 3331
MOREIRA, Maria de Fatima. Avaliação do índice de legibilidade do material educativo escrito
para pacientes diabéticos. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da
Saúde, 2002. 86 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Iracema Tabosa da
RESUMO: O tratamento do diabetes baseia-se em quatro itens básicos: dieta, medicação, exercício
físico e educação. O Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Diabetes destacam e reiteram a
importância da educação em diabetes (ED) como fator essencial para o sucesso do tratamento. No
contexto da ED, a leitura, a discussão, o treinamento de habilidades, a simulação, o material escrito e
áudio-visual são as estratégias de ensino mais utilizadas, quer se trate de ensino individual e em
grupo. O material impresso é mais econômico e mais amplamente utilizado, mas nem sempre está de
acordo com as características do paciente, principalmente no que se refere ao grau de escolaridade.
O Índice de Legibilidade (IL) prediz o grau de dificuldade de um texto e aponta para o grau de
escolaridade exigida de um leitor para que possa entender uma determinada passagem escrita. O
objetivo deste estudo foi avaliar o índice de legibilidade do material educativo escrito para pacientes
diabéticos, produzido no período de 1991 a 2001, pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual
de Saúde da Paraíba e pelos laboratórios que fabricam medicamentos e suprimentos para diabéticos.
Para se determinar o Índice de legibilidade Flesch (ILF) das 41 publicações que constituíram a
amostra, utilizou-se o programa RLP, versão 9. O maior número de publicações (31,7%) ocorreu no
ano de 2001, e 90,2% do material foi publicado pelos Laboratórios. Quanto ao formato das
publicações, 48,8 % eram folhetos, 46,3%, fôlder e 4,9%, livro. Os valores do ILF, considerando-se
todos os temas abordados, variaram de 25, identificados nos textos sobre Complicações, a 72,
identificado nos textos sobre Cuidado com os pés. Considerando-se a média do ILF dos temas,
Complicações foi significativamente menor (p<0,05), comparada à média obtida no tema Cuidado
com os pés. De acordo com os dados apresentados, 46,3% do material foi considerado de leitura
difícil, 51,2%, de leitura fácil, e 2,4%, de leitura muito difícil. Nenhuma publicação apresentou um ILF
que permita classificá-la como de leitura muito fácil. O percentual de leitura difícil foi
significativamente maior (p<0,05) nos textos apresentados no formato fôlder, quando comparados aos
apresentados no formato folheto. O uso de palavras longas e de períodos com estrutura complexa
contribui para a determinação de um ILF mais baixo e, portanto, para maior dificuldade de leitura. Por
isso, recomenda-se que, sempre que possível, utilizem-se palavras curtas e estruturas menos
complexas como forma de reduzir algumas barreiras de compreensão do texto. O profissional de
saúde, durante o processo de elaboração do material educativo, deve considerar a relação
texto/leitor, percebendo que, quaisquer que sejam as características ou o perfil do leitor, quanto mais
acessível o texto, certamente, mais favorecerá a compreensão do mesmo. Sendo o enfermeiro um
dos profissionais da equipe multiprofissional de assistência ao diabético que mais tem desempenhado
a função de educador, deve participar do processo de elaboração e de avaliação do material
educativo. Exercer o papel de criador e crítico é fundamental para produção e uso eficaz desse
material.

Nº de Classificação: 3332
ALMEIDA, Lígia Maria de. Estresse em familiares de portadores de transtornos mentais
desinstitucionalizados: proposta de assistência de enfermagem. João Pessoa. Universidade
Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2002. 79 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NÓBREGA, Maria Miriam Lima da
RESUMO: Pesquisa de caráter exploratório com abordagem quantitativa, que foi desenvolvida com a
finalidade de verificar os sintomas de estresse em familiares de portadores de transtornos mentais
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desinstitucionalizados e desenvolver um plano de assistência de enfermagem para minimizar o
estresse identificado. Os sujeitos do estudo foram formados por familiares de portadores de
transtornos mentais assistidos em um CAPS, na cidade do Recife-PE, e de familiares de egressos
desta instituição. A amostra do estudo foi composta por 106 familiares, constituída, na sua maioria,
de indivíduos do sexo feminino; na faixa etária de 51 anos ou mais; analfabetos ou com grau de
instrução de ensino fundamental incompleto; com renda familiar de 1 a 3 salários mínimos. A coleta
de dados foi realizada no período de fevereiro a maio de 2002, utilizando um instrumento
desenvolvido a partir dos sintomas físicos e psicológicos constantes no Inventário de Sintomas do
Estresse de Marilda Lipp's. Os dados foram analisados e interpretados a partir do somatório dos
sintomas físicos e psicológicos, e receberam tratamentos estatísticos descritivos utilizando o
programa SPSS. Na fase de alerta, os familiares experimentaram como sintomas fisiológicos, a
tensão muscular e a insônia; e como sintoma psicológico, a vontade súbita de iniciar novos projetos;
e, a partir desses sintomas, foi feita a identificação dos diagnósticos de enfermagem Ansiedade leve e
Padrão do sono perturbado. Na fase de resistência, os familiares experimentaram como sintomas
fisiológicos problemas com a memória, sensação de desgaste físico constante; e como sintomas
psicológicos, sensibilidade emotiva excessiva, pensar constantemente em um só assunto e
irritabilidade excessiva, que levaram aos diagnósticos de enfermagem de Ansiedade moderada, Risco
para desgaste do papel do cuidador e Fadiga. Na fase de exaustão, os familiares experimentaram
como sintomas fisiológicos, insônia e excesso de gases; e como sintomas psicológicos, vontade de
fugir de tudo, apatia, depressão ou raiva prolongada, angústia, ansiedade e medo, diariamente, perda
do senso de humor, falar e pensar constantemente em um só assunto, hipersensibilidade emotiva,
irritabilidade freqüente sem causa aparente, cansaço excessivo e sensação de incompetência em
todas as áreas, a partir dos quais, chegou-se aos diagnósticos de enfermagem de Ansiedade grave,
Desgaste do papel do cuidador e Impotência. Para esses diagnósticos identificados foi desenvolvido,
para cada uma das fases do estresse, um planejamento da assistência de enfermagem, com o
objetivo de apresentar subsídios para o tratamento dos sintomas de estresse em familiares de
portadores de transtornos mentais desinstitucionalizados, sem a pretensão de generalizar esse plano,
mas de servir como um ponto de partida na assistência de enfermagem. Pode-se inferir, a partir dos
resultados da pesquisa, que este estudo contribuirá para que as enfermeiras de saúde mental e áreas
afins possam utilizá-lo no intuito de ajudar os familiares a minimizarem o estresse advindo do
exercício da arte do cuidar.

Nº de Classificação: 3333
SANTOS, Sônia Maria Josino dos. Ações de enfermagem identificadas no projeto
CIPESC/ABEn/ICN e utilizadas por enfermeiros no cuidado de pacientes com AIDS. João
Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2002. 92 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NÓBREGA, Miriam Lima da
RESUMO: Trata-se de um estudo do tipo exploratório-descritivo, com abordagem quantitativa,
desenvolvido com os objetivos de identificar, nos resultados do Projeto CIPESC, as ações de
enfermagem que podem ser utilizadas pelos enfermeiros, no cuidado dos pacientes com AIDS e
confirmar essa utilização, na prática profissional dos enfermeiros que lidam com pacientes com essa
morbidade. Para a realização do estudo, no que tange ao alcance dos objetivos estabelecidos, foi
determinado, a priori, o desenvolvimento de duas fases da pesquisa, consistindo a primeira numa
solicitação a um grupo de enfermeiras docentes da área de doenças infecto-contagiosas que
apontassem as ações de enfermagem possíveis de serem utilizadas aos pacientes com AIDS e a
segunda, com enfermeiros que cuidam de pacientes com AIDS no hospital-dia e no ambulatório do
complexo hospitalar de doenças infecto-contagiosas Dr. Clementino Fraga na cidade de João
Pessoa–PB. A amostra do estudo foi constituída por 21 enfermeiros, em sua maioria do sexo
feminino, na faixa etária de 30 a 40 anos, com nível de formação de Especialista, com tempo de
formação de 5 a 15 anos e com tempo de serviço no local da pesquisa de 1 a 10 anos. Das 2.754
ações de enfermagem identificadas no Projeto CIPESC, 295 foram apontadas pelas docentes como
possíveis de serem utilizadas aos pacientes com AIDS. Em seguida, foram retirados os conceitos
centrais e feita a distribuição dessas ações em ordem alfabética. Com a realização desse processo,
essas ações de enfermagem sofreram uma redução, passando a 157. Os resultados do estudo
apontam para a utilização de todas as 157 ações de enfermagem, pelos enfermeiros, sendo 100
(63,7%) considerando de alta utilização, 43 (27,3%) de média utilização e 14 (9,0%) de baixa
utilização. Os resultados revelam ainda que essas ações estão, em sua maioria, nos conceitos:
Atender 86. Informar 25, Gerenciar 19, Observar 17 e Desempenhar 10. Conclui-se, a partir dos
resultados, que as ações de enfermagem resultantes do Projeto CIPESC, são utilizadas pelos

69

enfermeiros no cuidado dos pacientes com AIDS. Acredita-se que a identificação dessas ações
possam proporcionar, aos enfermeiros, o uso de uma terminologia comum, permitindo-lhes selecionar
intervenções adequadas baseadas nas necessidades individuais de cada paciente.

Nº de Classificação: 3334
OLIVEIRA, Simone Helena dos Santos. Fatores que influenciam as intenções de uso do
preservativo entre adolescentes: uma aplicação da teoria da ação racional. João Pessoa.
Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2003. [120] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Iracema Tabosa da
DIAS, Mardonio Rique
RESUMO: O presente estudo, exploratório-descritivo, de caráter quali-quantitativo, utilizou como
embasamento teórico-metodológico a Teoria da Ação Racional – TAR, para analisar dois
comportamentos – usar camisinha durante as relações sexuais (sexo masculino) e solicitar ao
parceiro para usá-la (sexo feminino). O seu desenvolvimento ocorreu em duas etapas. Na primeira,
foram propostos os seguintes objetivos: identificar crenças comportamentais e normativas
relacionadas aos comportamentos citados; identificar as fontes de informação sobre a importância do
uso da camisinha, e investigar o conhecimento dos adolescentes sobre as formas de contágio e de
prevenção ao HIV/AIDS. O objetivo definido para a segunda etapa foi analisar a influência dos
componentes atitudinais e normativos sobre os comportamentos estudados. A coleta de dados foi
realizada em uma instituição privada de ensino, localizada no município de João Pessoa, junto a
adolescentes, da 7ª série do nível fundamental ao 3º ano do nível médio. Na primeira etapa, os dados
foram coletados mediante a aplicação de dois questionários, junto a 42 adolescentes. Na segunda,
participaram 231 sujeitos, junto aos quais foram aplicados dois novos instrumentos. Os resultados da
primeira etapa evidenciaram que a maioria dos respondentes encontrava-se com 16 e 17 anos de
idade e cursava o 2º, o 1º e o 3º anos do nível médio. Todos eram solteiros e as rendas mais citadas
concentraram-se em R$ 4.000,00 e R$ 10.000,00. Em relação às vantagens de usar camisinha, foram
emitidas 46 crenças, cujas principais categorias foram: prevenção da gravidez; de DSTs, e da AIDS.
Para as desvantagens, os adolescentes citaram 29 crenças, sendo as principais categorias:
incômodo; diminuição da sensibilidade, e dificuldades relacionadas à habilidade na colocação e
conservação do preservativo. Quanto às vantagens de solicitar ao parceiro para usar camisinha, as
adolescentes emitiram 58 crenças, agrupadas em: prevenção da gravidez, de DST's e da AIDS, e
segurança. Em relação às desvantagens, as crenças foram agrupadas em: diminuição da
sensibilidade e discriminação. Os(as) adolescentes citaram como referentes modais salientes os pais,
os amigos e os irmãos. As fontes de informação mais citadas foram: televisão, escola e família. Os
principais meios de transmissão ao HIV foram: transfusão de sangue; secreção vaginal; uso
compartilhado de seringas e agulhas contaminadas, e sêmen. Os meios de prevenção mais citados
foram: uso da camisinha; uso de sangue testado, e tratamento das DSTs. Na segunda etapa, a maior
participação foi masculina; os sujeitos, em sua maioria, estavam com 16 e 14 anos de idade,
referiram ser católicos e cursar o 2º ano do nível médio e a 7ª série do nível fundamental.
Evidenciaram-se significativas correlações entre a intenção comportamental de usar camisinha e os
componentes atitudinais e normativos; entretanto, somente a atitude e a norma subjetiva
contribuíram, de forma significativa, para explicação da variância da intenção de adotar tal
comportamento. Em relação à intenção comportamental de solicitar ao parceiro para usar camisinha,
as correlações foram significativas com a norma subjetiva, atitude e crença normativa; porém,
somente a norma subjetiva explicou a variância da intenção de adotar este comportamento. Tais
resultados evidenciaram a adequação da TAR para tratar o tema proposto, mostrando caminhos que
podem ser percorridos, na tentativa de estimular os adolescentes a adotarem comportamentos
preventivos ao HIV/AIDS.

Nº de Classificação: 3335
BRAGA, João Euclides Fernandes. Ensino de graduação em enfermagem psiquiátrica e saúde
mental no contexto da reforma psiquiátrica. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba.
Centro de Ciências da Saúde, 2003. [134] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LIMA, Carlos Bezerra de
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RESUMO: No contexto da atual Política Nacional de Saúde Mental, em que se prioriza a efetivação
da reforma psiquiátrica, o ensino de enfermagem psiquiátrica e saúde mental, como elemento da
formação de recursos humanos em saúde, é considerado um dos instrumentos para a concretização
dessa reforma. A partir deste entendimento, este estudo objetivou investigar a prática de ensino de
enfermagem psiquiátrica e de saúde mental e sua contribuição na formação de sujeitos críticoreflexivos frente a atual Política de Saúde Mental e analisar os possíveis pontos de
convergência/distanciamento da prática desse ensino para a formação crítico-reflexiva do enfermeiro
nesse contexto. Para entendimento do objeto deste estudo optamos pela adoção do referencial
histórico-estrutural, articulando a prática de ensino de enfermagem psiquiátrica e saúde mental com o
processo de reforma psiquiátrica, numa perspectiva de análise dialética. A apreensão do objeto foi
realizada por meio de um mergulho no discurso formal do Curso de Graduação em
Enfermagem/UFPB, expresso através de seu Currículo e Plano de Curso das disciplinas enfocadas
no estudo, e nos discursos dos docentes dessas disciplinas. O material empírico foi coletado por meio
de entrevista semi-estruturada e analisado através da técnica de análise do discurso. Na análise
constatamos que a prática de ensino de enfermagem psiquiátrica e saúde mental está assentada em
uma concepção pedagógica tradicional, que viabiliza um método de ensino transmissivista, tido pelos
participantes do estudo como obstáculo à formação de sujeitos crítico-reflexivos frente à necessidade
de superação do modelo de atenção psiquiátrica em vigor. No interior dessa prática hegemônica de
ensino-aprendizagem identificamos indícios de sua transformação, através de ações que indicam o
encaminhamento dessa prática em direção a uma pedagogia que enfatiza a problematização da
realidade e a participação ativa do aluno no processo educativo, com vistas a mobilização dos
conhecimentos para transformação social. Ao assentar-se em uma concepção de ensino tradicional a
prática de ensino de enfermagem psiquiátrica e saúde mental não favorece efetivamente a formação
de sujeitos crítico-reflexivos frente à demanda da atual Política Nacional de Saúde Mental.
Encaminhando-se em direção a uma prática pedagógica emancipatória e contra-hegemônica, o
processo ensino-aprendizagem converge em direção a uma formação crítica no contexto da reforma
psiquiátrica.

Nº de Classificação: 3336
GONÇALVES, Gleice Adriana Araujo. Sentimento de ambivalência em mulheres submetidas a
laqueadura tubária. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde,
2003. 96 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GARCIA, Telma Ribeiro
COELHO, Edméia de Almeida Cardoso
RESUMO: Trata-se de um survey descritivo, em que foi realizada uma análise secundária dos dados
da pesquisa “Determinantes da esterilização cirúrgica feminina e efeitos secundários ao
procedimento”, objetivando-se focalizar o fenômeno da ambivalência das mulheres acerca da decisão
tomada, que foi constatado em seus resultados; reavaliar a classificação individual feita anteriormente
pelas mulheres, quanto aos seus sentimentos em relação à laqueadura tubária; identificar como se
comportaria, após reavaliação, a freqüência de mulheres ambivalentes em relação à laqueadura
tubária na amostra de participantes da pesquisa; e verificar quais os possíveis fatores envolvidos no
sentimento de ambivalência referido pelas mulheres em relação à laqueadura tubária. Partiu-se do
pressuposto que, analisando-se os 974 instrumentos da pesquisa original, o número de mulheres
ambivalentes poderia ser superior ao revelado na análise prévia dos dados, o que foi confirmado.
Predominaram na amostra mulheres com história obstétrica de quatro gestações ou mais, seguidas
das mulheres com história de duas gestações e das mulheres com história de três gestações. Dez
mulheres tinham menos de 15 anos, 56 estavam na faixa etária de 15 a 19 anos e 58 estavam na
faixa etária de 20 a 24 anos quando engravidaram pela primeira vez. Quarenta e seis mulheres
tiveram sua última gestação na faixa etária de 15 a 24 anos; a idade das mulheres ao ser realizada a
laqueadura tubária variou entre 19 e 42 anos, com média de 29,3 e mediana de 29 anos. Trinta e sete
mulheres se submeteram à laqueadura tubária com idade £ 24 anos; 41 mulheres não haviam usado
anteriormente qualquer método contraceptivo e, entre as que referiram esse uso, o anticoncepcional
oral foi referido por 91 mulheres. A decisão acerca da esterilização foi tomada pelo casal em 35,5%
dos casos; em 32,2%, as mulheres decidiram, sozinhas, submeter-se à laqueadura e, em 21,7%, a
decisão foi tomada por pessoa externa ao casal, na maioria, pelo médico que atendia a mulher. Entre
os motivos para realizar a laqueadura tubária, predominaram os “problemas de saúde”, as
“dificuldades financeiras” para prover as condições materiais necessárias ao bem-estar dos filhos e o
“número de filhos desejado/planejado”. Não foram obtidos resultados estatisticamente significativos
ao se associar as variáveis tempo decorrido após a laqueadura tubária e modo original como (as
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mulheres) se classificaram em relação ao procedimento. Aparentemente, a ocorrência de problemas
posteriores à laqueadura tubária e a existência de razões para arrependimento não exerceram
influência sobre o modo como as mulheres se classificaram em relação ao procedimento. Cento e
dezenove mulheres informaram não haver e 33 haver razões para arrependimento pós-laqueadura
tubária; 109 mulheres informaram que não fariam novamente, ou que pensariam duas vezes antes de
se decidir novamente por fazer a laqueadura tubária; e 78 mulheres, que não aconselhariam outra
mulher a realizar a laqueadura tubária. Do estudo realizado, resultou a compreensão de que a
ambivalência em relação à laqueadura tubária é um fenômeno complexo e multifacetado, que envolve
uma parcela muito grande da subjetividade da mulher.

Nº de Classificação: 3337
SOUSA, Francisco Stélio de. Perfil sociodemográfico e de saúde de mulheres com câncer
ginecológico. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2003.
84 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MIRANDA HENRIQUES, Maria Emília Roméro de
RESUMO: O câncer é um dos principais problemas de saúde pública na atualidade, responsável pela
primeira causa de morte em mulheres e pelo aumento na incidência da patologia. Além de ser uma
doença que afeta o ser humano com a ameaça de morte iminente, também acarreta enormes custos
pessoais e sociais, tendo em vista a complexidade e o alto custo do tratamento. Nesta pesquisa,
procedeu-se a um levantamento de dados que pudesse retratar o perfil sociodemográfico e de saúde
de mulheres portadoras de câncer ginecológico atendidas em um serviço de referência na Cidade de
Campina Grande - PB. Trata-se de um estudo agregado-observacional-transversal, com abordagem
quantitativa. A amostra do estudo compreendeu 450 prontuários de mulheres portadoras de
neoplasias ginecológicas, atendidas no período de março/1999 a outubro/2002. A análise dos dados
foi feita baseada no cálculo da distribuição de freqüência de variáveis sociodemográficas e variáveis
relacionadas aos dados de saúde das participantes. A freqüência dessas mulheres por tipo de câncer
ficou assim distribuída nos seguintes grupos: mama (52,2%); útero e ovários (46,2%); vulva e vagina
(1,6%). As idades do grupo estudado variaram entre 20 e 96 anos, e a faixa etária de 46 a 55 anos
(24.7%) foi a mais acometida. As mulheres possuíam o ensino fundamental (59,1%), eram casadas
(55,8%), católicas (84,4%) e desempenhavam suas atividades no próprio lar/domésticas (34,0%). O
rendimento mensal mais freqüente na população investigada foi de 1–3 salários mínimos (66,2%).
Possuíam habitação própria (77,3%), casas de alvenaria (95,1%), com condições de salubridade
relativamente boas. Das mulheres do estudo, 98,7% dependiam do SUS para a atenção à saúde. Em
relação às variáveis referentes aos dados de saúde da clientela, 55,1% das mulheres estudadas
possuíam estatura mediana e o mesmo percentual foi encontrado nas mulheres cuja pressão arterial
estava dentro dos padrões da normalidade. Apenas 2,9% foi classificada na categoria hipertensão
grave. A menarca ocorreu na faixa etária 13 – 14 anos (40,9%), e 26,4% das mulheres tiveram de 1 a
3 gestações. Relataram de 1-3 partos um percentual de 30,4%, enquanto que 11,1% informaram a
nuliparidade em sua história obstétrica. Negaram abortamentos 60,9% das mulheres. Negaram o
tabagismo 68,4%, enquanto que 83,3% das mulheres negaram a condição de etilistas. Um total de
53,6% informou a existência de antecedentes familiares de câncer. Um percentual elevado de
mulheres não fazia exames preventivos colpocitológicos (40,4%) e de mama (54,4%). Os dados do
estudo demonstraram, ainda, que as mulheres chegavam ao serviço num quadro já avançado da
doença. Os resultados identificados podem servir de direcionamento para as ações de saúde a serem
empreendidas pela gestores em saúde, de modo a atingir as camadas da sociedade mais suscetíveis
à doença, permitindo uma melhor aplicação dos recursos da saúde, e obtendo assim um maior êxito
através da execução das ações planejadas para a prevenção e controle do quadro que se inscreve
no país.

Nº de Classificação: 3338
VIRGÍNIO, Nereide de Andrade. Validação de instrumento de coleta de dados de enfermagem
para clientes adultos hospitalizados. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de
Ciências da Saúde, 2003. 142 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NÓBREGA, Maria Miriam Lima da
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RESUMO: A coleta de dados é considerada como etapa fundamental para o desenvolvimento do
processo de enfermagem. Neste estudo, realizou-se a validação de conteúdo de um instrumento de
coleta de dados utilizado em serviço de internação para adultos, julgando se o conjunto de itens
constantes no instrumento é abrangente e representativo do assunto e se está relacionado com o que
se pretende medir. O campo de pesquisa foi a Clínica Médica do Hospital Universitário Lauro
Wanderley/HULW, hospital-escola da UFPB, em João Pessoa. A etapa de coleta de dados na
unidade tem sido realizada desde 1984, e o instrumento validado é o quarto modelo utilizado,
elaborado pela equipe técnica do Projeto de Sistematização da Assistência de Enfermagem/HULW e
enfermeiras do Serviço.O objetivo do estudo foi validar o instrumento, verificando se os seus itens
permitem coletar dados que possibilitem o desenvolvimento das fases posteriores da sistematização
da assistência de enfermagem para os clientes do Serviço, melhorar a sua operacionalização e
construir um roteiro instrucional para guiar a coleta. Utilizou-se para a validação a técnica de
entrevista com o grupo focal, para o qual a população-alvo foram as enfermeiras em atividade no
HULW. A amostra intencional foi formada por treze enfermeiras docentes e assistenciais com, no
mínimo, dois anos de atuação na clínica, familiarizadas com o uso do instrumento a ser validado e
que aceitaram voluntariamente participar da pesquisa. As atividades do estudo foram realizadas de
31 de setembro a 12 de dezembro de 2002, e iniciadas por um treinamento com conteúdo
relacionado à coleta de dados, a partir do qual foi formado o grupo focal. Procedeu-se a uma fase de
aplicação do instrumento original antes do início das sessões grupais, que foram oito no total. Após o
final do debate do conteúdo inicial do instrumento nas primeiras seis sessões, foi realizada uma
sessão de revisão das modificações ocorridas (sétima) e em seguida efetuou-se a fase de aplicação
do instrumento modificado. Na última sessão (oitava), foi feita uma avaliação final, para elaborar a
versão definitiva do instrumento e do roteiro instrucional. O resultado dos debates permitiu a
reestruturação do instrumento, com realização de modificações, inclusões e supressões de itens e
sub-itens, de acordo com o consenso obtido nas sessões do grupo focal, adaptando-o de forma mais
objetiva para o uso na clínica, de acordo com as características da clientela atendida. Conservou-se a
estrutura geral do instrumento, misto de itens em sistema de checagem e itens em aberto para relato
da enfermeira. As participantes avaliaram como válidas e importantes as modificações realizadas,
relataram ser mais fácil e objetiva a operacionalização do instrumento modificado, consideraram que
o instrumento foi refinado e que a versão final representa um avanço para a execução da coleta de
dados na clínica.

Nº de Classificação: 3339
SILVA, Rosana Maria de Oliveira. Comunicação com pacientes impossibilitados de falar:
concepções de enfermeiras intensivistas. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de
Enfermagem, 2002. 86 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAVARES, José Lucimar
RESUMO: Este é um estudo de natureza qualitativa do tipo descritivo e exploratório tendo como
objeto as concepções de enfermeiras intensivistas sobre a comunicação com pacientes
impossibilitados de falar e o seu objetivo principal foi o de apreender essas concepções.
Constituíram-se sujeitos desse estudo dez enfermeiras assistências que exerciam suas atividades na
Unidade de Terapia Intensiva –UTI de um hospital geral, de grande porte, privado com características
beneficentes, situado na cidade de Salvador-Ba no período de março a junho de 2000. As
informações coletadas possibilitaram a construção de quatro (04) categorias para análise, assim
denominadas: concepções fundamentadas nos sentimentos vivenciados; nas condições ambientais e
na dinâmica de trabalho; em informações técnicas e no cuidado e na ajuda de familiares e de outros
profissionais. Os resultados demonstraram que as concepções de enfermeiras intensivistas sobre a
comunicação com pacientes impossibilitados de falar estavam associadas a sentimentos de angústia,
projeção, empatia, impotência, condições ambientais e a dinâmica do trabalho, quantitativo de
recursos humanos, tempo de profissional para a prestação do cuidado, atendimento às necessidades
do cliente/ assistência de enfermagem na UTI, técnicas de comunicação não verbal. A análise
empreendida permitiu a construção da seguinte concepção: A comunicação com pacientes
impossibilitados de falar é mobilizadora de ansiedade, envolvendo sentimentos de incapacidade,
angústia, mecanismos de defesa, a exemplo da projeção, sofrendo influência, concreta, das
condições ambientais e da dinâmica do trabalho na UTI, necessitando de tempo, empatia e do
envolvimento de familiares e de outros profissionais da equipe de saúde para que se efetive a
comunicação. A necessidade de se conhecer o paciente, no que diz respeito aos seus valores,
crenças e comportamento prévio, além da apropriação de técnicas adequadas à comunicação não-
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verbal, foi manifestada como aspecto essencial para uma concreta relação de ajuda e terapêutica
com esses pacientes.

Nº de Classificação: 3340
CALDAS, Nairan Morais. Alcoolista institucionalizado: representações sociais de enfermeiras (O).
Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2002. 80 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SADIGURSKY, Dora
RESUMO: A ingestão abusiva de bebidas alcoólicas faz parte da história da humanidade, sendo
relatada desde os tempos bíblicos. No entanto, o beber excessivo como uma condição clínica,
somente passou a figurar em literatura no final do século XVIII e início do século XIX. Embora o
alcoolismo seja considerado uma doença e um grave problema de saúde da população, parece que
as enfermeiras não possuem as informações adequadas para lidar com o alcoolista, apresentando
dificuldades e preconceitos em relação a ele, talvez oriundas de experiências sociais desagradáveis e
anteriores ao seu ingresso na enfermagem. Este estudo procurou apreender e analisar as
representações sociais de enfermeiras da área psiquiátrica sobre o alcoolista institucionalizado,
embasado na teoria das Representações Sociais. É uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa.
O locus do estudo foram três instituições psiquiátricas das cidades de Ilhéus e Itabuna-Ba. Os
depoimentos dos sujeitos, oito enfermeiras que assistem ao alcoolista, foram obtidos através de
entrevistas semi-estruturadas. Os resultados permitiram apreender as representações sociais sobre o
alcoolista traduzidas como: pessoa fraca; com pouca força de vontade para parar de beber; que bebe
como fuga ou escape dos seus problemas, é um doente. Emanaram também dos seus discursos, a
representação social da assistência ao alcoolista como frustrante; que atende apenas as
necessidades físicas/ orgânicas; tratando apenas as conseqüências. Esses resultados apontam para
a apreensão do hospital psiquiátrico como inadequado para o tratamento do alcoolista que deveria
ser assistido em instituições específicas envolvendo uma equipe multiprofissional.

Nº de Classificação: 3341
PONTES, Cleide Maria. Teoria e prática da amamentação das docentes universitárias de uma
instituição pública em Recife-PE. Recife. Universidade Federal de Pernambuco. Centro de Ciências
da Saúde. Departamento de Nutrição, 2001. [174] f.
Dissertação (Mestrado em Nutrição)
Orientador(es): LIRA, Pedro Israel Cabral de
ALEXANDRINO, Aline Chaves
RESUMO: Este é um estudo transversal, retrospectivo e quantitativo que analisa a correlação entre a
teoria e a prática da amamentação, identificando a influência dos conhecimentos adquiridos, dos
sentimentos, dos aspectos do modelo desta prática sobre o processo da amamentação e as causas
de desmame. A amostra foi composta por 180 docentes universitárias: 90 da área de saúde e 90 das
outras áreas do conhecimento. Os dados foram coletados de junho de 1998 a maio de 2000, através
de entrevista estruturada. O tempo mediano da amamentação exclusiva, do último filho aleitado, foi
de 90 dias na área de saúde e 75 nas outras áreas, e a mediana do desmame de 120 dias, nas áreas
mencionadas. Mais de 90% das docentes, obtiveram informações sobre amamentação, em alguma
fase da vida. No pré-natal e na maternidade um percentual superior a 52% das docentes não foram
estimuladas a amamentar. Na sala de parto, a maioria daqueles filhos não foi colocada no peito.
Segundo as nutrizes, a maioria das causas do desmame não é de sua responsabilidade. Mais de
60% delas afirmaram que amamentação é meta de vida, porém, aproximadamente 40% não orientam
seus filhos sobre amamentação. Acima de 90% delas achavam bonito amamentar, porém, mais de
75%, amamentaram em local privado. Entre as docentes que mantiveram abstinência sexual, a
mediana da amamentação exclusiva foi de 15 dias na área de saúde e 20 dias na outras áreas. Por
tudo isso, verifica-se uma distância entre os conhecimentos teóricos e a prática da amamentação, em
mulheres com grau superior de instrução.
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Nº de Classificação: 3342
SILVA, Rogério Campice da. Diagnósticos de enfermagem no pós-operatório imediato de
cirurgia bariátrica em um centro de tratamento intensivo. Belo Horizonte. Universidade Federal
de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2003. [148] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Daclé Vilma
RESUMO: A história da humanidade vem passando por inúmeras modificações bem como por
progressos nas áreas sociais, culturais, tecnológicas, entre outras. Mudanças nos hábitos dos
homens em todos os seus aspectos têm sido notadas. A população vem sofrendo inúmeras
transformações principalmente no âmbito biopsicossocial. Algumas doenças adquirem o status de
epidêmicas e neste contexto destaca-se a OBESIDADE. A assistência de Enfermagem Prestada A
Pessoas Acometidas Pela Obesidade e que são submetidas a cirurgia bariátrica vem evoluindo do
ponto de vista tecnico-cientifico e tem adquirido padrões de qualidade e excelência. Este estudo foi
realizado com o objetivo de identificar diagnósticos de enfermagem apresentados por pacientes
assistidos em um CTI, de acordo com a Taxonomia II da NANDA (North American Nursing Diagnosis
Association). Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e prospectivo, desenvolvido junto a 51
pacientes obesos mórbidos submetidos à cirurgia bariátrica e que tiveram o pós-operatório imediato
em um CTI de 07 leitos, de um hospital privado localizado no município de Nova Lima –MG. Os dados
foram colhidos pelo próprio pesquisador diretamente dos prontuários dos pacientes, No período de
outubro de 2002 a janeiro de 2003. Os resultados foram categorizados e apresentados em figuras,
gráficos e tabelas. Dos 155 diagnósticos, 13 domínios e 46 classes apresentados pela taxonomia II
da NANDA, foram identificados 20 diagnósticos de enfermagem em 07 domínios e 11 classes. Esses
resultados subsidiarão a elaboração de um instrumento prático e dinâmico para coleta e análise dos
dados e poderá ser utilizado na assistência pós-operatória ao paciente portador de obesidade Grau
III.

Nº de Classificação: 3343
VELOSO, Maria Aparecida Mendes de Almeida. Equipe de saúde e os pais de recém-nascidos
internados na UTI Neonatal (A). Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2003. 262 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CADETE, Matilde Meire Miranda
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo compreender o significado que os pais atribuem à
assistência que lhes é prestada enquanto seu filho está internado na UTI Neonatal. A abordagem
para o acesso ao seu mundo-vida foi a pesquisa qualitativa de natureza fenomenológica. Foram
entrevistados onze mães e um pai que estiveram na UTI Neonatal por um período maior que quinze
dias, a partir da questão norteadora: “Fale para mim sobre a sua vivência com as pessoas que
cuidaram do seu filho na UTI”. As categorias emergidas a partir de uma aproximação e mergulho nos
dizeres dos sujeitos foram: O compartilhar no mundo da UTI Neonatal; A equipe de saúde como
referencial do cuidar e cuidar é possibilitar ser. A partir do desvelar-se do fenômeno, uma reflexão foi
realizada e fundamentada no referencial de Martin Heidegger e de estudiosos desta temática coma
intencionalidade de rever e propor possibilidades para uma prática de enfermagem e da equipe de
saúde, no sentido de resgatar o ser-pai e o ser-mãe de um recém-nascido hospitalizado. A análise
compreensiva aponta, também, para o repensar e refazer os currículos de formação dos profissionais
de saúde quer seja em nível superior, quer seja em nível médio para que vivenciem, desde o início
desta formação, o cuidar autêntico. Sendo cuidadores, as normas e rotinas institucionais serão norte
e não modelos fechados; os pais serão sujeitos; os profissionais constituirão equipes de fato e o
trabalho será humano e humanizante na UTI Neonatal.

Nº de Classificação: 3344
FERNANDES, Daisy de Rezende Figueiredo. Obesidade infantil: avaliação por diferentes métodos
antropométricos. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem,
2003. 139 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VÉLASQUEZ MELENDEZ, Jorge Gustavo
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar as mudanças dos estados nutricionais entre 2001 e
2002 de crianças pré-escolares de ambos os sexos que apresentaram no ano 2001, situação
nutricional de obesidade ou situação nutricional normal, porém com risco para a obesidade em
Gouveia – Minas Gerais. Foram estudadas noventa e quatro crianças (51 masculinas e 43 femininas),
sendo que 57,5% residiam na zona rural e 42,5% na zona urbana, com média de idade de 36,79
meses. As crianças foram avaliadas por meio de medidas de peso, estatura, perímetro braquial e
prega cutânea tricipital. Foram construídos índices antropométricos de peso para estatura, peso para
idade e estatura para idade e calculadas as suas médias. Comparações entre alguns indicadores de
avaliação nutricional em relação ao indicador recomendado pela OMS foram realizadas, utilizando
valores de sensibilidade, especificidade e do índice Kappa. A maior parte da população estudada
apresentou baixo nível sócio-econômico e baixa escolaridade materna. Medidas de estatura das
crianças obesas foram inferiores às medidas das crianças em situação nutricional normal, nos grupos
de 36-47 e 60-71 meses de idade. Para as demais medidas antropométricas, as crianças obesas
apresentaram médias superiores para todas as faixas etárias. De 2001 a 2002 houve diminuição da
média dos três índices antropométricos, mas somente para o índice peso para estatura, esta queda
foi estatisticamente significativa. No período de um ano avaliado, houve modificações nas situações
nutricionais baseadas principalmente nas alterações de peso. O indicador proposto por Cole para o
IMC apresentou a maior taxa de sensibilidade (86,66%), de especificidade (95,74%) e a melhor
concordância (índice Kappa 0,824). O indicador proposto pelo Ministério da Saúde-Brasil, mostrou-se
útil para a triagem da obesidade. Concluindo, a freqüência da obesidade foi importante na área de
residência das crianças estudadas e as mudanças das situações nutricionais das crianças obesas
foram baseadas principalmente, na adequação do peso. Houve diversos graus de concordância
significativas entre os indicadores usados para o diagnóstico da obesidade.

Nº de Classificação: 3345
MACÊDO, Claudia Pereira. Prática dos enfermeiros na assistência ao idoso, nas unidades
básicas de saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola
de Enfermagem, 2003. 187 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CUNHA, Mércia Heloísa Ferreira
RESUMO: O envelhecimento populacional é uma questão mundial e com sérias repercussões em
todas as áreas da sociedade. Este trabalho, de caráter dissertativo exploratório, teve como objetivos
traçar o perfil dos enfermeiros que assistem os idosos nas unidades básicas de saúde do município
de Belo Horizonte, descrever as ações que concorrem para a promoção e proteção à saúde dos
idosos desenvolvidas por estes profissionais e levantar as suas percepções quanto a fatores
facilitadores/ dificultadores da assistência ao idoso, nestas unidades. Os dados foram coletados
através de questionário e seus resultados apresentados através de freqüências simples e medidas de
tendência central, tendo apontado os seguintes resultados: quanto à caracterização do grupo
pesquisado, observa-se que a maioria dos enfermeiros não é fumante, são normotensos e com peso
ideal; trabalha em média há 10 anos na Prefeitura de Belo Horizonte e possui especialização
principalmente em Saúde Pública. 81,8% nunca frequentaram cursos de capacitação em Geriatria/
Gerontologia. Quanto ao exercício profissional, em assistir os idosos, 70,8% sentem-se inseguros
para aplicar seus conhecimentos de Geriatria/ Gerontologia nas atividades diárias e apontam, como
justificativa para esta insegurança, falhas na formação profissional e falta de investimentos da P.B.H.
na qualificação dos profissionais nesta área. Com relação às ações que concorrem para a promoção
e proteção à saúde do idoso, constata-se predomínio de ações curativas e ações assistemáticas
voltadas para a promoção à saúde tais como: visita domiciliar, orientações dietéticas, de higiene
corporal/ambiental e de alterações fisiológicas decorrentes do envelhecimento. São apontados como
fatores facilitadores da assistência de enfermagem ao idoso a imagem que os enfermeiros
informaram ter dos idosos (carentes, tolerantes, pacientes, compreensivos, gratos...) e a postura dos
profissionais frente aos mesmos (demonstração de atitudes de calma, interesse, simpatia, amizade e
disposição para ouvir). Dentre as dificuldades apontadas para assistir o idoso as mais significativas
foram: a falta de apoio e interesse da própria família, a falta de políticas sociais e de amparo ao idoso
e o despreparo dos profissionais para assistir os idosos.

Nº de Classificação: 3346
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RODRIGUES, Júlio Cézar Alves Paixão. Avaliação do comportamento de contato com água em
área endêmica para esquistossomose em Minas Gerais. Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2003. 82 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GAZZINELLI, Andréa
RESUMO: O objetivo desse estudo foi avaliar o uso de um novo instrumento de coleta de dados, a
entrevista de contato externo, em um estudo de observação direta do contato com água no Brasil a
fim de captar as atividades de contato com água mais globalmente. O estudo foi desenvolvido na
comunidade de Virgem das Graças, município de Ponto dos Volantes, Vale do Jequitinhonha, sendo
selecionadas 39 casas com um total de 98 indivíduos. Três métodos de coleta de dados foram
usados simultaneamente: observação direta, entrevista de contato interno e entrevista de contato
externo. Três amostras de fezes foram coletadas dos participantes para determinar as razões de
prevalência e intensidade da infecção. Os resultados mostraram que a prevalência da
esquistossomose na população do estudo foi de 69,4% e a média de intensidade de infecção foi de
80,05 epg. Um total de 2486 contatos com água foram identificados, sendo 2179 por contato interno e
307 por entrevista de contato externo, com uma média de 25,37 (IC 95% 19,22-31,51) contatos por
indivíduo. Não houve diferença de freqüência de contatos entre homens e mulheres nos métodos
usados, com exceção para a entrevista de contato externo que apresentou maior freqüência do sexo
masculino. Os indivíduos de 10-19 anos de idade foram responsáveis por 40,7% dos contatos. Os
moradores da região do Cardoso 2 estavam presentes em 63,4% dos contatos. As atividades
higiênicas somaram 58,4% das atividades enquanto aquelas de caráter doméstico ficaram com
31,7%. Atividades mais comuns foram lavando múltiplas partes do corpo, tomando banho, lavando
vasilhas e lavando somente uma parte do corpo. A média de duração dos contatos foi 10,23 minutos
(IC 95% 9,48-10,98), de porcentagem do corpo exposta à água 20,80% (IC 95% 19,56-22,03) e do
índice de exposição 2,30 (IC 95% 2,09-2,50). A média de duração dos contatos (p = 0,031, com maior
duração para o sexo feminino) e a média de freqüência no contato externo (p = 0,006, com maior
freqüência para o sexo masculino) mostraram diferenças estatísticas significativas entre homens e
mulheres. O teste qui-quadrado foi utilizado para avaliar a freqüência de contatos entre os sexos em
cada método. Os resultados mostraram um maior número de contatos em ambos os sexos
dependendo do tipo de atividade realizada. A conclusão foi que embora os homens apresentaram no
contato interno um semelhante comportamento de contato com água quando comparados com as
mulheres (observação direta complementada com entrevista interna), a entrevista de contato externo
facilitou a compreensão do padrão de contato com água, complementando o contato interno com as
atividades que não foram captadas por essa metodologia.

Nº de Classificação: 3347
BARBOSA, Jaqueline Almeida Guimarães. Representações de pacientes adultos hospitalizados
sobre alimentação por sondas. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2003. 145 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FREITAS, Maria Imaculada de Fátima
RESUMO: Este trabalho surgiu da minha experiência profissional na qual me deparava com uma
grande insatisfação por parte dos pacientes mediante a necessidade do uso de sondas para
alimentação. Que idéias e imagens objetivas e subjetivas têm as pessoas sobre o uso de sondas, que
lhes confere significados, levando a esta insatisfação? O estudo foi desenvolvido em um hospital
geral, filantrópico, de médio porte, em Belo Horizonte – MG, tendo como objetivo compreender as
representações de pacientes adultos hospitalizados sobre a alimentação por meio de sondas. Foram
realizadas entrevistas com 15 pacientes em uso de sondas para alimentação (sondas nasoentéricas,
gastrotomais ou jejunostomias), tendo a seguinte questão norteadora da fala: “Gostaria que o Sr(a).
me falasse como está sendo usar a sonda para se alimentar.” Foi também entrevistado um paciente
que não permitiu a colocação da sonda. A análise das entrevistas, fundamentada na teoria das
Representações Sociais (Moscovici, 1961), desvelou a existência de uma trajetória de resignificações
percorrida pelos pacientes, na qual as representações sociais vão sendo reorganizadas pela
experiência para tornar tolerável o uso da sonda. Essa trajetória começa no momento em que o
paciente se depara pela primeira vez com a necessidade do uso, que inclui o processo de decisão em
aceitá-la ou não (1), caminhando para um segundo momento de viver a experiência do uso (2) e,
finalmente, passando novamente pela decisão de aceitar permanecer com ela ou não, quando
necessário, e até mesmo de utilizá-la no ambiente domiciliar (3). Os resultados apontam que as
representações existentes participam dos sentimentos e significados positivos e negativos diante do
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uso de sondas no processo patológico e terapêutico vivenciado, levando os pacientes a
reconstruírem os núcleos periféricos destas, num processo de delimitação constante de autonomia e
de decisão sobre o próprio corpo e sobre a própria vida.

Nº de Classificação: 3348
VARGAS, Mara Ambrosina de Oliveira. Corpus ex machina: a ciborguização da enfermeira no
contexto da terapia intensiva. Porto Alegre. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade
de Educação, 2002. 159 f.
Dissertação (Mestrado em Educação)
Orientador(es): MEYER, Dogmar E. Estermann
RESUMO: A pesquisa busca analisar as tensões humano-máquina em materiais pedagógicos
utilizados pela enfermagem em terapia intensiva e, entre esses materiais pedagógicos foram
analisados os manuais e protocolos assistenciais. Para desenvolvê-la, apóio-me na teorização
cultural e no trabalho de autores e autoras que têm problematizado a noção de corpo e de sujeito na
pós-modernidade a partir dos pressupostos teóricos do pós-estruturalismo. Entre os/as autores/as
utilizados, indico os estudos de Donna Haraway e seu entendimento de ciborgue – uma idéia
produtiva que possibilita explorar a ciborguização da cultura contemporânea e suas implicações para
a enfermagem em terapia intensiva. Utilizo a abordagem metodológica da análise cultural tal como
esta vem sendo desenvolvida pelos Estudos Culturais que se aproximam do Pós-estruturalismo, para
descrever e analisar, em três lições, alguns dos diferentes tipos de ciborguização que se materializam
na prática da enfermagem em terapia intensiva. Para tal intento, selecionei alguns acontecimentos
que sintetizam significados importantes da terapia intensiva na contemporaneidade, a saber: o
atendimento avançado de reanimação cardiorrespiratória, a produção de imagens de corpos doentes
através de um complexo sistema de monitoramento e o deslocamento das fronteiras entre a vida e a
morte. Com base nessa análise, discuto no final, os desdobramentos dessas tensões no discurso da
humanização da assistência na área da saúde.

Nº de Classificação: 3349
TEIXEIRA, Irene Aparecida. Tendência da incidência da tuberculose em Belo Horizonte,
apresentada na década de 1990 a 1999 e sua projeção para os anos de 2000 a 2009. Belo
Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2003. 65 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GAZZINELLI, Andréa
RESUMO: A pesquisa apontou a importância do estudo da incidência por sexo, segundo critérios de
escalonamento de faixas etárias expressivos da dinâmica populacional e do comportamento
epidemiológico da tuberculose.Baseado nas taxas do período 1990-99 estimou-se pela análise de
regressão linear em 8442 casos notificados, que estas deverão ser duplicadas até 2009, mantidas as
atuais condições. Foi identificado o fenômeno de feminização da doença no grupo de 10 a 19 anos,
atribuível à maternidade precoce e a expansão do HIV/AIDS. A se confirmar este incremento em
mulheres historicamente cuidadoras, ter-se-á um problema de dimensão desconhecida para o
controle da tuberculose.

Nº de Classificação: 3350
MARTIN, Sandra Haueisen. Uso do hood na oxigenioterapia e o risco de acúmulo de dióxido de
carbono (O). Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2003.
[111] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Reynaldo Gomes de
RESUMO: O hood de acrílico é um dos equipamentos mais usados para administração de oxigênio a
recém-nascidos e lactentes. Durante muito tempo o hood foi usado com baixos fluxos de oxigênio
puro. Nas últimas décadas consolidou-se entre os profissionais de saúde o conceito de que seria
necessário usar um fluxo maior de uma mistura de oxigênio e ar, para evitar um acúmulo de dióxido
de carbono (CO2) dentro do hood que poderia ser nocivo ao paciente. Apesar do aumento de custo e
dificuldades decorrentes deste conceito, nunca havia sido testado anteriormente, na situação normal
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de uso, se a quantidade de CO2 acumulada no hood convencional de acrílico seria suficiente para ser
considerada nociva ou causar algum efeito significativo sobre a saúde do paciente. Em um estudo
quase experimental, com 15 neonatos com IG média de 34,1 semanas e peso médio de 2,194 kg, foi
comparado o acúmulo de CO2 dentro do hood quando se usava uma mistura de 8 litros de oxigênio e
ar e quando se usava oxigênio puro, em um fluxo suficiente para obter a mesma FiO2. As medidas
eram repetidas automaticamente a cada minuto por 15 minutos durante cada um dos dois tipos de
fluxo. Durante cada tipo de tratamento – fluxo de 8 litros ou baixo fluxo de oxigênio puro – foram
monitoradas, minuto a minuto, a freqüência cardíaca, respiratória e saturimetria. A pressão arterial foi
medida no início e no final de cada tratamento. Foi anotada a cada 3 minutos a situação do paciente
em relação ao sono, dieta, agitação, irregularidades respiratórias e apnéias curta. Durante o
tratamento com oito litros de oxigênio, o acúmulo médio de CO2 foi de 0,152% ± 0,051 (variou de
0,037 a 0,309) enquanto que com fluxo baixo de oxigênio puro, suficiente para manter a mesma FiO2
desejada, a quantidade de CO2 acumulada foi de 0,385% ± 0,213 (variando de 0,131 a 1,040).
Apesar da diferença estatisticamente significativa as concentrações máximas de CO2 observadas
com o tratamento com baixo fluxo de oxigênio puro não são suficientes para serem consideradas
nocivas ou capazes de provocar repercussões significativas sobre a saúde do paciente, uma vez que
níveis em torno de 1% de CO2 são bem tolerados e até mesmo vem sendo estudados como opção
de tratamento para apnéia do prematuro. O aumento médio de CO2 acumulado de 0,233% ± 0,197
(variou de –0,022 a 0,641) não foi suficiente para produzir alterações significativas (p < 0,05) da
freqüência cardíaca, freqüência respiratória, pressão arterial e as alterações da saturimetria e FiO2
dos pacientes. Conclusão: Ao contrário do que atualmente se acredita, o acúmulo de CO2 que ocorre
dentro do hood convencional de acrílico, quando se usa um fluxo baixo de oxigênio puro (média de 1
litro por minuto) não é suficiente para provocar efeitos nocivos ao recém nascido e deve ser
considerado seguro desde que sejam tomados cuidados para evitar que as aberturas normais do
hood sejam acidentalmente fechadas. Mudanças nas rotinas de oxigenioterapia neste sentido
evitarão as dificuldades técnicas e desperdício financeiro.

Nº de Classificação: 3351
LISBÔA, Maria Beatriz Monteiro de Castro. Anemia em escolares do ensino público fundamental
de Belo Horizonte-MG, 2002. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2003. [101] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VELÁSQUEZ MELÉNDEZ, Jorge Gustavo
RESUMO: Objetivo: Estimar a prevalência de anemia ferropriva em escolares do ensino público
fundamental no município de Belo Horizonte, MG, descrever sua distribuição por faixa etária e sexo,
sua relação com medidas antropométricas (IMC) e nível de escolaridade e renda dos pais. Métodos:
Estudo transversal observacional e analítico utilizando-se a técnica de amostragem aleatória por
conglomerados, com o universo de 2.033 escolares, de ambos os sexos, com idade entre 6 e 15 anos
matriculados nas escolas públicas do ensino fundamental, selecionados a partir das 245 escolas
existentes no município de Belo Horizonte.A hemoglobina foi dosada utilizando fotômetro de alta
precisão HemoCue, empregando <11,5 g/dl como ponto de corte para anemia, no grupo etário de 6 –
11 anos; <12,0 g/dl no grupo de 12-14 anos; <12,0 g/dl para mulheres com idade >=13 anos, e <13,0
g/dl para homens com idade >= 13 anos. A análise estatística incluiu comparação, médias e
proporções e força de associação usando o valor odds ratio e intervalo de confiança de 95%.
Resultados: A prevalência de anemia na população como um todo foi de 25,9% (IC95% 23,8-28,1).
Essas estimativas foram 26,6% (IC95% 23,8-29,6) para o sexo feminino e 24,9% (IC95% 21,8-28,3)
para o sexo masculino. A anemia mostrou-se associada com renda e escolaridade dos pais. Não foi
encontrada associação entre anemia e estado nutricional dos escolares. Conclusões: A elevada
prevalência de anemia no grupo pesquisado mostrou que a anemia é um problema de saúde pública
entre os escolares de Belo Horizonte.

Nº de Classificação: 3352
MORAES, Juliana Rezende Montenegro Medeiros de. Diálogo da enfermagem com as famílias de
crianças egressas da terapia intensiva neonatal: desvendando o universo temático. Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. 178 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CABRAL, Ivone Evangelista
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RESUMO: O universo temático das famílias de crianças egressas da unidade terapia intensiva
neonatal (UTIN), com necessidade especial de saúde, foi investigado para identificar os temas que
compõe esse universo, descrever os instrumentos mediadores que elas internalizam no
aprendizagem social e incorporam no cuidar e discutir a sua contribuição para a formação do
processo mental superior na educação dialógica. O entendimento de processo mental superior
(VIGOTSKY, 2000) como vinculado a interação e a aprendizagem social permitiu responder as
questões norteadoras referentes ao universo temático sobre a demanda de cuidados especiais
dessas crianças, que norteia o processo de cuidar das famílias no domicílio; que instrumentos
mediadores a família internaliza e incorpora ao seu processo de cuidar, e como esse universo
temático é apropriado pela enfermagem na dialogicidade do processo de educar para o cuidar. A
pesquisa qualitativa foi desenvolvida segundo o método criativo e sensível (CABRAL, 1998), cuja
dinâmica de criatividade e sensibilidade corpo saber (ALVIM, 1999) foi utilizada no domicílio com
cinco famílias, as quais compuseram os cinco grupos, juntamente com nove estudantes e três
enfermeiras. Os resultados apontam três categorias de análise, as situações existenciais concretas
experimentadas e vivênciadas por eles, bem como o universo temático das famílias educandas. Os
modos e as formas de cuidar no espaço domiciliar diferem daqueles realizados pelos cuidados
profissionais nos diferentes cenários de interação social. E finalmente, o diálogo como essência da
educação para a prática do cuidar foi decisivo para a organização do processo mental superior
desses grupos de famílias.

Nº de Classificação: 3353
RONCAL DE BUENO, Elizabeth Sánchez. Competência comunicativa na formação dos
estudantes da Escola de Enfermagem da Universidade Nacional do Santa - Perú (A). Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. 136 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RIBEIRO, Victoria Maria Brant
PORTO, Isaura Setenta
RESUMO: Pesquisa de natureza qualitativa que tem por objeto de estudo a competência
comunicativa na formação dos estudantes de enfermagem da UNS-Perú, realizada no período 2000 a
2003 e por objetivos descrever as características da competência comunicativa evidenciadas no
currículo formal do curso de graduação dos estudantes de enfermagem da UNS; analisar as
competências comunicativas emergentes das situações de ensino e de aprendizagem observadas
nos campos de prática; e discutir a possibilidade de integrar a competência comunicativa em uma
proposta pedagógica a ser implementada na formação dos estudantes de enfermagem em uma
escola de modelo pedagógico tradicional. Os dados empíricos obtidos da observação participante,
das entrevistas situacionais e da análise documental foram analisados com base nas categorias
analíticas de entendimento, argumentação e situação ideal de fala, no contexto da Teoria da Ação
Comunicativa de Habermas. Apresenta resultados que evidenciam o predomínio de experiências de
ensino e de aprendizagem, mediadas por atos de fala formal e por comunicações orientadas para
facilitar seu fazer técnico. Embora ainda de forma tímida, evidenciam-se experiências de
aprendizagem, com fins de entendimento mútuo ou compartilhado, para a construção conjunta da
aprendizagem, razão pela qual considera-se possível desenvolver a competência comunicativa na
formação dos estudantes de enfermagem por meio de relações intersubjetivas linguisticamente
mediadas.

Nº de Classificação: 3354
CANTUARIAS NORIEGA, Nélida. Inserção da enfermagem na administração acadêmica na
Universidade Nacional de Trujillo - Peru: lutas, conquistas e desafios. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. 161 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Ilda Cecília Moreira da
RESUMO: O objeto de estudo foi a inserção da enfermagem na Universidade Nacional de TrujilloPeru, bem com as lutas, desafios e conquistas do avanço do saber-poder e autonomia na
administração acadêmica da carreira universitária. Os objetivos foram descrever o processo de
inserção da enfermagem na administração acadêmica universitária desenvolvido pelas enfermeiras
docentes, discutir as estratégias de saber poder na administração acadêmico-universitária adotadas
pelas enfermeiras na busca de autonomia na formação profissional na UNT,e interpretar as
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conquistas e desafios emergentes da inserção da enfermagem na administração acadêmica na UNT.
Trata-se de uma investigação de natureza qualitativa, buscando compreender, numa perspectiva
dialética, as lutas e conquistas das enfermeiras na universidade.Os dados foram obtidos através da
análise documental e da entrevista semi-estruturada das 12 depoentes, enfermeiras ocupantes de
cargos hierárquicos.. Os pontos de apoio para a interpretação dos dados situam-se principalmente na
caracterização do pensamento estratégico de “guerra de trincheiras”, e os conceitos de hegemonia,
dominação, saber, poder e autonomia de Mario Testa e Antonio Gamsci. As unidades temáticas
são:saindo da Faculdade de Medicina:a luta das enfermeiras contra a hegemonia e a dominação,
trajetória evolutiva de libertação das enfermeiras, desafios e conquistas das enfermeiras, poder e
autonomias na gerência de enfermagem e independência na administração acadêmica de
enfermagem. As conclusões são os movimento de luta para a transformação na administração
acadêmica e construção do Projeto das enfermeiras docentes para a conquista da carreira
universitária, desenvolvimento da pós-graduação, stricto sensu: mestrado e doutorado; e lato sensu:
especialização, ações coroadas com a criação da Faculdade de Enfermagem com autonomia
gerencial.

Nº de Classificação: 3355
GAMARRA DE CÓRDOVA, Maria Elena Mercedes. Enfermeira e a educação em saúde: o caso das
famílias vigia da fronteira Tumbes/Peru (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Escola de Enfemagem Anna Nery, 2003. 157 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VIANA, Ligia de Oliveira
RESUMO: Esta pesquisa tomou como cenário a área de fronteira Peru-Equador no âmbito do
Convênio Binacional, do Projeto “Saúde Integrando as Fronteiras” que, entre outras atividades,
desenvolve Educação em Saúde de famílias vigia. O estudo foi orientado pela tese de que a
enfermeira desempenha papel de facilitadora entre as famílias vigia de fronteira e as Políticas de
Saúde vigentes. Quanto aos objetivos, procurou-se analisar as estratégias e as relações de poder
que permeiam as interações entre as enfermeiras e a população mencionada, tendo em vista os
propósitos da Educação em Saúde e as Políticas de Saúde vigentes naquele contexto. O quadro
teórico foi derivado primordialmente das contribuições de Mario Testa, relativas ao pensamento
estratégico e de Paulo Freire, em seus estudos e propostas referentes a Educação e mudança, entre
outros estudiosos dessa temática. Do ponto de vista metodológico, realizou-se estudo de caso, de
natureza qualitativa; os dados foram coletados através de entrevistas e observação participante. Os
resultados sugerem que as estratégias educativas favorecem o desenvolvimento comunitário, através
das relações de poder técnico e político das enfermeiras com as famílias vigia de fronteira,
especificamente este estudo demonstrou que as enfermeiras desempenham papel de facilitadoras na
educação em Saúde das famílias vigia, que, por sua vez, irradiam esses resultados aos demais
membros das comunidades. Com esse intuito, elas adotam metodologia dialógica, em parceria com a
população local, ajustando os propósitos das Políticas e do Projeto em que atuam, os conteúdos e
procedimentos da prática pedagógica às necessidades e demandas da realidade local e regional. A
partir desses resultados, conclui-se que, quando assim orientada, a política internacional é uma
estratégia de desenvolvimento social.Esta pesquisa tomou como cenário a área de fronteira PeruEquador no âmbito do Convênio Binacional, do Projeto “Saúde Integrando as Fronteiras” que, entre
outras atividades, desenvolve Educação em Saúde de famílias vigia. O estudo foi orientado pela tese
de que a enfermeira desempenha papel de facilitadora entre as famílias vigia de fronteira e as
Políticas de Saúde vigentes. Quanto aos objetivos, procurou-se analisar as estratégias e as relações
de poder que permeiam as interações entre as enfermeiras e a população mencionada, tendo em
vista os propósitos da Educação em Saúde e as Políticas de Saúde vigentes naquele contexto. O
quadro teórico foi derivado primordialmente das contribuições de Mario Testa, relativas ao
pensamento estratégico e de Paulo Freire, em seus estudos e propostas referentes a Educação e
mudança, entre outros estudiosos dessa temática. Do ponto de vista metodológico, realizou-se estudo
de caso, de natureza qualitativa; os dados foram coletados através de entrevistas e observação
participante. Os resultados sugerem que as estratégias educativas favorecem o desenvolvimento
comunitário, através das relações de poder técnico e político das enfermeiras com as famílias vigia de
fronteira, especificamente este estudo demonstrou que as enfermeiras desempenham papel de
facilitadoras na educação em Saúde das famílias vigia, que, por sua vez, irradiam esses resultados
aos demais membros das comunidades. Com esse intuito, elas adotam metodologia dialógica, em
parceria com a população local, ajustando os propósitos das Políticas e do Projeto em que atuam, os
conteúdos e procedimentos da prática pedagógica às necessidades e demandas da realidade local e
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regional. A partir desses resultados, conclui-se que, quando assim orientada, a política internacional é
uma estratégia de desenvolvimento social.

Nº de Classificação: 3356
LAVADO HUARCAYA, Sofia Sabina. Representações sociais de estudantes de enfermagem
sobre a identidade profissional da enfermeira em Trujillo - Perú. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. 297 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PORTO, Isaura Setenta
RESUMO: Estudo das representações sociais de estudantes de enfermagem sobre a identidade
profissional da enfermeira em Trujillo – Perú, cujos objetivos foram: caracterizar as representações
sociais das estudantes de enfermagem à respeito da identidade profissional da enfermeira; analisar
os elementos existentes nessas representações sociais; e discutir as implicações dessas
representações para a formação na graduação em enfermagem. O referencial teórico adotou os
conceitos de identidade social e identidade profissional (Ciampa, 1995; Dubar, 1997 e Castells, 1999)
articulados à teoria das representações sociais (Moscovici, 1976 e Jodelet, 1989). O abordagem foi
qualitativa e aplicou-se como instrumentos de coleta de dados o teste de associação livre de
palavras, tratado com o software EVOC ® - versão 2 (Vergès, 1999), e a entrevistas semi estruturadas em profundidade, tratada através do método de associações de conteúdos (Porto et al,
2003). As categorias empíricas foram “os caminhos e descaminhos que dão identidade à
enfermeira”;“os conflitos e dilemas na formação profissional”; e “o cuidado como centro de atenção de
enfermagem” constituíram-se em resultados reveladores de que a identidade profissional da
enfermeira está perpassada pelos modelos de formação da enfermeira denominados vocacional /
tradicional e profissional / moderno, cuja coexistência nas instituições de ensino aponta para um
possível momento de transição das representações sociais. Esses resultados mostraram que a
construção da identidade profissional é um processo dinâmico, específico e influenciado pelas
condições econômicas, políticas, históricas, sociais e culturais da sociedade sobre a Enfermagem,
incluindo o período de formação das enfermeiras.Estudo das representações sociais de estudantes
de enfermagem sobre a identidade profissional da enfermeira em Trujillo – Perú, cujos objetivos
foram: caracterizar as representações sociais das estudantes de enfermagem à respeito da
identidade profissional da enfermeira; analisar os elementos existentes nessas representações
sociais; e discutir as implicações dessas representações para a formação na graduação em
enfermagem. O referencial teórico adotou os conceitos de identidade social e identidade profissional
(Ciampa, 1995; Dubar, 1997 e Castells, 1999) articulados à teoria das representações sociais
(Moscovici, 1976 e Jodelet, 1989). O abordagem foi qualitativa e aplicou-se como instrumentos de
coleta de dados o teste de associação livre de palavras, tratado com o software EVOC ® - versão 2
(Vergès, 1999), e a entrevistas semi - estruturadas em profundidade, tratada através do método de
associações de conteúdos (Porto et al, 2003). As categorias empíricas foram “os caminhos e
descaminhos que dão identidade à enfermeira”;“os conflitos e dilemas na formação profissional”; e “o
cuidado como centro de atenção de enfermagem” constituíram-se em resultados reveladores de que
a identidade profissional da enfermeira está perpassada pelos modelos de formação da enfermeira
denominados vocacional / tradicional e profissional / moderno, cuja coexistência nas instituições de
ensino aponta para um possível momento de transição das representações sociais. Esses resultados
mostraram que a construção da identidade profissional é um processo dinâmico, específico e
influenciado pelas condições econômicas, políticas, históricas, sociais e culturais da sociedade sobre
a Enfermagem, incluindo o período de formação das enfermeiras.

Nº de Classificação: 3357
MAGALHÃES, Glória Regina de Almeida Alves. Parceria entre as enfermeiras do cuidado e a
enfermeira do controle de infecção: um caminho para prevenir e controlar as infecções hospitalares
(A). Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2000. [131]
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
RESUMO: Este estudo tem como objetivo a parceria entre as enfermeiras do cuidado e a enfermeira
da Comissão de Controle das Infecções Hospitalares (CCIH) como um caminho rumo à redução
dessas infecções. A investigação, de natureza qualitativa, fundamentou-se na Teoria das
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Representações Sociais, de Serge Moscovici e Denise Jodelet e teve como objetivo principal
compreender o que acontece na prática hospitalar para que as ações de controle de infecções não
tenham a eficácia esperada, partindo-se do pressuposto da existência de fatos que impedem o bom
entrosamento entre as enfermeiras do cuidado e a enfermeira da CCIH. Para coletar os dados foram
realizadas vinte entrevistas semi-estruturadas com enfermeiras que atuavam em Unidades de Terapia
intensiva (adulto, pediatria e neonatal). Estes, submetidos à análise de conteúdo segundo Bardin
(1997), revelaram que as enfermeiras não conhecem as funções da CCIH e nem as atribuições de
seus componentes, confirmando que a ausência de uma comunicação eficiente implica na dificuldade
do cumprimento de objetivos comuns que na realidade também não são divulgados. Apesar das
dificuldades de entrosamento entre essas profissionais ser clara - em função da presença da
enfermeira da CCIH nos setores ser esporádica - e das enfermeiras do cuidado se resguardarem de
possíveis mudanças que venham significar maiores vigilância e fiscalização sobre o seu trabalho por
uma profissional que não compõe a sua equipe, elas também se mostraram bastante receptivas com
a idéia de parceria com a enfermeira da CCIH, reconhecendo os ganhos que pode representar para
ambas e para o cliente hospitalizado, sugerindo, também, a sua participação mais efetiva inclusive no
planejamento das ações. Também outros fatores foram explicitados como obstáculo para a melhor
atuação da prática de controle de infecções: o déficit e a má qualidade de recursos materiais, o déficit
de recursos humanos e a ausência de uma política de saúde que priorize as atividades preventivas,
fatores esses que devem ser ajustados para minimizar a sua importância como determinantes da
ineficácia dos programas de prevenção e controle das infecções hospitalares.

Nº de Classificação: 3358
AVELAR, Edeusa de Souza Pereira. Riscos biológicos sob a ótica de quem cuida: representações
da equipe de enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Alfredo Pinto, 2001. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SHIRATORI, Kaneji
RESUMO: Este estudo é originário de algumas inquietações que se manifestaram durante a minha
trajetória profissional, na área de doenças infecciosas. Integra alinha de pesquisa O Cotidiano do
Cuidar em Enfermagem do programa de Pós Graduação em Enfermagem da Universidade do Rio de
Janeiro. Apresenta como objetivos identificar as representações da equipe de enfermagem sobre os
riscos ocupacionais biológicos em seu ambiente de trabalho e analisar estas representações e suas
implicações para o trabalhador de enfermagem. A metodologia qualitativa pautou-se no Referencial
das Representações Sociais de Moscovici e Jodelet; foi utilizada a técnica de criatividade para a
coleta de dados. O cenário foi a Unidade para Pacientes graves de uma instituição publica situada no
Município do Rio de Janeiro. Os atores sociais foram 14 trabalhadores de enfermagem, entre
enfermeiros, técnicos e auxiliares, que desejaram e autorizaram a participação no estudo. Foram
evidenciadas duas categorias de análise dos significados sobre o risco: o visível e o invisível.
Evidenciou-se que o risco ocupacional representa “uma arma engatilhada” ou “um campo minado”, o
que nos exige uma atenção especial no planejamento de programas de educação e treinamento em
serviço valorizando o caráter subjetivo de como cada trabalhador percebe os riscos e se coloca diante
deles. Deve ainda ser considerado como aspecto ético estratégico na formação acadêmica em
enfermagem, pois a banalização deste fato real pode implicar em graves resultados para a saúde
física e mental do trabalhador de enfermagem.

Nº de Classificação: 3359
SOUZA, Vânia Harduim de. Enfermeiro em um centro de cirurgia cardíaca: um estudo de caso
sobre o gerenciamento do cuidado de enfermagem (O). Rio de Janeiro. Universidade do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2003. [112] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SHIRATORI, Kaneji
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória sob a forma de estudo de caso, por
focalizar um nível de realidade na qual a quantificação restringiria a compreensão do fenômeno. Seus
objetivos foram identificar o significado do gerenciamento do cuidado de enfermagem em um centro
de cirurgia cardíaca e discutir as implicações deste significado no gerenciamento para o cuidado de
enfermagem. Esta pesquisa ajusta-se ao pressuposto de que o cotidiano dos sujeitos sociais pode
ser usado como explicação para o comportamento e para a ação, as quais são importantes no
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processo de compreensão da realidade vivenciada pelos sujeitos a partir das significações por eles
atribuídas. A pesquisa foi realizada no centro cirúrgico, de um hospital de médio porte da iniciativa
privada, situado no município do Rio de Janeiro. Os sujeitos foram os enfermeiros do horário diurno e
noturno, que aceitaram participar da pesquisa, de acordo com as normas e diretrizes da resolução
251/97, do Conselho Nacional de Saúde. Inicialmente foi realizada a proposta de estudo, através de
uma carta de apresentação. Foram entrevistados os enfermeiros do horário diurno e noturno,
totalizando um grupo de quatro entrevistados. A técnica adotada foi a entrevista semiestruturada.
Aliada à entrevista, utilizamos como estratégia para a coleta de informações, a dinâmica de
sensibilização à criatividade (DSC). As estratégias utilizadas na dinâmica visam trabalhar a
sensibilidade e criatividade, estimulando a expressão de idéias e sentimentos escondidos em cada
um de nós. Foram oferecidos revistas, lápis de cor, tesoura e cola. Não foi estipulado de que forma
seriam realizadas as montagens, ficando os sujeitos livres para escolherem o número de montagens
suficientes para responder as perguntas formuladas. As entrevistas foram gravadas com a anuência
dos enfermeiros e, posteriormente, submetidas à transcrição. Após exaustiva leitura do material
emergiram as seguintes categorias de análise: 1. o cotidiano do gerenciamento, enfatizando aquilo
que emerge do contexto vivenciado pelos sujeitos da sociedade atual e é expressa nas falas dos
atores que trabalham em um centro de cirurgia cardíaca; e 2. a tomada de decisão, na qual se
evidencia o enfermeiro solucionando problemas. Fundamenta-se nos aspectos que emergiram dos
depoimentos, os quais retratam as atividades exercidas em função da crescente tecnologia nas
unidades de saúde. A análise e discussão dos dados foram efetuadas utilizando-se Moreira e Haddad
como referencial metodológico, a partir das categorias de análise que emergiram da associação de
todos os elementos utilizados neste estudo, com o suporte teórico dos autores referenciados. Nas
considerações finais ressaltamos outras sínteses efetuadas na conclusão deste estudo. Abordamos
também as perspectivas e sugestões a partir dos achados e sua importância em considera-los no
cotidiano da prática dos enfermeiros de um centro de cirurgia cardíaca.

Nº de Classificação: 3360
DIONÍSIO, Rosângela Chagas. Cuidado do enfermeiro no Complexo da Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal: uma opção pelo espaço da UTI (O). Rio de Janeiro. Universidade do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2003. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MORAES, Nilson A.
FIGUEIREDO, Nébia Maria de Almeida
RESUMO: Para compreensão da escolha do espaço da UTI pelos enfermeiros no Complexo da
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) de um Hospital, no Rio de Janeiro, foi utilizada a
abordagem qualitativa: Os objetivos para realização deste estudo foram: Identificar o motivo da
escolha pela UTI através da análise das representações dos enfermeiros sobre a “escolha” da UTIN
como ferramenta dinâmica do Jardim Zoológico de Lima sob a estratégia da Sensibilidade à
Criatividade, em que os atores do estudos, são sete enfermeiros que criaram um trecho de mata
imaginário em um Complexo da Unidade Terapia Intensiva Neonatal. Os resultados apontaram para a
grande categoria analítica: a opção pelo espaço de cuidar da UTI. Concluí-se que cuidar do cliente
deve ser sempre mais importante que a demarcação dos espaços de cuidar.

Nº de Classificação: 3361
SANTOS, Iza Cristina dos. Autocuidado como forma de assistir aos clientes submetidos à
cirurgia cardíaca (O). Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Alfredo Pinto, 2003. 131 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SHIRATORI, Kaneji
RESUMO: O foco de estudo consiste nas orientações e acompanhamento nos cuidados essenciais
de clientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Trata-se de um estudo qualitativo, do tipo
participante, que discute o cuidar / cuidado à luz da possibilidade em efetivar o autocuidado dessa
clientela. Apresenta como objetivos: caracterizar os clientes de cirurgia cardíaca; identificar as
necessidades do cliente submetido à cirurgia cardíaca, em face do autocuidado; e analisar as
necessidades expressadas pelos clientes submetidos à cirurgia cardíaca, tendo em vista a efetivação
do autocuidado. Os dados foram coletados de fontes primárias e secundárias com posterior
triangulação no processo de análise e discussão. Como resultado, evidencia-se que o cliente
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cirurgiado fica indefeso e dependente por um curto período de tempo. Das necessidades desses
clientes, emergiram as seguintes categorias: As perguntas não respondidas; O corpo vivo em
movimento, Liberdade e Se vou morrer, por que operar...?, expressando seus anseios e desejos que,
através do estudo, não foram contemplados totalmente, e somente com a participação efetiva do
enfermeiro suas necessidades de orientação para o autocuidado se integralizariam a contento.

Nº de Classificação: 3362
LOURENÇO, Andréa Farias. Representação social da mãe adolescente sobre a maternidade de
um filho prematuro: uma contribuição para a enfermagem (A). Rio de Janeiro. Universidade do Rio
de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2003. 136 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Célia Antunes Chrysóstomo de
RESUMO: Na minha prática profissional, percebi dificuldades em oferecer um cuidado às mães
adolescentes, que contemplasse as especificidades desta fase da vida e a experiência de ter um filho
internado. Assim, desenvolvi um estudo que trata da representação social da mãe adolescente sobre
ser mãe de um filho prematuro e sua implicação no cuidado materno. Os objetivos foram identificar a
representação social de ser mãe adolescente de um filho prematuro em uma unidade neonatal, e
analisar as implicações da representação social de ser mãe adolescente de um filho prematuro no
cuidado materno. O estudo foi realizado à luz das representações sociais e a abordagem foi a
qualitativa. O cenário escolhido foi a unidade neonatal de um hospital maternidade situado no
município do Rio de Janeiro. Esta unidade neonatal possui dois ambientes com características
diferenciadas: a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e a Unidade Intermediária. A Unidade
Intermediária, por possuir mães adolescentes acompanhando seus filhos internados, se tornou o
ambiente propício para a realização deste estudo. Defini como atores da pesquisa as mães
adolescentes inseridas na faixa etária de 10 a 19 anos de idade, com filhos prematuros. Como
estratégia de construção dos dados utilizei a dinâmica de sensibilização à criatividade, um roteiro de
entrevista semi-estruturada e um roteiro de observação com itens para avaliar o cuidado materno. Os
achados, denominados de categorias, analisados à luz das Representações Sociais e a partir de
vários referenciais temáticos, encontram-se assim agrupados: O medo da morte e a esperança da
vida e o cuidar de um filho prematuro. Os resultados indicam que alguns aspectos foram marcantes
para as entrevistadas, como ansiedade gerada pela instabilidade dos seus filhos, devido a aparência
de fragilidade, despertadas pelo pequeno peso e tamanho, e os sentimentos de medo acerca da
responsabilidade e do desenvolvimento do cuidado materno. Ao compreender como esta mãe
adolescente torna visível e tangível a sua nova realidade, a equipe de enfermagem pode atuar de
forma a obter melhores resultados, no fortalecimento do apego e no desenvolvimento de um cuidado
materno melhor estabelecido. Os autores utilizados nesta pesquisa foram: Moscovici, Jodelet,
Bowlby, Takiuti, Klaus e Kennel e Brazelton.

Nº de Classificação: 3363
MONTEIRO, Paula Alves Silva. (In)certeza da vida: representações sociais de gestantes
soropositivas do HIV/AIDS sobre o nascimento de seu filho (A). Rio de Janeiro. Universidade do Rio
de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2003. 107 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): XAVIER, Iara de Moraes
RESUMO: Esta pesquisa tem como objeto de estudo as representações sociais de gestantes
soropositivas ao HIV/AIDS sobre o nascimento do seu filho diante da possibilidade da transmissão
vertical e como objetivos identificar as representações sociais de gestantes soropositivas ao HIV e
com AIDS sobre o nascimento do seu filho e discutir e analisar o significado destas representações
utilizando o gênero como categoria de análise. Pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Tem
como abordagem metodológica a Teoria das Representações Sociais. Participaram desta pesquisa
nove gestantes que se declararam monogâmicas, com teste anti-HIV positivo anterior a gestação e
em acompanhamento do pré-natal no ambulatório de um Hospital Universitário no município do Rio
de Janeiro. Este estudo revelou quatro categorias: o significado de ser mãe para gestantes
soropositivas ao HIV/AIDS; a gestação e a soropositividade ao HIV/AIDS: mediando os conflitos entre
a maternidade e a possibilidade da transmissão vertical; o significado do nascimento do filho: entre o
sofrimento e o medo da transmissão vertical do vírus HIV e a mensagem de esperança: o nascimento
sem o vírus HIV e a expectativa de vida. Esta investigação evidenciou que a concepção idealizada de
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maternidade é muito mais valorizada pelas mulheres que a soropositividade ao HIV e que o
nascimento do filho é representado pelos sentimentos de culpa, medo e, ao mesmo tempo, pela
esperança de vida sem a presença do HIV. Podemos afirmar que o gênero é um forte elemento
constitutivo destas representações. Propomos que a integralidade da atenção em saúde fundamente
o cuidado de enfermagem, articulado aos programas de assistência à gestante soropositiva e ao
PAISM. Finalizando, defendemos que o enfermeiro(a) ao sistematizar o processo do cuidado deve
considerar os aspectos biológicos, sociais e culturais que integram o cotidiano das gestantes com
base nas representações sociais das mulheres e na perspectiva de gênero.

Nº de Classificação: 3364
MENESES, Ricardo de Oliveira. Cinesia em enfermagem: construindo uma semiologia da expressão
no estudo das manifestações não-verbais para o cuidar de clientes em recepção pré-operatória. Rio
de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2003. 132 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria A. de
ARAÚJO, Silvia Teresa Carvalho de
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, caracterizado como uma pesquisa social, do
tipo básica. Surgiu a partir da minha vivência nos anos 1999 e 2000 como professor universitário pela
EEAN – UFRJ, enquanto fazia supervisão do estágio de graduação em enfermagem no centro
cirúrgico. Percebi que a assistência de enfermagem prestada ao cliente na recepção pré-operatória,
privilegiava uma abordagem baseada na semiologia biomédica, como também nas técnicas de
enfermagem utilizadas na anamnese do sujeito, considerando o protocolo institucional rotinizado, e
sem levar em consideração, que o corpo é produtor de subjetividades, nas ressonâncias das
manifestações não-verbais. Em 2001, quando me inseri no programa de mestrado em enfermagem,
como enfermeiro assistencial em um centro cirúrgico com realidade filosófica diferente, observei as
mesmas abordagens biomédicas na R.P.O. Sendo assim, destaco o objeto deste estudo: as
manifestações não-verbais cinésicas do cliente na recepção pré-operatória, como indicador de
problemas a serem sentidos pela terapêutica de enfermagem. Para contemplar o objeto do estudo
tracei os objetivos: identificar os movimentos, gestos e posturas dos segmentos corporais como
manifestações não-verbais cinésicas do cliente durante a recepção pré-operatória no centro cirúrgico
e; analisar o sentido atribuído pelo cliente às suas manifestações não-verbais cinésicas emitidas,
após a experiência da recepção pré-operatória, à decodificação das cinesias do cliente cirúrgico. Os
cenários de pesquisa foram estes que me motivaram, os sujeitos foram os clientes recebidos nos
centros cirúrgicos de faixa etária adulta, entre 18 a 80 anos. Criei três instrumentos para coleta de
informações: um roteiro de observação participante, a entrevista livre e um diário de campo. Na fase
da transformação dos dados, os 30 sujeitos observados na recepção pré-operatória caracterizavamse cinesicamente pela posição dorsal – 83,33%, com a face expressiva, 76,66%; o ombro sem
movimento 83,33%; os braços estáticos – 53,33% com mãos em sinalização em 23,33%; a pélvis
relaxada em 93,33% e os membros inferiores estáticos – 80%. A partir da triangulação foram
configuradas as cinesias, baseado em três postulados de Kurtz (1989), compreendendo que cada
gesto do indivíduo é uma manifestação procurando validade, ao observamos um corpo vemos sua
relação psico-emocional com armagem, incluindo o a base estrutural é frágil, qualquer mudança do
meio cria uma desorientação na apresentação postural. Assim foram configuradas categorias por
peculiaridades cinésicas: O corpo estático em recepção pré-operatória: uma semiologia das cinesias
de ansiedade, desconfiança, medo e acinesia; O corpo relaxado em recepção pré-operatória: uma
semiologia das cinesias de felicidade, tranqüilidade e de interesse/afeição e O corpo tenso: uma
semiologia das cinesias de incômodo, de tensão e agônica. As cinesias mais destacadas foram a de
ansiedade e medo que se configuram de acordo com os cenários da pesquisa, revelando que o corpo
no leito se portou de forma mais estática e estagnada energicamente, principalmente no cenário A e,
alguns dos sujeitos no cenário B, de forma livre, leve e solta, se sentiram assim por não terem
experienciado uma rotina, por estar sentados ou andando no momento da recepção, manifestando as
cinesias de felicidade e tranqüilidade. O tema aqui apresentado considerou que a semiologia da
expressão é fruto da transversalidade dos saberes da semiologia que nos utilizamos, demandando da
profissão, avanços na área de comunicação, em especial, a cinésica.

Nº de Classificação: 3365
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BRAZ, Márcia Ribeiro. Condutas de enfermagem no desmame ventilatório: uma contribuição para
o cuidado de enfermagem no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca. Rio de Janeiro.
Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2003. 73 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Joséte Luzia
RESUMO: Este estudo, realizado no Centro de Tratamento Intensivo Cardíaco (CTIC) do Hospital
Universitário Pedro Ernesto (HUPE), teve como objeto o procedimento do desmame ventilatório
realizado por enfermeiras no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca. O objetivo que orienta a
pesquisa é descrever e analisar, o atendimento ao cliente do CTIC em processo de desmame
ventilatório. A fundamentação teórica vincula-se à literatura pertinente ao cuidado de enfermagem em
Unidade de Terapia Intensiva. A metodologia se estruturou no estudo de caso, com abordagem
qualitativa, utilizando para a coleta de dados a entrevista semi-estruturada. A análise dos dados deu
origem a duas categorias denominadas: Saber/Fazer: o cuidado durante o desmame ventilatório; e
Condutas técnicas no processo de cuidar. Os resultados apontam para as condutas de enfermagem
baseadas em um conhecimento preexistente, adquirido ao longo de uma prática e realizado com
competência e habilidade, necessitando-se de um instrumento (protocolo) que subsidie legalmente a
enfermeira para prestar uma assistência autônoma e embasada em conhecimento científico.

Nº de Classificação: 3366
SOUZA, Fátima Lima de. Significado da gerência de enfermeira na rouparia: um estudo sobre a
contribuição ao cuidado/conforto do cliente (O). Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro.
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2003. [136] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo analisar o significado atribuído por enfermeiras e
administradores de hospital público localizado no Rio de Janeiro a respeito da inserção de enfermeira
na gerência da Seção de Rouparia, tendo em vista a promoção do cuidado/conforto para o cliente e a
segurança dos trabalhadores na instituição mencionada. Trata-se de investigação quali-quantitativa,
na modalidade de estudo de caso, que tomou como participantes 22 enfermeiro(a)s do Instituto
Nacional de Tráumato-Ortopedia (INTO) e 2 administradores. Os achados deram origem a duas
categorias de análise: Rouparia, o lugar da gerência do cuidado e o Jeito de se relacionar/comunicar
o cuidado com a roupa hospitalar. A conclusão sugere que a gerência de rouparia por um(a)
enfermeiro(a) trouxe mudanças significativas e positivas para a melhoria das condições de trabalho e
qualidade da assistência aos clientes, além de ter representado avanço político, evidenciado pela
ocupação de espaços para cuidar em Enfermagem. Indica ainda que as implicações são as bases
sugeridas como: espaço, material, prático e pessoas, como elementos norteadores da gerência de
cuidar indireto, como o primeiro cuidado que, na instituição hospitalar, começa na rouparia, com a
roupa do cliente.

Nº de Classificação: 3367
RECIOLINO, José Augusto Bottino. Enfermeiro assistindo o cliente com dor no pós-operatório
mediato: o significado da prática assistencial (O). Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro.
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2003. 83 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Terezinha de Jesus Espírito Santo da
RESUMO: Este estudo insere-se na linha de pesquisa Enfermagem e População: conhecimento,
atitudes e práticas em saúde, centrada no cotidiano do Enfermeiro ao cuidar do cliente com dor. Tem
como objetivo compreender o significado que o enfermeiro atribui à sua ação ao assistir o cliente com
dor no pós-operatório mediato. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e foi alicerçada na abordagem
teórico – metodológica da Fenomenologia Sociológica Compreensiva de Alfred Schutz, que pauta
suas concepções na significação da ação, através dos “motivos para”, isto é, na intencionalidade
deste agir. Teve como sujeitos, enfermeiros que atuam em clínicas cirúrgicas de uma instituição
hospitalar de grande porte com administração federal. Foi utilizada a entrevista fenomenológica, já
que a mesma é aberta permitindo que os sujeitos verbalizem suas experiências e vivências em
relação ao fenômeno. Com isto, emergiram as seguintes categorias: CONFORTO E BEM-ESTAR
ATRELADOS À PRESCRIÇÃO MÉDICA E DE ENFERMAGEM e A IDENTIFICAÇÃO COM O
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OUTRO. Através de um relacionamento interpessoal, envolvendo uma interação com o outro, este
profissional desenvolve um cuidado voltado para a singularidade do cliente.

Nº de Classificação: 3368
NUNES, Alessandra Sant' Anna. Adolescência: época de metamorfoses e uma doença inesperada:
um estudo sobre o cuidado de enfermagem ao adolescente em tratamento hemodialítico. Rio de
Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2003. [97] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Maria Aparecida de Luca
RESUMO: Estudo quanti-qualitativo que tem por objetivos identificar as expectativas dos
adolescentes submetidos a tratamento hemodialítico e os fatores relacionados à sua imagem
corporal, além de apresentar tanto os sentimentos em relação à máquina, referidos pelos
adolescentes durante a hemodiálise e após esse tratamento, quanto a expectativa que os
adolescentes têm sobre o cuidar de enfermagem. A população-alvo escolhida aleatoriamente foi
composta por 11 adolescentes na faixa etária entre 10 e 21 anos, que estavam sob o referido
tratamento há no mínimo 6 meses, em três clínicas particulares situadas na cidade do Rio de Janeiro.
O instrumento de coleta de dados foi um questionário semi-estruturado, respondido à vista do
entrevistador, que após a sua aplicação possibilitou a discussão, realizada à luz do referencial teórico
de Jean Watson. Os resultados obtidos, relacionados aos sentimentos dos adolescentes em relação
ao seu corpo, apontam para um encantamento, apesar da presença de alterações características da
insuficiência renal crônica que geram marcas no seu corpo, como a fistula artério-venosa no membro
superior. Com relação à expectativa dos adolescentes sobre o cuidar de enfermagem, ficou
evidenciado que ela se restringe à caracterização da equipe como uma extensão da máquina. Quanto
à máquina de hemodiálise, observamos que os sentimentos dos adolescentes dividem-se em um pólo
negativo e um positivo, onde os sentimentos positivos aumentam ao final da hemodiálise e os
negativos diminuem. Concluiu-se que os adolescentes consideram a hemodiálise como um
passaporte para a liberdade, expressa na variação de sentimentos observados ao final do tratamento,
e que guardam um encantamento em relação ao seu corpo, próprio da sua idade. É necessário um
olhar da enfermagem no sentido de direcionar o cuidar para a manutenção dos sentimentos que
contribuem para o adoecimento dos adolescentes, evitando que esse relacionamento clienteenfermagem ocorra só na esfera técnica.

Nº de Classificação: 3369
TELES, Sheila Araujo. Estudo da transmissão nosocomial do vírus da hepatite B e avaliação da
soroconversão à vacina recombinante Euvax-B na população de hemodiálise de Goiânia Goiás. Rio de Janeiro. Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz, 2002. 149 f.
Tese (Doutorado em Ciências-Biologia Parasitária)
Orientador(es): YOSHIDA, Clara Fumiko Tachibana
MARTINS, Regina Maria Bringel
RESUMO: Os pacientes em hemodiálise apresentam um risco elevado de infecção pelo vírus da
hepatite B (VHB), sendo a vacina contra o mesmo a medida mais efetiva para sua prevenção. Neste
estudo, investigou-se os índices de positividade para o marcador sorológico AgHBs em
hemodialisados em Goiânia - Goiás, no período de 1995 (n=282) a 1999 (n=536), detectando-se,
ainda, a presença dos marcadores AgHBe/anti-Hbe pelo ensaio imunoenzimático (EIE) e do DNA viral
pela reação da polimerase em cadeia (PCR) as amostra AgHBs reagentes. Além disso, determinouse os subtipos do AgHBs pelo EIE e, os genótipos do VHB através dos métodos: “Line Probe Assay”
(LiPA) e análise do polimorfismo de fragmentos de restrição (RFLP). Ainda, vacinou-se pacientes
(n=42; 40 ug nos meses 0, 1, 2 e 6) e profissionais (n=60; 20 ug nos meses 0, 1 e 6) das unidades de
hemodiálise, avaliando a soroconversão à vacina recombinante Euvax-B. Observou-se um declínio na
prevalência do AgHBs de 12% em 1995 para 5,8% em 1999 (p<0,05). Dentre os pacientes AgHBs
reagentes (n=43), 23 (53,5%) apresentaram reatividade ao AgHBe e, 18 (41,9%) ao anti-HBe. Dois
pacientes foram negativos para ambos os marcadores. O DNA do VHB foi detectado em todas as
amostras AgHBe reagentes, em seis anti-HBe-positivas, e em uma amostra AgHBe/anti-HBe não
reagente. Em 1995, foram encontrados os genótipos A (50%), D (46,2%) e F (3,8%) e, os subtipos
adw2 (44,1%), ayw3 (41,2%), ayw2 (2,9%) e adw4 (2,9%), havendo uma correlação na distribuição
dos mesmos por unidade de diálise. Ao final da investigação (1999), notou-se uma mudança na
endemicidade dos genótipos/subtipos circulantes, sendo amostras D/ayw3 (65,2%) predominantes,
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seguidas das identificadas como A/adw2 (30,4%) e F/adw4 (4,4%). Ainda, seis padrões de RFLP
foram determinados: A1 (seis amostras), A3 (duas amostras), D3 (10 amostras), D4(uma amostra),
D7 (sete amostras) e F1 (uma amostra). Os padrões D3 e D7 foram mais freqüentes na Unidades I e
II, respectivamente, em relação as demais unidades (p<0,05). Verificou-se, ainda, nos pacientes e
profissionais vacinados, títulos de anti-HBs acima de 10 UI/L em 89,5% e 93,3%, respectivamente. Os
resultados deste estudo mostraram que, apesar da importância do ambiente dialítico na disseminação
do VHB, houve uma diminuição no índice de portadores do vírus B nas unidades de hemodiálise de
Goiânia-GO e, uma boa resposta à vacina Euvax-B foi observada.

Nº de Classificação: 3370
AMARAL, Jorge Luiz do. Avaliação e transformação das escolas médicas: uma experiência, nos
anos 90, na ordenação de recursos humanos para o SUS. Rio de Janeiro. Universidade do Estado do
Rio de Janeiro. Instituto de Medicina Social, 2002. 213 f.
Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva )
Orientador(es): PIERANTONI, Célia Regina
RESUMO: Esta dissertação tem como objetivo analisar a experiência de avaliação das escolas
médicas brasileiras, desenvolvidas pela CINAEM (Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação
do Ensino Médico), destacando sua importância como estrutura colegiada formada por docentes,
estudantes e dirigentes de entidades que assumiram coletivamente o desafio de tentar transformar o
ensino médico brasileiro. A partir de um caso especifico, pretende-se discutir a questão da avaliação
de instituições formadoras de médicos como uma estratégia para a transformação da educação
médica e das faculdades de medicina brasileiras, com o objetivo de melhorar a formação de recursos
humanos para o SUS. Ao abordar o tema avaliação das escolas médicas, optou-se por fazer uma
revisão bibliográfica sobre o desenvolvimento do sistema educacional brasileiro, com enfoque
pormenorizado para o ensino superior e dentro deste o ensino médico, no intuito de situar as
interfaces do aparelho formador com a organização do trabalho médico, o exercício da profissão e o
Sistema de Saúde, elaborando-se um cronograma de acontecimentos e quadros sistematizadores do
acervo legal sobre o tema. Este estudo insere a CINAEM no contexto do desenvolvimento e
construção, nas ultimas décadas, de importantes experiências e acervos no que diz respeito à
formação de recursos humanos para o SUS, com destaque para a Comissão Nacional de Residência
Médica (CNRM, 1977), a Comissão Nacional da Reforma Sanitária (CNRS, 1987) e o Conselho
Nacional de Saúde (CNS, 1990).

Nº de Classificação: 3371
FELLI, Vanda Elisa Andres. Saúde do trabalhador e o gerenciamento em enfermagem (A). São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2002. 125 f.
Tese (Livre-Docência em Enfermagem)
Orientador(es): ,
RESUMO: Os estudos realizados sobre a saúde dos trabalhadores de enfermagem diagnosticam
como as formas de organização do trabalho de enfermagem em suas diversas dimensões são
geradoras de processos saúde-doença. Neste trabalho, partimos do pressuposto de que o
conhecimento até então gerado sobre gerenciamento de recursos humanos em enfermagem, ainda,
não incorporou, de forma consolidada, a reflexão de como é determinante da saúde do trabalhador,
seja potencializando-a ou gerando processos desgastantes, apontando para a emergência de
mudanças nessa realidade de trabalho. Tem por objetivo refletir sobre as formas de organização do
trabalho de enfermagem, como geradoras de processos saúde-doença a que submetem os
trabalhadores e as estratégias de intervenção possíveis a partir inovação no gerenciamento em
enfermagem. Elegemos estudos que abordam a saúde do trabalhador de enfermagem, considerando
as linhas de pensamento, como a positivista, a compreensiva e a materialista histórica e dialética.
Aprofundamos a análise na busca do entendimento de como as formas de organização do trabalho
são geradoras de desgaste e tomamos as concepções dos modelos gerenciais que as concretizam.
Evidenciamos possibilidades de superação dessa realidade, a partir das possibilidades de
reorganização do trabalho de enfermagem, que podem ser concretizadas na implementação de
modelos gerenciais inovadores. Propomos estratégias que favoreçam a saúde no trabalho, a partir da
qualificação profissional e dos modelos gerenciais. Discutimos a qualificação profissional abordando o
ensino de graduação, pós-graduação e de extensão. Nos modelos gerenciais pontuamos a educação
continuada, a supervisão, o planejamento e outras ferramentas de trabalho que possam incorporar a
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autonomia, a criatividade, a relação dialógica e ética, enfim, permitir a expressão da subjetividade dos
trabalhadores.Essas propostas têm a intencionalidade da transformação, pois as realidades que se
apresentam prescindem de ação imediata que se contraponha ao poder hegemônico que se reproduz
nos modelos gerenciais centrados na racionalidade. As reflexões realizadas tomam o espaço de
trabalho de enfermagem, como espaço micropolítico, onde se reproduzem as políticas sociais e de
saúde. Em síntese, ao tomar esse espaço, partimos do pressuposto de que nele estão contidas as
possibilidades de mudança e transformação, na medida em que os sujeitos que nele operam detém
as potências, não só para redirecionar a inovação nos modelos assistenciais, mas também nos
gerenciais. Isto significa tomar novos modelos gerenciais como instituintes de mudanças e não se
conformar com o que está dado pelas novas formas de exploração do trabalho no capitalismo
globalizado, pelas políticas de recorte neoliberal e pela formação tradicional que os reproduzem.

Nº de Classificação: 3372
MARRONI, Denize. Processo saúde-doença em uma comunidade indígena: a história oral do
habitante do mato (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. 176 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GUALDA, Dulce Maria Rosa
RESUMO: Este estudo qualitativo teve como objetivo conhecer o processo histórico das práticas
relacionadas ao processo saúde-doença dos índios Kaingang da reserva da Guarita – Redentora –
RS. O referencial teórico metodológico adotado foi a história oral de vida. Para a categorização dos
achados foi utilizada a teoria transcultural proposta por Purnell e Paulanka e analisados à luz da
antropologia da saúde. A coleta dos dados foi realizada através de entrevista e apresentadas sob
forma de narrativas. Foram seis os colaboradores que fizeram parte deste estudo. Os índios, em seus
relatos atribuem a causa de suas doenças o contato com o não índio, e principalmente por estarem
consumindo alimentos industrializados. Também relatam que o motivo principal do abandono de suas
tradições foi a entrada de religiões como o catolicismo e o protestantismo na reserva. Seu sistema
médico predominante é a medicina convencional e sua terapia. Atribuem ao desmatamento o motivo
do pouco uso de ervas medicinais.

Nº de Classificação: 3373
SILVA, Girlene Alves da. Da aparência à essência: o cuidado no cotidiano do portador do HIV. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. 170 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAHASHI, Renata Ferreira
RESUMO: Este estudo foi realizado empregando-se a metodologia qualitativa e objetivou caracterizar
as representações sociais dos usuários portadores do HIV e das enfermeiras sobre a aids e o
cuidado; identificar as relações existentes entre as representações sociais dos usuários portadores do
HIV sobre o processo saúde-doença, o cuidado e o modo de enfrentar o adoecimento e identificar as
relações entre as representações sociais das enfermeiras sobre o processo saúde-doença, o cuidado
e o modo de cuidar do portador do HIV. A teoria das representações sociais foi utilizada como
referencial teórico tendo as proposições de Moscovici, Jodelet, Herzlich, dentre outros, como
norteadoras do processo de análise. O cenário do estudo foi o Serviço de Atendimento Especializado
em DST/AIDS localizado no Bairro Santana na região norte da cidade de São Paulo, que faz parte
dos serviços da rede municipal de saúde. Na coleta dos dados utilizou-se a entrevista semiestruturada e para análise elegeu-se a análise de conteúdo, por meio do qual se buscou identificar os
enunciados significativos em cada fala dos sujeitos participantes do estudo. Das falas, dois temas
surgiram para análise, que foram nomeados de: 1. Os fios que tecem as representações sobre a aids
e 2. Os fios que tecem a trama das representações sobre o cuidado. A aids continua suscitando
representações neste universo pesquisado como uma situação que causa desarranjos na vida
cotidiana, na medida que ela ainda permite emergir sentimentos como: preconceito, discriminação,
exclusão, o que torna o medo da solidão presente na vida cotidiana desses portadores do vírus, que
vivenciam a situação de ser e que são reforçados nas representações das enfermeiras que os
assistem. Tanto as enfermeiras como os portadores do vírus trazem uma nova representação sobre a
(re)significação do vírus, na qual sua presença agora não traz a emergência da morte. Essa nova
(re)significação os coloca diante da possibilidade de cuidar e mantê-los na invisibilidade. Na
perspectiva do cuidado, ambos consideram os avanços terapêuticos como aliados no enfrentamento
do adoecimento, mas, anseiam pelo cuidado dado ou recebido, que seja capaz de perceber e
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valorizar outros aspectos importantes para continuar acreditando na possibilidade de enfrentar a
epidemia. Para os usuários, a ausência de carinho, de toque e de um espaço para compartilhar suas
dúvidas, angústias e expectativas, constitui um vazio na sua possibilidade de vir a ser alguém capaz
de poder fazer. Da mesma maneira, as enfermeiras falam dos limites das suas ações e desejam
oferecer um cuidado por meio do qual elas e os sujeitos-objeto de suas ações sejam capazes de se
perceberem como parceiros e cúmplices no processo de cuidar. Fica para reflexão que o horizonte do
cuidado deve-se localizar diante da possibilidade de transcender os limites postos como possíveis e
pensar na reconstrução, na qual as necessidades humanas de saúde das pessoas devam orientar
esse caminho, em que a arte ocupando seu lugar vai criar um espaço de convergência com a ciência
e permitir a emergência da arte de cuidar, cuidado humano.

Nº de Classificação: 3374
GIMENES, Olympia Maria Piedade Vieira. Essências florais: intervenção vibracional de
possibilidades diagnósticas e terapêuticas. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2003. 107 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Júlia Paes da
RESUMO: Este estudo teve como objetivo geral conhecer à luz da Teoria do Imaginário de Gilbert
Durand, através do teste AT. 9, e sessões de atendimento com essências florais, a eventual ação
diagnóstica e terapêutica das mesmas. É um estudo documental retrospectivo, realizado com 30
sujeitos de ambos os sexos, com idades superiores a 18 anos, que se tratavam com as essências
florais, realizado após aprovação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e do Comitê
de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP), num
consultório particular na cidade de São Paulo. Os dados foram coletados em março/abril de 2002,
através da aplicação do teste AT. 9, seguido de sessão terapêutica para indicação das essências
florais adequadas. Após 30 – 45 dias repetiu-se esse procedimento. O estudo ficou constituído por 60
protocolos de AT. 9 e por 60 formulações de essências florais; o estudo analisa os traços comuns,
afinados e dissonantes, das relações estabelecidas entre o AT. 9 e as formulações florais, trazendo
evidências da capacidade diagnóstica e da ação terapêutica das mesmas, amparando-se nas
expressões alquímicas da lógica representada na observação dos dados. Houve significativa redução
dos protocolos desestruturados do 1º para o 2º AT. 9, respectivamente de 8 (26,66%) para 1 (3,33%),
demonstrando a diminuição do universo de angústia. Angústia que foi identificada na população de
estudo principalmente pelas essências florais California Wild Rose (utilizada em 10 formulações) e
Evening Primrose (utilizada em 9 formulações), expressando a primeira, a qualidade de manifestar o
amor à vida, e a segunda, a capacidade de comprometimento e vínculo. O estudo apontou que o
teste AT. 9, ao revelar mudanças no registro de sensibilidade, indica haver perlabolação; quanto às
essências florais, os deslocamentos apontam advir delas a qualidade da mudança. Em 9 protocolos
(30%), não ocorreu deslocamento de gradiente quanto à estruturação heróica, mística ou sintética; a
mudança foi constatada na qualidade de elaboração traduzida nos textos e quadro de simbolização
dos AT. 9; a perlaboração se confirmou pela mudança de registro das imagens do primeiro para o
segundo AT. 9, tendo sua expressão condizente com o significado das essências florais indicadas.

Nº de Classificação: 3375
DE DOMENICO, Edvane Birelo Lopes. Referenciais de competências segundo níveis de
formação superior em enfermagem: a expressão do conjunto. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. [212] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): IDE, Cilene Aparecida Costardi
RESUMO: A palavra competência, na atualidade, faz parte do repertório de temas amplamente
divulgados nos mundos da formação e do trabalho, exigindo uma análise aprofundada nos seus
significados e na caracterização do movimento de construção de competências para cada patamar de
capacitação profissional. Assim, o estudo objetivou: a) Identificar os referenciais de competências
para o Graduado, Especialista, Mestre e Doutor em Enfermagem; b) Analisar a ressonância, no
âmbito do trabalho, do exercício dessas competências; c) Identificar os investimentos didáticopedagógicos que são empregados para o desenvolvimento das competências nos alunos dos
diferentes níveis de titulação superior; d) Propor referências para o ensino por competências. As
bases analíticas foram elaboradas a partir dos Pressupostos Teóricos que Norteiam a Construção das
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Competências, na medida que sustentaram a apresentação e análise de dados passíveis de serem
interpretadas à luz dos movimentos educacional e trabalhista. A investigação foi de natureza
qualitativa; os sujeitos foram ex-alunos dos cursos de Graduação, Especialização, Mestrado e
Doutorado (Grupo I) e docentes (Grupo II) destes diferentes níveis de titulação, de uma instituição
pública de ensino superior do município de São Paulo, num total de 34 participantes. Tanto a
instituição de ensino como os sujeitos aceitaram participar do estudo, conforme as disposições legais.
Os grupos foram, inicialmente, caracterizados individualmente e socialmente. A análise de conteúdo,
aplicada aos dados obtidos por meio de entrevista semi-estruturada, permitiu o mapeamento de
famílias de competências com as suas respectivas competências específicas para cada nível de
titulação, em ambos os grupos. Em síntese, os dados evidenciaram uma compreensão teórica
abrangente sobre o tema competência e mapeamentos que, sendo capazes de refletir as
competências que são pertinentes aos diferentes níveis, ainda trazem uma intencionalidade não
conquistada nos âmbitos de prática profissional. Entre as estratégias apontadas pelos docentes para
o desenvolvimento das competências nos alunos, alguns pressupostos construtivistas foram
destacados. Pontos fortes e frágeis foram elencados em cada nível de titulação, buscando-se
evidenciar a dimensão da convergência das construções de sentido das competências com os
ideários da formação e com os dispositivos de mercado. Como proposição, o trabalho traz referências
para o ensino por competências.

Nº de Classificação: 3376
MELLEIRO, Marta Maria. Experiências e expressões de gestantes na interação com o sistema
de saúde: um enfoque fotoetnográfico. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2003. 204 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GUALDA, Dulce Maria Rosa
RESUMO: Este trabalho de cunho etnográfico teve por objetivo compreender a experiência da
mulher, no seu contato com o sistema de saúde, por ocasião do parto. Para tanto, adotou-se como
referencial teórico a Antropologia Cultural. A coleta de dados foi realizada por meio da observação
participante, do recurso fotográfico e da entrevista. As fotografias foram realizadas pelas próprias
gestantes – colaboradoras do estudo, cujo pré-natal era realizado nas Unidades Básicas de Saúde da
área de abrangência do hospital-escola, cenário cultural desta investigação. Os dados foram
apresentados na forma de narrativa e a sua análise se deu por meio do Método Biográfico
Interpretativo. Foram extraídas oito categorias culturais, das quais emergiram três relevantes temas,
nos quais as colaboradoras, a princípio, resgatam e classificam, por meio da sua memória
autobiográfica, as suas experiências e as suas histórias de vida, na condição de ratificar os resultados
dos eventos significativos considerados positivos ou de fazer uma releitura dos eventos tidos como
negativos. A partir dessa concepção, prosseguem vislumbrando o processo de nascimento em todas
as suas dimensões, utilizando, para o alcance dessa finalidade, o olhar fotográfico, que ora permitiu
que fatos fossem registrados e absorvidos e ora evitou que suas lentes captassem aquilo que seria
difícil elaborar naquele momento. Os achados deste estudo permitiram ter uma visão compreensiva
do conhecimento cultural das colaboradoras com relação à sua interação com o sistema de saúde,
bem como de suas expectativas no ciclo gravídico-puerperal.

Nº de Classificação: 3377
RESSEL, Lúcia Beatriz. Vivenciando a sexualidade na assistência de enfermagem: um estudo na
perspectiva cultural. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. 316 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GUALDA, Dulce Maria Rosa
RESUMO: A sexualidade é uma condição humana presente em todas as fases de vida das pessoas.
Neste estudo, objetivei compreender de que forma o tema sexualidade, condicionado culturalmente, é
vivenciado na prática da assistência de enfermagem, pelas enfermeiras. Para tanto, adotei como
opção conceitual a Antropologia Cultural, uma vez que ela apresenta uma concepção de sexualidade
como construção histórica-social-cultural progressiva, singular, dinâmica, flexível e contextualizada,
vale dizer, como uma elaboração própria de cada pessoa. A abordagem qualitativa adotada foi o
método etnográfico e os dados foram obtidos por intermédio das técnicas do grupo focal e da
entrevista semi-estruturada. Emergiram da análise dos dados os descritores culturais, que permitiram
a identificação dos sub-temas: construções singulares, tornando-se enfermeira, vivenciando a
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sexualidade na assistência de enfermagem e desconstruções e reconstruções. Acrescentei, nessa
análise o capítulo emergindo analogias, que contém um confronto entre a representação do euenfermeira e a simbolização das deusas gregas, refletindo a forma como as colaboradoras
experienciam o tema da sexualidade no fazer enfermagem. Este estudo viabilizou a expressão dos
significados particulares acerca da sexualidade, junto com cada colaboradora; possibilitou perceber
que tais significados foram condicionados ao longo da socialização específica de cada uma delas; e
mostrou que a vivência da sexualidade, na prática da assistência de enfermagem, tem sido singular a
cada enfermeira. Isso tem oportunizado semelhanças e diferenças nas experiências, nas emoções e
nas expressões vivenciadas no fazer enfermagem em relação a esta temática. Conclui-se ao final
que, a interpretação cultural da sexualidade possibilita entender seus significados singulares e a que
se relacionam; oportuniza a expressão das diferentes visões de mundo, no complexo contexto
cultural da enfermagem; e permite aceitar o sincretismo, concorrendo para uma experiência
qualitativamente mais significativa nessa prática e em ralação a esse tema, tanto para a enfermeira,
quanto para o sujeito do seu cuidado.

Nº de Classificação: 3378
LÓPEZ DÍAZ, Alba Lucero. Cuidar no contexto da adversidade: história oral de idosos numa
comunidade colombiana (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2003.
202 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GUALDA, Dulce Maria Rosa
RESUMO: O trabalho abordou o significado de cuidar/cuidado e as expressões de cuidado de
pessoas idosas de um bairro pobre de Bogotá, Colômbia. A história oral foi o método de coleta de
dados e análise seguiu a proposta de Leininger. Asimm, emergiram três temas: ¨Cuidando num
ambiente de adversidade¨; ¨A trajetória da luta para cuidar na adversidade¨; ¨ Expressões da luta para
cuidar na adversidade¨. O primeiro tema mostrou as dimensões da estrutura social e cultural que
influenciam os significados e expressões do cuidar. O segundo, apresentou a forma como foi
construído o processo de interpretação e de tomada de decisões para o cuidar. O último tema,
apresenta os modos singulares de cuidar deste grupo. A luta diária pelo cuidar foi o elemento singular
que perpassou o significado e as expressões de cuidado destas pessoas em condição de exclusão
social, constituindo-se em uma capacidade resiliente deste grupo de idosos.

Nº de Classificação: 3379
SILVA, Sandra Cristine da. Ocorrências iatrogênicas em unidade de terapia intensiva: impacto na
gravidade do paciente e na carga de trabalho de enfermagem. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. 110 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Katia Grillo
RESUMO: Trata-se de um estudo exploratório-descritivo que teve como objetivos caracterizar as
ocorrências iatrogênicas e avaliar seu impacto nas condições clínicas dos pacientes e na carga de
trabalho de enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os dados foram coletados
prospectivamente, durante um período de três meses, em duas UTIs gerais de um hospital do
Município de São Paulo, utilizando-se uma Ficha para o registro das ocorrências. A gravidade do
paciente e a carga de trabalho de enfermagem foram avaliadas, respectivamente, por meio do
Simplified Acute Physiology Score (SAPS II) e Therapeutic Intervention Scoring System-28 (TISS-28).
A população do estudo foi constituída de 212 pacientes, dos quais 47 (22,0%) foram vítimas de 80
ocorrências iatrogênicas durante a permanência na UTI. Dos pacientes vítimas, 57,0% sofreram uma
ocorrência, 28,0% duas e 15,0% três ou quatro ocorrências. Em relação ao tipo de evento, constatouse que 27,0% foram relacionados à úlcera de pressão, seguidos de 24,0% e 20,0% respectivamente,
referentes ao manuseio da cânula orotraqueal e dos cateteres sanguíneos. Os demais ocorreram
durante a administração de medicamentos (13,0%), cuidados com sondas (10,0%), drenos (5,0%) e
manuseio de equipamentos (1,0%). Não foram encontradas ocorrências relacionadas à infraestrutura. Quanto ao impacto das ocorrências na gravidade dos pacientes e na carga de trabalho de
enfermagem, verificou-se que, não houve diferença estatisticamente significante na média das
pontuações SAPS II e TISS-28 dos pacientes vítimas e não vítimas de ocorrências, durante à
admissão na UTI. Já quando se comparou a gravidade e a carga de trabalho de enfermagem dos
pacientes vítimas, antes e após o evento, constatou-se diferença apenas na média de pontuação do
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TISS-28 (p<0,001). Referente a essa análise com os distintos tipos de ocorrências, encontrou-se
diferença estatisticamente significante tanto da pontuação SAPS II (p<0,042) como do TISS-28
(p<0,001) nas ocorrências relacionadas ao manuseio de cânula orotraqueal. Os resultados desta
investigação reiteram a necessidade de investimentos na capacitação dos profissionais que atuam
com o paciente crítico como principal medida para uma assistência de enfermagem segura e com
qualidade na UTI.

Nº de Classificação: 3380
JULIANI, Carmen Maria Casquel Monti. Tecnologia educacional: produção e avaliação do site
Escala de Pessoal de Enfermagem. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2003. [159] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): KURCGANT, Paulina
RESUMO: O presente trabalho trata do desenvolvimento de software educativo para o ensino do
tema escala de pessoal de enfermagem. O desenvolvimento do hipertexto, publicado via Internet, foi
desenvolvido com o objetivo de oferecer subsídios para ao aluno de graduação e para o enfermeiro
gerente de recursos humanos. Aborda aspectos trabalhistas, legais e humanos fundamentais para o
profissional enfermeiro. Etapas metodológicas do desenvolvimento: revisão bibliográfica; organização
da rede semântica; organização do hipertexto a partir dos nós de conteúdo; definição do design das
telas e imagens; elaboração da simulação; planejamento do banco de dados. Para coleta de dados
convidamos docentes de Administração em enfermagem e alunos de graduação das escolas públicas
de enfermagem de São Paulo. A avaliação fez-se por meio de formulário eletrônico no próprio site.
Principais resultados: o site recebeu aprovação da maioria dos participantes. A média de aprovação,
somando os critérios excelente e satisfatório, foi de 70 % das respostas. Algumas vantagens do
recurso tecnológico são: disponibilidade de conteúdo aos graduandos e profissionais, possibilidade
do aluno de realizar simulação; possibilidade dos alunos estudar nos momentos oportunos; o
programa informa ao professor os registros dos exercícios simulados.

Nº de Classificação: 3381
CALIL, Ana Maria. Dor e analgesia em vítimas de acidentes de transporte atendidas em um
pronto-socorro. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. 182 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PIMENTA, Cibele Andrucioli de Mattos
RESUMO: O estudo analisou vítimas de acidente de transporte atendidas em um Pronto Socorro
quanto à dor, características da lesão, do trauma e analgesia recebida, e envolveu três etapas. Na
análise retrospectiva identificaram-se relações entre o padrão analgésico e a região corpórea mais
gravemente atingida, a de maior freqüência e a gravidade do trauma (NISS). A etapa prospectiva
caracterizou a dor, a analgesia e a adequação analgésica. A terceira etapa conheceu os critérios
utilizados pelos profissionais para a indicação de analgesia. Os dados foram coletados no Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no ano de 2002. Na fase
retrospectiva foram estudados 200 prontuários de vítimas internadas no ano de 2000 e a lesão e o
trauma foram caracterizados pelo “Abbreviated Injury Scale” (AIS), o “New Injury Severity Score”
(NISS), o “Maximum Abbreviated Injury Scale” (MAIS). Da análise da terapia analgésica proposta
construiu-se Padrões de Analgesia. Na fase prospectiva a dor e a terapêutica analgésica de 100
pacientes foram caracterizadas, em dois momentos, por meio de roteiro específico, que constou de
índices como a “Escala Analógica Visual” (EAV), o diagrama corporal e o Índice de Manejo da Dor
(IMD). Na terceira etapa foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com médicos e enfermeiros
do serviço. A etapa retrospectiva permitiu a identificação de um padrão de analgesia para as regiões
corpóreas de “superfície externa” e “face”, outro para as regiões corpóreas de “tórax”, “abdome” e
“membros superiores, inferiores e cintura pélvica”. Para a região de “cabeça/pescoço” foi identificada
importante utilização de dois padrões de analgesia relacionados com freqüência e gravidade das
lesões. Houve associação estatística entre gravidade do trauma (NISS = 15 e NISS = 16) com
padrões distintos de analgesia. Na etapa prospectiva foi possível identificar dor em 90,0% das
vítimas. A dor foi intensa em 56,0% dos casos e moderada em 38,0% das vezes na primeira
avaliação. Não se encontrou prescrição analgésica em 48,0% dos pacientes. Nos que tinham
analgésico prescrito, opióides foram utilizados em 45,3% das vezes. Observou-se IMD1 negativo em
69,0% dos casos, o que indicou que a potência do analgésico utilizado foi inferior à intensidade da
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dor. Na segunda avaliação, dor intensa ocorreu em 26,0% dos casos e moderada em 38% das vezes.
Observou-se IMD2 negativo em 42,9% dos casos. A entrevista com os profissionais permitiu
identificar que fraturas em membros superiores, inferiores e cintura pélvica, simples e expostas, e a
presença de dor são as principais situações para indicar analgesia. Escala de Coma de Glasgow
(ECG) < 9, trauma cranioencefálico e nenhuma situação foram as principais citações para contra
indicar a analgesia. Houve acordo entre a opinião dos profissionais quanto aos parâmetros para
avaliação da eficácia analgésica e a pouca ênfase conferida a analgesia no trauma e desacordo
quanto à ênfase que deveria ser atribuída a analgesia.

Nº de Classificação: 3382
THOMÉ, Sandra. Processo de amamentar para mães de crianças portadoras de malformação
congênita de lábio e/ou palato segundo a perspectiva do interacionismo simbólico (O). São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. 172 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Isilia Aparecida
RESUMO: A amamentação de crianças com malformação congênita de lábio e/ou palato mostra-se
como um processo de difícil condução, para o qual, nem sempre os profissionais, mães e familiares
estão preparados. Com a finalidade de buscar subsídios para um melhor atendimento a estas
pessoas, este trabalho teve como objetivos: compreender o significado da amamentação para a mãe
que vive a experiência de amamentar a criança portadora de fissura e compreender como se
desenvolve o processo de decisão da mãe quanto ao curso da amamentação da criança portadora
desta malformação. Utilizou-se a Teoria Fundamentada nos Dados e o Interacionismo Simbólico
como referenciais metodológico e teórico, respectivamente para análise dos dados, os quais foram
obtidos com a entrevista de 12 mulheres, mães de crianças com a referida malformação, matriculadas
no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais-USP-Bauru. A análise comparativa resultou
na identificação de dois fenômenos: TENDO UM FILHO DIFERENTE DO IDEALIZADO e
VIVENCIANDO A PRÁTICA DE AMAMENTAR A CRIANÇA COM FISSURA, os quais nos possibilitou
compreender que as mães deste estudo, a exemplo do modelo “Pesando Riscos e Benefícios”
(Silva,1994), também atribuem significado de risco ou de benefício para a amamentação e que, com
base neles, definem suas ações neste processo, cuja vivência resulta no sentimento de ter
empreendido uma luta e ter conquistado a vitória de amamentar o filho com a malformação.

Nº de Classificação: 3383
MOHALLEM, Andréa Gomes da Costa. Avaliação de habilidades psicomotoras dos alunos de
graduação em enfermagem: técnica de infusão intravenosa. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2003. 143 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MIYADAHIRA, Ana Maria Kazue
RESUMO: Os objetivos do presente estudo foram avaliar a capacidade psicomotora dos alunos,
avaliar e correlacionar o desempenho e o conhecimento da técnica de infusão intravenosa dos alunos
do 2º, 3º e 4º ano de um curso de graduação em Enfermagem. A amostra foi constituída de 67
alunos de um curso de graduação em Enfermagem, de uma faculdade privada. Para a coleta de
dados, ocorrida no laboratório da disciplina Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem, foram
utilizados dois instrumentos: Purdue Pegboard Test, para avaliar a capacidade psicomotora dos
alunos, e um “check list”, contendo os passos da técnica de infusão intravenosa para avaliar o
desempenho e o conhecimento dos alunos na referida técnica. Os resultados foram estatisticamente
trabalhados, permitindo constatar que: a) quanto à capacidade psicomotora, houve homogeneidade
entre os três grupos; b) quanto ao desempenho na técnica de infusão intravenosa, não houve
diferença estatisticamente significante nos escores médios de desempenho obtidos pelos alunos do
2º, 3º e 4º ano (113,75; 127,51 e 125,80, respectivamente); c) foram estatisticamente significantes as
correlações positivas entre Desempenho e Purdue Pegboard Test e entre Experiência anterior e
Desempenho; d) houve diferença estatisticamente significante entre os grupos do 2º e 3º ano e
entre os grupos do 2º e 4º ano, no tempo médio para executar a técnica (28,42; 17,25 e 18,05,
respectivamente); foi estatisticamente significante a correlação negativa entre Experiência anterior
com a técnica e o tempo gasto para executá-la; e) quanto ao conhecimento da técnica de infusão
intravenosa, não houve diferença estatisticamente significante nos escores médios de conhecimento
obtidos pelos alunos do 2º, 3º e 4º ano (124,42; 116,92 e 112,77, respectivamente).
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Nº de Classificação: 3384
ROCHA, Adelaide de Mattia. Saúde do trabalhador de enfermagem sob a ótica da gerência:
obstáculos e possibilidades (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2003. [198] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FELLI, Vanda Elisa Andres
RESUMO: Este estudo objetiva analisar as ações gerenciais desenvolvidas pelas enfermeiras,
implicadas no processo saúde-doença dos trabalhadores de enfermagem. É um estudo qualitativo,
fundamentado no referencial do materialismo histórico e dialético e na sistematização teóricometodológica de Laurell e Noriega. Elegemos como categorias analíticas “processo de produção em
saúde” e “processo saúde-doença”. Foi realizado em um hospital público, geral e universitário,
sediado em uma capital brasileira. Os sujeitos foram as enfermeiras gerentes do Hospital. Os dados
empíricos foram as falas dessas gerentes, captadas em grupos focais. As falas foram gravadas,
transcritas e submetidas à análise de discurso, segundo Fiorin e Savioli. Apreendemos as categorias
empíricas: “processo de trabalho no Hospital”, “processo de trabalho da enfermagem”, “processo de
trabalho gerencial”, “cargas de trabalho e processos de desgaste” a que os trabalhadores estão
submetidos. Para a análise dos dados empíricos, o trabalho no Hospital, em seus diferentes níveis, foi
recomposto em seus elementos constitutivos, ou seja, objeto, meio/instrumento, organização e
divisão do trabalho; e o processo saúde-doença recomposto, segundo a exposição dos trabalhadores
às diferentes cargas de trabalho e processos de desgaste, para então rearticular como o
gerenciamento em enfermagem é realizado, segundo suas diferentes dimensões. Os resultados
mostram que o processo de trabalho no Hospital é determinado pelas políticas econômicas
internacionais, que submetem a política do Governo para a produção em saúde, baseada na lógica
de mercado e centrada no modelo hegemônico - modelo clínico - destinado ao atendimento
biopsíquico individual. A organização e divisão do trabalho atende à finalidade de gerar produtividade
e se ancora no trabalho médico, que mantém a supremacia decisória no processo de trabalho do
Hospital. O serviço de saúde do trabalhador segue o mesmo modelo, com atividades curativas,
centradas nas evidências de doenças individuais. O processo de trabalho de enfermagem, como
atividade meio, é subordinado técnica e administrativamente ao trabalho médico, é realizado por
diferentes categorias profissionais, é parcelado e hierarquizado, evidenciando uma cisão entre o
planejamento e realização do cuidado. Esse trabalho não possui atribuições formalmente
especificadas, é predominantemente manual e utiliza instrumentos de trabalho que são
tecnologicamente menos avançados. O processo gerencial de enfermagem, como meio para a
efetivação da assistência, é realizado privativamente por enfermeiros, que participam nos órgãos
decisórios institucionais, reproduzindo a política institucional de geração de produtividade, utilizando
como instrumentos a hierarquia e o autoritarismo. Estes processos de trabalho expõem os
trabalhadores de enfermagem às cargas físicas, químicas, biológicas, fisiológicas, e psíquicas e
determinam processos de desgaste. Evidenciamos que o gerenciamento de enfermagem contém
tanto a possibilidade de manutenção dessa realidade, quanto de sua transformação. As
possibilidades de transformação estão postas em novas formas de organizar o trabalho, privilegiando
o desenvolvimento das quatro dimensões da gerência, com a adoção de processos participativos de
gestão e o investimento em educação continuada que privilegie a emancipação dos sujeitos. Dessa
forma, compreendemos que a gerência, da forma como se insere no processo de trabalho de
enfermagem incorpora, tanto obstáculos para a melhoria da saúde dos trabalhadores, como detém
possibilidades de transformação.

Nº de Classificação: 3385
PETTENGILL, Myriam Aparecida Mandetta. Vulnerabilidade da família: desenvolvimento do
conceito. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. 164 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ANGELO, Margareth
RESUMO: Este estudo buscou desenvolver o conceito vulnerabilidade da família, utilizando a
estratégia da Análise Qualitativa de Conceito que consta de duas etapas: na primeira, a fase teórica,
os dados foram coletados baseados na literatura, com o objetivo de identificar os atributos teóricos do
conceito; e, na segunda, a fase de campo, foram usadas a entrevista e a observação de 12 famílias
vivenciando uma experiência de doença e hospitalização de um filho. O Interacionismo Simbólico foi o
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eixo teórico que orientou os processos de indagação, dando sustentação à Teoria Fundamentada nos
Dados, que foi utilizada para guiar a coleta e análise dos dados nesta etapa. Como resultado,
construiu-se um modelo teórico cuja categoria central define a vulnerabilidade da família como
SENTINDO-SE AMEAÇADA EM SUA AUTONOMIA, em razão das interações com a doença, família
e equipe. A comparação das duas análises permitiu ampliar as propriedades do conceito, tornando
possível elaborar uma proposição teórica de vulnerabilidade da família, e assim, avançar em termos
de conhecimento teórico para a área de enfermagem da família.

Nº de Classificação: 3386
GONÇALVES, Vera Lucia Mira. Reconstruindo o processo de avaliação de desempenho da
equipe de enfermagem do Hospital Universitário da USP. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2003. 270 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Maria Madalena Januário
RESUMO: O processo de avaliação de desempenho da equipe de enfermagem do Hospital
Universitário da Universidade de São Paulo foi implantado desde a inauguração do Hospital, há 22
anos. Durante esse período, o processo sofreu uma modificação no instrumento, mantendo-se
inalterado na essência. Algumas pesquisas foram desenvolvidas mostrando que há dificuldades na
realização da avaliação de desempenho, mas que, apesar disso, constitui-se em um importante
instrumento gerencial. Reconhecendo sua valorização pelo grupo de enfermeiros do HU e os óbices
apresentados, essa pesquisa teve como objetivos, analisar o processo de avaliação e propor a
reestruturação de seu instrumento. Para tal, optamos pelo método da pesquisa-ação, considerando
essencial que essa reestruturação fosse alicerçada nos valores dos enfermeiros, expressando o
coletivo institucional. Como técnica de coleta de dados utilizamo-nos do grupo focal, constituído por
17 enfermeiras com cargo de chefia no Departamento de Enfermagem do Hospital. Foram realizados
15 encontros de duas horas cada um, uma vez por semana. A condução do grupo focal possibilitou a
construção da tarefa, o novo instrumento, que consta de 13 prognosticadores de avaliação, Postura,
Responsabilidade, Relacionamento interpessoal, Envolvimento, Liderança, Supervisão, Iniciativa e
resolutividade, Comunicação oral e escrita, Planejamento, Organização, Conhecimento técnicocientífico, Atenção/concentração e Produtividade. Para graduação, foi definida uma escala, contendo
cinco níveis de desempenho, a saber, Não atinge às exigências – Atinge pouco às exigências –
Atinge satisfatoriamente às exigências – Atinge plenamente às exigências – Supera as exigências.
Tanto avaliador como avaliado escolhem uma das graduações e descrevem o desempenho para
cada prognosticador. O trabalho desenvolvido promoveu, no grupo e na pesquisadora, a reflexão de
aspectos fundamentais do processo de avaliação de desempenho, que facilitarão a continuidade de
sua reconstrução.

Nº de Classificação: 3387
FARIA, Anialcy Barbosa. Traumatismo crânio-encefálico: uma experiência familiar. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. [211] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ANGELO, Margareth
RESUMO: Este estudo teve como objetivo compreender e descrever a experiência vivenciada pelos
familiares de pessoas que sofreram TCE causado por acidentes de transporte. Para compreender a
experiência das famílias optou-se pela realização de uma pesquisa de abordagem qualitativa, tendo
como referencial teórico o Interacionismo Simbólico e como referencial metodológico o Interacionismo
interpretativo. Foram realizadas entrevistas com treze familiares para a obtenção de narrativas
biográficas. A análise das narrativas permitiu a identificação de unidades experienciais integradas nos
temas: sob a sombra do perigo, a concretização do perigo, a entrada no problema, a busca de
soluções para liberdade e um novo começo. A descrição do tema possibilitou a compreensão da
experiência da família no enfrentamento do trauma, de que fora acometido o seu ente querido, a
partir das epifanias reveladas: o impacto pelo recebimento da notícia, a permanência no hospital e a
volta sofrida para casa.

Nº de Classificação: 3388
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SILVA, Ana Tereza Medeiros Cavalcanti da. Reforma psiquiátrica em João Pessoa-Pb: limites e
possibilidades de transformação do trabalho para produzir saúde mental (A). São Paulo. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. 180 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Sônia
RESUMO: Este estudo foi motivado por reflexões a respeito das contradições entre o que se anuncia
como mudança na perspectiva da Reforma Psiquiátrica e o que se observa como trabalho no
cotidiano dos serviços psiquiátricos em João Pessoa–Pb. Partimos do pressuposto de que, na
atualidade, existe uma potencialidade para a mudança transformadora da assistência ao doente
mental a partir da revisão do trabalho para produzir saúde mental. Apresentamos como objetivos
compreender a articulação entre as concepções de Reforma Psiquiátrica e o trabalho que se
processa para produzir sua finalidade e analisar os limites e as possibilidades de transformação do
modo tradicional de assistência psiquiátrica no cenário deste estudo. Adotamos o Materialismo
Histórico e Dialético como referencial teórico-metodológico e o Trabalho como categoria de análise. O
material empírico foi obtido por meio de entrevistas e analisados pela técnica de Análise do Discurso,
proposta por Fiorin (1998, 1999, 2000). Neste processo revelaram-se temas que permitiram a
construção de duas categorias empíricas: A Reforma Psiquiátrica como Reformismo e a Reforma
Psiquiátrica como Superação Paradigmática que explicam o movimento das mudanças quando
qualificam duas posições sociais discursivas antagônicas: uma posição conservadora e outra que
defende o enfrentamento das contradições do modelo de assistência psiquiátrica tradicional. A
posição conservadora foi identificada com o reformismo, porque defende a Reforma como reparos no
modelo de assistência psiquiátrica tradicional. Tem seu referencial teórico no preventivismo,
revelando-se determinada pela ideologia dominante. A segunda posição aproxima-se da superação
paradigmática porque aspira mudanças do modelo de assistência psiquiátrica, em vigor. Seu
referencial teórico identifica-se com o da Psiquiatria Democrática italiana e com os pressupostos da
abordagem da Reabilitação Psicossocial que se desenvolve em alguns estados do País.

Nº de Classificação: 3389
BREVIDELLI, Maria Meimei. Modelo explicativo da adesão às precauções-padrão: construção e
aplicação. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. 211 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CIANCIARULLO, Tamara Iwanow
RESUMO: A exposição ocupacional a material biológico é uma das questões mais proeminentes na
área da Saúde e Segurança Ocupacional, pois coloca o profissional de saúde em risco de adquirir
infecções transmitidas por via sanguínea. Há mais de uma década, esforços têm sido dirigidos para
incentivar as medidas preventivas, denominadas, inicialmente, precauções universais (PU) e,
posteriormente, precauções-padrão (PP). Entretanto, universalmente estudos têm demonstrado níveis
insatisfatórios de adesão às recomendações das PP. A revisão da literatura aponta para a análise
dos fatores que interferem na tomada de decisão dos profissionais de saúde baseada em três
dimensões: indivíduo, trabalho e organização. Fundamentados nessa premissa, desenvolvemos um
modelo teórico explicativo da adesão às precauções-padrão para identificar a influência dos fatores
individuais, relativos ao trabalho e organizacionais. A aplicação desse modelo em 270 profissionais
médicos e de enfermagem de um hospital universitário revelou importantes diferenças entre os dois
grupos profissionais: (1) os profissionais de enfermagem relataram níveis significativamente maiores
de adesão às recomendações para “seguir as PP com todos os pacientes”, “lavar as mãos após
retirar luvas”, “usar avental protetor”, e ao conjunto de itens relacionados à manipulação e descarte de
objetos perfurocortantes; (2) os profissionais de enfermagem relataram perceber mais intensamente
os aspectos organizacionais de apoio a adoção das precauções-padrão; (3) os fatores individuais,
relativos ao trabalho e organizacionais explicaram 38,5% do índice global de adesão; (4) o índice
global de adesão foi explicado por pertencer ao grupo profissional de médicos; ter recebido
treinamento em PP; perceber menos intensamente os obstáculos para seguir as PP; perceber mais
intensamente a carga de trabalho, o feedback das práticas de segurança, e as ações gerenciais de
apoio à segurança. Os resultados obtidos possibilitaram a discussão de um programa para o
gerenciamento dos riscos ocupacionais relacionados à exposição a material biológico cujas diretrizes
foram assim definidas: (1) educação para consciência; (2) controle de engenharia; (3) controle das
práticas de trabalho.

Nº de Classificação: 3390
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CAVALCANTE, Maria Cremilse. Trabalho da mulher e suas condições de saúde: pesquisa
desenvolvida em uma comunidade de baixa renda (O). São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2003. [147] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FUJIMORI, Elizabeth
RESUMO: Esta pesquisa estuda a relação entre o trabalho e as condições de saúde da mulher sob a
perspectiva histórico-social fundamentada nas idéias de Breilh (1994), para quem as mulheres com
dupla e tripla carga de trabalho apresentam um desgaste, visto como fator desencadeante dos
problemas de saúde. Assim, através de um estudo de natureza transversal descritivo, de base
populacional, pretendeu-se investigar, na Comunidade Nova Conquista, como o processo
saúde/doença da mulher em idade reprodutiva se relaciona à sobrecarga de trabalho. A amostra
representativa foi constituída por 309 mulheres de 15 a 49 anos, residentes na Comunidade Nova
Conquista, localizada no município de Diadema, SP. Os dados foram coletados através de entrevistas
domiciliares realizadas por estudantes de enfermagem e agentes de saúde previamente treinadas.
Foram considerados como trabalhos executados pelas mulheres, o doméstico (afazeres relacionados
ao cuidado da casa e cuidado com crianças ou idosos), o remunerado (qualquer atividade pelo qual a
mulher recebia pagamento, fosse ele formal ou informal, exercido dentro ou fora de casa) e o
reprodutivo (desempenhado por mulheres com filhos). As cargas de trabalho foram definidas em
única, dupla (com e sem filhos) e tripla: mulheres com carga única executavam somente trabalho
doméstico; aquelas com dupla carga incluíram mulheres com trabalho doméstico e trabalho
remunerado (dupla sem filhos) ou aquelas com trabalho doméstico e trabalho reprodutivo (dupla com
filhos); mulheres com tripla carga executavam trabalho doméstico, remunerado e reprodutivo. Estado
nutricional, problemas de saúde dos últimos quinze dias e alguns aspectos preventivos foram
analisados de acordo com as cargas de trabalho. A totalidade das mulheres executava o trabalho
doméstico, 56,3% tinham trabalho remunerado e 84,1% trabalho reprodutivo. A grande maioria era
submetida à sobrecarga de trabalho: 31,4% trabalhavam com sobrecarga tripla (trabalho
doméstico+trabalho remunerado+trabalho reprodutivo), 56,3% tinham dupla carga de trabalho (32,7%
com trabalho doméstico+trabalho reprodutivo, com filhos & 23,6% com trabalho doméstico+trabalho
remunerado, sem filhos) e 12,3% constituiu o grupo com única carga de trabalho. Quase metade das
mulheres tinha excesso de peso, sendo que tanto a pré-obesidade quanto a obesidade aumentaram
significativamente com as cargas de trabalho. A maioria dos problemas de saúde era de ordem física
e os problemas emocionais predominaram significativamente nas mulheres com sobrecarga de
trabalho. Metade das mulheres utilizavam o serviço público para resolução dos problemas de saúde,
e igual proporção automedicava-se. Não se verificou associação entre providências tomadas diante
dos problemas de saúde e cargas de trabalho. A prática contraceptiva mais utilizada pelas mulheres
era a pílula, especialmente pelas mulheres sem filhos. A indicação médica foi insignificante na
escolha do método. Maior porcentual de mulheres sem filhos não faziam auto-exame da mama e
exame Papanicolau. A televisão constituiu-se na principal atividade de lazer para dois terços das
mulheres. Maior proporção de mulheres com filhos (dupla e tripla carga de trabalho) dormiam menos
de 5 horas diárias, e proporção significativamente maior de mulheres com tripla carga de trabalho
fumava ou já havia fumado. Os resultados evidenciam a necessidade de se trabalhar na diminuição
da sobrecarga de trabalho da mulher, cabendo aos profissionais de saúde, promover a
conscientização da população, além de buscar alternativas de caráter preventivo ou de detecção
precoce de problemas de saúde relevantes como é o caso da obesidade, dos problemas emocionais
e gastrointestinais, além dos cardiovasculares, conseqüentes da sobrecarga de trabalho.

Nº de Classificação: 3391
ROSSATO, Lisabelle Mariano. Cuidando para a criança crescer apesar da dor: o cotidiano da
família da criança com artrite reumatóide juvenil. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2003. 179 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ANGELO, Margareth
RESUMO: Este trabalho teve como objetivos compreender o cotidiano da família da criança que
vivencia situação de dor decorrente de Artrite reumatóide juvenil, compreender o significado atribuído
pela família à dor e desenvolver um Modelo Teórico explicativo do significado dessa experiência da
família. A Teoria Fundamentada nos Dados e o Interacionismo Simbólico foram utilizados como
referencial metodológico e como referencial teórico, respectivamente a Os dados foram obtidos por
intermédio de entrevistas semiestruturadas com 12 famílias. A experiência que emergiu da integração
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dos conceitos revela uma trajetória vivida pela família em que os significados e os objetivos interagem
o tempo todo. O modelo teórico descreve uma experiência estruturada em torno de dois elementos
(definidos como motivacionais e intervenientes) e uma categoria central CUIDANDO PARA A
CRIANÇA CRESCER APESAR DA DOR, que se configurou como componente essencial ao cotidiano
da família que tem sob seus cuidados uma criança com Artrite reumatóide juvenil.

Nº de Classificação: 3392
BIAZON, Janir. Estudo retrospectivo das complicações pós-operatórias no período de
recuperação anestésica nos pacientes submetidos à cirurgia primária de lábio e palato. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. 90 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PENICHE, Aparecida de Cássia Giani
RESUMO: O estudo retrospectivo das complicações de cirurgias primárias de lábio e palato dos
pacientes na sala de recuperação anestésica, do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais
da Universidade de São Paulo, teve como objetivos caracterizar a amostra segundo as variáveis
demográficas, identificar as complicações mais freqüentes, e verificar a relação entre as
complicações identificadas e as variáveis demográficas. A amostra foi constituída de 484 prontuários
de pacientes submetidos à cirurgia primária de lábio e palato, no período de novembro de 2000 a abril
de 2001. Nos resultados deste estudo, houve o predomínio do sexo masculino e da raça branca, a
mediana de idade foi 12 meses, a fissura mais incidente foi a transforame, e o tipo de cirurgia
predominante foi a queiloplastia. Dos 484 pacientes em estudo, 58,05% tiveram pelo menos uma ou
mais complicações no pós-operatório. As complicações do sistema nervoso central foram dor
(22,31%), agitação/disforia (8,47%) e sonolência (1,65%); as complicações respiratórias foram
desaturação de oxigênio (17,36%), hipoventilação (6,20%), obstrução respiratória alta (2,89%) e
edema de língua (1,23%); as complicações cardiovasculares foram taquicardia (16,74%), bradicardia
(0,63%), hipertensão (0,21%) e hipotensão (0,21%); as complicações gastrointestinais foram náusea
e vômito (1,03%) e as outras complicações se manifestaram como hipotermia (10,95%), hipertermia
(4,33%), hemorragia (5,58%). Todas as análises efetuadas foram consideradas significativas quando
p< 0,05. A dor foi a complicação mais freqüente deste grupo estudado, particularmente nos pacientes
submetidos à queiloplastia, seguida da, desaturação de oxigênio. As ocorrências de hemorragia e
obstrução respiratória alta tiveram maior incidência em pacientes submetidos à palatoplastia.

Nº de Classificação: 3393
FARIAS, Fernanda Anajas Caldas. Dimensionamento de pessoal de enfermagem para pronto
socorro especializado em afecções cardiovasculares. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2003. 257 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GAIDZINSKI, Raquel Rapone
RESUMO: O estudo foi realizado no Pronto Socorro do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Os
objetivos foram: propor parâmetros para dimensionamento de pessoal de enfermagem para um
Pronto Socorro especializado em afecções cardiovasculares; dimensionar o quadro de pessoal de
enfermagem na Seção de Pronto Socorro através da aplicação do modelo proposto e analisar o
quadro de pessoal de enfermagem resultante da aplicação da proposta em relação ao quantitativo
existente na Seção de Pronto Socorro. Os parâmetros propostos foram: a carga de trabalho da
equipe de enfermagem através do primeiro atendimento de enfermagem, da consulta de enfermagem
de urgência, do atendimento na sala de emergência; do encaminhamento interno e externo, da
internação no Pronto Socorro; o tempo médio de assistência de enfermagem, despendidos nesses
procedimentos e o levantamento do número de ausências previstas e não previstas do pessoal de
enfermagem. Durante o período da coleta de dados houve, em média, diariamente: primeiro
atendimento de enfermagem 48,11 atendimentos, com uma carga média de trabalho da auxiliar de
enfermagem de 16,1h; 7,1 atendimentos de consulta de enfermagem de urgência com uma carga
média de trabalho da enfermeira de 0,42h; 3,6 atendimentos na sala de emergência com uma carga
média de trabalho da enfermeira de 4,7 h e da auxiliar de enfermagem de 5,4 h; 5,5 atendimentos de
encaminhamento interno com uma carga média de trabalho de 25,8 minutos da auxiliar de
enfermagem; 2,13 de encaminhamento externo com uma carga média de trabalho de 3,6 h da auxiliar
de enfermagem; 24,58 pacientes de internados no PS com uma carga média de trabalho para
enfermeira de 75,2h e da auxiliar de enfermagem de 192,2h. A carga média diária total de trabalho
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nessa Seção foi de 82,9 horas da enfermeira e de 219,7 horas da auxiliar de enfermagem. O
percentual de ausências previstas foi de 24,5% e de ausências não previstas para categoria
enfermeira foi de 1,67% e para categoria de auxiliar de enfermagem foi de 4,33%. O
dimensionamento de pessoal de enfermagem proposto resultante desse modelo foi de 81
trabalhadores, sendo 22 enfermeiras e 59 auxiliares de enfermagem. A defasagem do quadro de
enfermagem proposto em relação ao existente é de 31,81% de enfermeira e de 57% de auxiliar de
enfermagem.

Nº de Classificação: 3394
CARANDINA, Dirley Maria. Qualidade de vida no trabalho: construção e validação de um
instrumento de medida para enfermeiras. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2003. 263 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): KIMURA, Miako
RESUMO: Trata-se de um estudo de desenvolvimento metodológico que teve por objetivo construir e
validar um instrumento para medir a QVT de enfermeiras. A metodologia utilizada foi baseada nos
procedimentos teóricos, empíricos e analíticos propostos por Pasquali para a elaboração de
instrumentos psicométricos. Os procedimentos teóricos visaram a explicitação do construto que o
instrumento se propõe a medir, bem como a sua operacionalização em itens. Nesta etapa, optou-se
por adotar o modelo proposto por Eda Conte Fernandes, como ponto de partida; os indicadores de
QVT, específicos para as enfermeiras, foram obtidos por uma pesquisa qualitativa, junto a 70
enfermeiras, utilizando-se a análise de conteúdo segundo Bardin. Os resultados obtidos permitiram a
construção de um instrumento, que foi submetido à análise da adequação semântica e conceitual dos
itens, por um painel de 8 peritos. O pré-teste deste instrumento foi realizado com uma amostra de 50
enfermeiras. Os procedimentos empíricos compreenderam a etapa quantitativa para avaliação da
confiabilidade e validade do instrumento resultante, mediante aplicação do mesmo a uma amostra de
348 enfermeiras. Ambas as etapas foram realizadas em 4 hospitais da cidade de São Paulo (2
governamentais e 2 da rede privada). Os procedimentos analíticos compreenderam a análise da
validade do instrumento (de construto, convergente, discriminante e concorrente) e da confiabilidade
(Alfa de Cronbach). Este estudo resultou na criação de um instrumento composto por 65 itens e 13
domínios, com índices de confiabilidade altamente satisfatórios (Alfa total de 0,93 e nos domínios,
variando de 0,92 a 0,93).

Nº de Classificação: 3395
TRONCHIN, Daisy Maria Rizatto. Experiência de tornarem-se pais de recém-nascido prematuro
(A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. 227 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): TSUNECHIRO, Maria Alice
RESUMO: Este trabalho é um estudo de caso, cujos objetivos foram caracterizar os recém-nascidos
prematuros de muito baixo peso (RNP/MBP) admitidos na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e
Neonatal (UTIP/N) do nascimento ao seguimento ambulatorial no primeiro ano de vida, e
compreender a experiência dos pais. Sendo assim, optou-se pela realização da pesquisa em dois
momentos: o primeiro, na abordagem quantitativa, com uma população de 60 RNP/MBP do Hospital
Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP) no período compreendido entre 1999 - 2000.
Os dados foram coletados dos prontuários por meio de um formulário. Os resultados mostraram que
as mães eram na sua maioria primíparas (50,9%), com idade média de 27,5 anos e que 80,0%
realizaram o pré-natal. Em relação aos neonatos, a média de peso ao nascer foi 1.084g e a idade
gestacional de 30 semanas; 23,0% foram a óbito e a média de peso foi de 688g. Quanto ao tempo de
permanência na terapia intensiva, dos 46 sobreviventes, a mediana foi 10 dias e a de internação
hospitalar 49,5 dias. Foram submetidos à intubação e à ventilação mecânica (69,6%), à cateterização
central (78,3%) e à nutrição parenteral (98,7%). Dos egressos do Berçário, 75,0% realizaram
seguimento no Ambulatório Neonatal. O segundo momento, na abordagem qualitativa, os dados
foram obtidos pela observação participante e entrevista com os pais de bebês egressos da UTIP/N do
HU-USP. Adotou-se como referencial teórico-metodológico a Antropologia Cultural e a Etnografia. Da
análise das narrativas, emergiram seis categorias culturais e subcategorias que evidenciaram dois
temas: “A capacidade para tornarem-se pais de um RNP/MBP: momentos de luta e crescimento” e “O
cuidar e conviver com o filho”. Os pais vivenciaram todo o processo permeado pela ambivalência de
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sentimentos em que o medo e a esperança predominaram. Relataram que essa experiência foi
marcante e transformadora, atribuíram à religiosidade, aos profissionais de saúde e à assistência
especializada a sobrevida do filho. Sentiram-se capacitados para cuidar da criança após a alta
hospitalar, embora tenham reconhecido a existência de obstáculos que emergiram do contexto
sociocultural para desempenharem os papéis de pai e mãe.

Nº de Classificação: 3396
SILVA, Ana Luisa Aranha e. Enfermagem em saúde mental: a ação e o trabalho de agentes de
enfermagem de nível médio no campo psicossocial. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2003. 310 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FONSECA, Rosa Maria Godoy Serpa da
RESUMO: Este estudo elegeu para objeto de investigação o fazer, o saber e o saber-fazer de quinze
agentes de enfermagem de nível médio que desenvolvem atividades assistenciais no Centro de
Atenção Psicossocial II Prof. Luís da Rocha Cerqueira, sede do Programa de Integração Docente
Assistencial em Saúde Mental da Secretaria de Estado da Saúde e Universidade de São Paulo. A
escolha das agentes deu-se mediante a crença de que o grupo protagoniza a ação e o trabalho da
enfermagem em saúde mental no campo psicossocial porque é quem prevalentemente oferece ação
de saúde mental no cenário de estudo. Esta pesquisa utilizou a Oficina de Trabalho como
procedimento metodológico para a captação, análise e reconstrução do fazer e do saber das agentes
de enfermagem. A construção compartilhada do conhecimento indicou duas dimensões da produção
de produtos de saúde. Na primeira dimensão as agentes de enfermagem de nível médio produzem e
oferecem ação de saúde mental mediatizada pelo fazer impregnado de saber alinhado ao campo
psicossocial do coletivo institucional e compartilham a autoria da ação de forma subalternizada ao
agente com formação de nível superior. A segunda dimensão do fazer agrega significado à ação de
saúde e permite a apropriação da autoria da produção de produtos de saúde, configurando o trabalho
da enfermagem: o cuidado em si de enfermagem em saúde mental. Os resultados indicam ainda uma
prevalência de produção e oferta de produtos de saúde que atinge o usuário individual, no interior da
instituição, indicando a necessidade institucional de buscar aprofundamento e coerência aos
pressupostos do campo psicossocial no que tange à articulação do serviço com o território, à inclusão
de ação de saúde para familiares e à ampliação da produção de produtos na esfera da vertente
crítica da reabilitação psicossocial. A Oficina de Trabalho revela-se um instrumento potente para a
particular aquisição de consciência crítica quando amplia o repertório teórico das pesquisadas, eleva
o relato de experiência para o patamar do saber construído coletivamente e promove a mudança
objetiva da posição das agentes de enfermagem no cenário do poder institucional.

Nº de Classificação: 3397
LAURENTI, Daniela. Reprodução social, prática alimentar e estado nutricional de crianças:
(estudo populacional no município de Itupeva, SP). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2003. [128] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FUJIMORI, Elizabeth
RESUMO: A alimentação nos primeiros anos de vida tem papel fundamental na saúde da criança,
especialmente no processo de crescimento e desenvolvimento, com importantes reflexos na vida
futura. Nessa fase da vida as necessidades nutricionais são muito elevadas, tornando a criança
extremamente vulnerável aos agravos nutricionais, bem como as práticas alimentares inadequadas
provavelmente estarão associadas às principais morbidades que acometem a criança, elevando o
risco de morrer. Tendo em vista que o ato de alimentar-se ocorre em ambiente social, comumente o
familiar, e que a prática alimentar infantil varia amplamente nas diferentes famílias, influenciando
diretamente o estado nutricional infantil, este estudo transversal, de base populacional, teve como
objetivo, caracterizar a prática alimentar e o estado nutricional de 261 crianças menores de dois anos,
residentes no município de Itupeva, SP, segundo as formas de reprodução social de suas famílias.
Tomando como base um modelo teórico hierarquizado, construíram-se perfis centrados na categoria
da reprodução social, que possibilitaram o reconhecimento de três grupos sociais homogêneos
(GSH's). A prática alimentar foi caracterizada considerando o perfil de aleitamento materno,
classificado segundo os critérios da OMS/OPAS e a alimentação de transição, avaliada de acordo
com os grupos de alimentos. O estado nutricional, foi avaliado através da adequação dos índices
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altura/idade (A/I) e peso/altura (P/A), expressos em termos de escore Z e percentis. A anemia foi
caracterizada através da concentração de hemoglobina (Hb) sangüínea. As crianças que
compuseram o GSH1 (19,2%) pertenciam a famílias com adequadas formas de trabalhar, que
possibilitaram um padrão diferenciado de consumo e um melhor uso do espaço geo-social. Já as
famílias que compuseram o GSH2 (36,4%) apresentaram, apesar da precariedade da renda, uma
certa qualificação para as formas de trabalhar, configurando um certo equilíbrio e a possibilidade de
aperfeiçoamento de suas formas de viver. O mesmo não ocorreu com o GSH3 (44,4%), cujas famílias
apresentaram uma precária inserção no trabalho e conseqüentemente não atingiram um padrão de
consumo qualificado. Os padrões de aleitamento materno não diferiram significativamente entre os
GSH's (p>0,05), porém o GSH3 apresentou os menores percentuais de AME, enquanto em relação
ao AMP, equiparou-se ao GSH1. Maior proporção de crianças do GSH1 encontravam-se em AMCTO.
O perfil de aleitamento materno, analisado por curva de sobrevida, mostrou que no momento da
entrevista, 41% das crianças estavam sendo amamentadas, não diferindo estatisticamente entre os
GSH's (p=0,31). A idade média de introdução dos alimentos distribuiu-se de forma similar nos três
GSH's (p>0,05). Não se observou diferença significativa entre os GSH's, em relação à freqüência de
consumo dos alimentos, analisados por grupos, exceto para o GSH3 que consumiu significativamente
menos carne que os demais GSH's (p<0,05) e apresentou consumo diário de caldo de carne
significativamente menor que os demais GSH's (p<0,05). As crianças do GSH2 e GSH3 consumiam
mais alimentos do Grupo de Cereais e Feculentos que as do GSH1 e as do GSH3 consumiam
também menos alimentos do Grupo das Hortaliças e do Grupo das Frutas, em relação aos demais
GSH's. Proporção significativamente menor de mães do GSH3 (p<0,05) receberam informações
sobre prática alimentar infantil durante as consultas de puericultura, reforçando a precariedade de sua
inserção social. Não se verificou diferença estatisticamente significativa entre os grupos sociais
(p>0,05), nem quanto à desnutrição crônica ou aguda, nem em relação à obesidade. O total de
desnutridos crônicos concentrava-se no GSH2 e GSH3, da mesma forma que a proporção de
crianças em risco de desnutrição crônica. As crianças com desnutrição aguda concentravam-se
apenas no GSH2, que também apresentou maior proporção de crianças em risco de desnutrição
aguda. As crianças obesas ou com risco para obesidade concentravam-se no GSH1. A prevalência
de anemia foi de 41,6%, não diferindo estatisticamente entre os GSH's (p>0,05). No geral, os
resultados obtidos não constataram associação significativa entre a prática alimentar e o estado
nutricional das crianças estudadas com os perfis de reprodução social de suas famílias, expressos
nos três GSH's. Entretanto, não há como se desconsiderar ou subestimar o papel da determinação
social do processo saúde-doença. Assim, sugere-se a realização de novas investigações, com o
aprimoramento das técnicas tanto para a identificação dos perfis de reprodução social, quanto para a
caracterização da prática alimentar e do estado nutricional infantil.

Nº de Classificação: 3398
CAMPOY, Marcos Antonio. Ensino de enfermagem em saúde mental e psiquiátrica: uma visão da
fenomenologia social na perspectiva do professor e do aluno (O). São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. 146 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): STEFANELLI, Maguida Costa
MERIGHI, Miriam Aparecida Barbosa
RESUMO: Realizei esse estudo com o objetivo de compreender o processo ensino-aprendizado
segundo a perspectiva do professor e do aluno que vivenciaram a disciplina de enfermagem
psiquiátrica e saúde mental para iluminar o meu mundo vida como enfermeiro assistencial e docente
de enfermagem. Por meio da Fenomenologia Compreensiva da Ação Social de Alfred Schutz
caminhei do solo originário, do fenômeno em estudo, ao desvelamento de dois tipos sociais vividos na
disciplina do curso de graduação, a partir da análise dos discursos de professores e alunos. O
professor projetou sua ação para propiciar condições ao desenvolvimento do aluno como pessoa e
profissional. Ao realizar a análise dos seus discursos extrai os “motivos para” agir e os categorizei
como “valorizando a comunicação e a relação entre pessoas”; “aprendendo a considerar o outro
como pessoa”; “valorizando o cuidado integral”, “desmistificando medos e pré-conceitos” e “atribuindo
significado ao autoconhecimento”. Para o aluno, o agir humano do professor ao ensinar na disciplina
facilitou seu aprendizado significativo, pois seu projeto de ação para aprender foi edificado em
reciprocidade de intenções com o do professor. Assim, o aluno adquiriu conhecimento para
desenvolver-se como pessoa e profissional. Da mesma forma, analisei os discursos dos alunos e
extrai os “motivos para“ agir e os categorizei como “percebendo a relevância do conhecimento sobre
comunicação e da relação entre pessoas”; “aprendendo a ver o outro como pessoa”; “aplicando o
conhecimento adquirido para o cuidado integral”; “sentindo-se motivado para mudar de atitude” e
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“reconhecendo o significado do autoconhecimento”. Essa abordagem da pesquisa permitiu conhecer
o “típico vivido” do professor que quer um aluno compromissado, reflexivo, competente e que veja o
outro como pessoa e, do aluno que quer aprender a lidar com ser humano em sua saúde física e
mental, com competência. Esse estudo ofereceu subsídios para o aluno desenvolver atitude positiva
em relação ao transtorno mental e à pessoa portadora de sofrimento psíquico; em relação a
importância do autoconhecimento como via de amadurecimento pessoal e profissional para o cuidado
do outro e em relação aos aspectos centrais do cuidado em enfermagem psiquiátrica e saúde mental,
comunicação e relacionamento interpessoal terapêutico, independentemente do tipo de serviço onde
é oferecido o cuidado.

Nº de Classificação: 3399
CAVALHERI, Silvana Chorratt. Constituição dos modos de perceber a loucura por alunos e
egressos do curso de graduação em enfermagem: um estudo com enfoque da fenomenologia
social (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. 214 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MERIGHI, Miriam Aparecida Barbosa
RESUMO: Este estudo teve por objetivo conhecer como foi constituída a percepção que os alunos de
graduação e egressos de uma Escola de Enfermagem têm sobre o doente mental e, compreender de
que forma o ensino de enfermagem psiquiátrica repercute nesse processo. Para tanto, foi usado o
método qualitativo com enfoque na Fenomenologia Social e, como recurso de desvelamento da
essência do fenômeno, foram realizadas entrevistas com nove alunos ingressantes no curso de
graduação que não haviam experienciado o ensino na área da Saúde Mental utilizando as seguintes
questões norteadoras: Doente mental: quando você ouve esta palavra que imagens Ihe vêm à
mente? Como foi sendo constituída, ao longo de sua vida, esta percepção que você tem do doente
mental? No entanto, aos dez enfermeiros egressos, também sujeitos desta investigação, foi acrescida
a questão: Após ter cursado a Disciplina Enfermagem Psiquiátrica, houve alteração na sua percepção
em relação ao Doente Mental? Dos discursos dos sujeitos emergiram cinco categorias concretas do
vivido: percebendo uma pessoa diferente; pessoas que despertam medo; pessoas que despertam dó
e compaixão; preconceito e contextualizando a percepção sobre o doente mental. Embora tenha sido
possível encontrar semelhança inicial entre os discursos dos alunos e dos egressos no que se refere
à percepção constituída, duas outras categorias originaram-se pautadas na vivência do processo
ensino-aprendizagem proporcionada pela Disciplina Enfermagem Psiquiátrica: pessoa que precisa de
ajuda, reelaboração da percepção. O tipo vivido do aluno quanto à percepção do doente mental, foi
assim constituído: uma pessoa diferente, violenta, sem controle, que perde a razão, sem habilidades
e condições de viver socialmente, que desperta emoções conflitantes como medo, preconceito e
compaixão. O egresso retrata um tipo vivido que concebe o doente mental como uma pessoa que
precisa de ajuda, pois a falta de conhecimentos, de recursos psíquicos e emocionais dos
profissionais, das famílias e da sociedade favorece a segregação e a exclusão. Assim, os doentes
atendidos sob este novo paradigma, por agirem sem se auto-estigmatizarem, estabelecem um novo
modelo de relação com os profissionais. O estudo permitiu compreender que o estigma do doente
mental, construído socialmente, está bastante arraigado nos sujeitos e, portanto, em nossos alunos,
muito do que se verifica como fruto da própria psiquiatria e que transformações ocorrerão a partir da
vivência de forma plena do novo modelo. Assim, o ensino necessita da prática subsidiada
teoricamente pelos eixos que sustentam os princípios da Reforma Psiquiátrica.

Nº de Classificação: 3400
BITTES JÚNIOR, Arthur. Cuidar sob a perspectiva do budismo de Nitiren Daishonin e da ciência
do ser humano unitário: uma história de revolução humana (O). São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. [182] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CIANCIARULLO, Tâmara Iwanow
RESUMO: Este estudo tem como eixo principal o cuidar enquanto expressão da essência do ser
humano e um conceito unificador da ciência de Enfermagem. A preocupação maior foi compreender
como e quando o ser humano percebe o outro e desenvolve o desejo de cuidar. Pautado no
paradigma da ciência pós-moderna, sentiu-se a necessidade de buscar meios que ampliassem a
compreensão sobre a vida e o ser humano, antes de saber em que condições existências o cuidar se
torna expressão da essência humana. Nesta busca, a ciência do ser humano unitário, de Martha E.
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Rogers, ofereceu uma importante estrutura conceitual que, somada à explicação da dinâmica da vida,
apresentada no Budismo de Nitiren Daishonin, explanada por Daisaku Ikeda e praticada na
organização budista Soka Gakkai, possibilitou explanar e compreender o ser humano. Da fusão de
ciência e religião originou-se uma estrutura cognitiva que visa explicar como o ser desenvolve a
condição humana de cuidar da vida. Esta estrutura cognitiva foi utilizada para analisar a história de
vida de uma praticante do Budismo, associada a Soka Gakkai. Usou-se como referencial
metodológico a história oral, na modalidade de história oral de vida. A análise demonstrou que os
sofrimentos da vida, quando vistos sob a óptica de uma estrutura filosófica, no caso o Budismo,
estimularam uma forte energia vital que produziu um movimento de revolução humana da
colaboradora e de sua família, tornando-na uma pessoa feliz, saudável e uma efusiva praticante da
compaixão e do cuidar da vida. Os conceitos e princípios da ciência do ser humano unitário foram
identificados em todo o movimento de transformação da vida da narradora. Concluiu-se que a
revolução humana é a condição principal para desenvolver, no ser humano, a compaixão que o
impele a cuidar da vida reconhecendo, na sua vida e na vida do outro, uma extrema dignidade e
respeito. Esta revolução humana, partindo de uma pessoa, amplia-se para toda a sociedade e para
todo o cosmo, providenciando, assim a paz mundial.

Nº de Classificação: 3401
BARTOLOMEI, Silvia Ricci Tonelli. Processo de trabalho do enfermeiro no centro de material e
seu lugar no processo de cuidar pela enfermagem (O). São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2003. [173] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LACERDA, Rúbia Aparecida
RESUMO: Este estudo teve como finalidade discutir a relação do processo de trabalho das
enfermeiras de centro de material da cidade de Campinas com o processo de trabalho em saúde e o
processo de cuidar pelo enfermeiro. Para tanto utilizamos como referencial teórico metodológico o
materialismo histórico e dialético. As entrevistas realizadas com 10 enfermeiras que atuam em centro
de material foram submetidas ao procedimento de análise de discurso, que ao revelarem a sua práxis
resultaram nas seguintes categorias empíricas: a gerência no trabalho do enfermeiro em centro de
material, valoração do trabalho em centro de material e o cuidado no trabalho do enfermeiro em
centro de material. Utilizamos para a análise dessas categorias o referencial teórico do trabalho em
saúde desenvolvido por Gonçalves e Merhy, a partir da teoria marxiana do trabalho em geral. Os
resultados permitiram constatar que essas enfermeiras constituem um grupo social homogêneo nos
seus modos de viver e trabalhar bem como na aceitação do papel social que representam no seu
trabalho desde que seja de cunho administrativo para previsão, provisão e controle de materiais,
portanto seu objeto de trabalho é constituído pelos artigos médicos–hospitalares a serem
processados para atender as necessidades de procedimentos clínicos de intervenção no corpo. As
enfermeiras reconhecem uma relação indireta do trabalho em CM com o cuidado no sentido de
qualificar a assistência prestada e reconhecem também a desvalorização do seu trabalho pelo ensino
de forma geral e de outros setores do hospital, como a diretoria e administração. Essa tensão
causada pela contradição entre a valorização do trabalho e a desvalorização por outros determina um
questionamento sobre o papel social que elas representam. O processo de trabalho em CM acontece
como necessidade da força dominante de assistência à saúde e contraditoriamente sob os interesses
dos mantenedores dessa estrutura, levando a incerteza da continuidade da existência desta estrutura
de trabalho, cabendo ao enfermeiro de CM, por intermédio de seus conhecimentos específicos e de
sua competência, estabelecer e direcionar novas relações com o processo de cuidar em saúde.

Nº de Classificação: 3402
SILVA, José Vitor da. Ser idoso e ter qualidade de vida: as representações de idosos residentes em
cidades do sul de Minas Gerais. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2003. 202 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): KIMURA, Miako
LEFÈVRE, Fernando
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo, que teve como objetivos identificar as representações
de idosos sobre os significados de “ser uma pessoa idosa” e as suas representações sobre a
expressão “qualidade de vida”. Foram entrevistados 50 idosos de ambos os sexos, residentes em três
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cidades sul mineiras. Itajubá, Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí. A coleta de dados foi realizada
mediante entrevista semi-estruturada, gravada e transcrita literalmente. As diretrizes metodológicas
do Discurso do Sujeito Coletivo foram utilizadas para a seleção das idéias centrais e das expressõeschaves correspondentes, a partir das quais foram extraídos os discursos dos idosos. Identificaram-se
as seguintes representações sobre o evento “ser pessoa idosa”: pessoa com capacidade e
inabilidade funcional; com bastante idade mas com saúde e disposição para trabalhar; com muita
experiência de vida; que já viveu muitos anos e cumpriu os seus objetivos de vida. As representações
dos idosos sobre o conceito de qualidade de vida se estruturaram nas seguintes dimensões: saúde
física; independência física; autonomia; psicológica; social; econômica; família; religiosidade e
transcendência; meio ambiente e cidadania. Confirma-se neste estudo o caráter multidimensional e
multideterminado dos fenômenos estudados, referenciados a diversos aspectos objetivos e subjetivos
da vida humana.

Nº de Classificação: 3403
COSTA, Ana Lucia Siqueira. Processos de enfrentamento do estresse e sintomas depressivos
em pacientes portadores de retocolite ulcerativa idiopática. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. 173 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CHAVES, Eliane Corrêa
RESUMO: Inserindo-se na tradição de estudos sobre as relações entre doenças e processos
emocionais, este trabalho investigou as formas de enfrentamento do estresse e a presença de
sintomas depressivos em 100 indivíduos portadores de retocolite ulcerativa idiopática (RCUI),
usuários do Ambulatório de Doenças Inflamatórias do Cólon do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo, em São Paulo, que foram comparados a um grupo
controle formado por 100 acompanhantes de pacientes de outra unidade da mesma instituição,
isentos da doença, garantindo-se similaridade sociodemográfica entre os dois grupos. O grupo de
doentes compõe-se predominantemente de mulheres brancas, de baixa instrução, a maioria das
quais mantém relacionamento conjugal, reside com familiares e revela ser praticante de crença
religiosa. A metodologia consistiu em aplicar aos dois grupos o Inventário de Estratégias de
Enfrentamento (Coping) de Folkman e Lazarus e o Inventário de Depressão de Beck. A situação
estressante mais relatada entre os portadores de RCUI foi a própria doença (categoria dificuldades
pessoais, 60%); para enfrentá-la, recorrem sobretudo a estratégias dos fatores Suporte social (47%) e
Reavaliação positiva (40%). No grupo controle, o evento estressante mais referido foi da categoria
família (44%) – sobretudo doença em família –; e as estratégias utilizadas, do fator Reavaliação
positiva (52%). Quanto ao transtorno do humor, 71% dos portadores de RCUI não apresentavam
sintomas depressivos (contra 78% do grupo controle), 9% apresentavam disforia (mesmo percentual
do grupo controle) e 20%, sintomas depressivos (contra 13% do grupo controle). A associação entre
as características clínicas da RCUI e os sintomas depressivos mostrou que estes estão mais
presentes nos indivíduos em situação de maior gravidade da doença. Na associação entre as
características clínicas e os processos de enfrentamento mais utilizados pelos doentes, verificou-se
predominância do fator Suporte social, independentemente da intensidade das manifestações clínicas
da doença e da presença ou ausência de sintomas depressivos. Inferem-se dos resultados desafios
para a pesquisa, o ensino e a prática da Enfermagem.

Nº de Classificação: 3404
FLORENTINO, Lucia Cristina. Participação do acompanhante no processo de nascimento na
perspectiva de humanização (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2003. 163 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GUALDA, Dulce Maria Rosa
RESUMO: Este trabalho é um estudo de caso qualitativo, que teve como objetivo compreender a
perspectiva dos profissionais de enfermagem que atuam no centro-obstétrico do Hospital Universitário
da Universidade de São Paulo frente a um processo de mudança organizacional. A mudança próativa implantada no serviço foi a da participação do acompanhante durante a internação da
parturiente no centro obstétrico. A coleta de dados foi feita através de entrevistas em duas fases, a
primeira possibilitando uma avaliação da opinião dos profissionais antes da mudança pró-ativa e a
segunda, após a implantação. A análise das narrativas permitiu o reconhecimento e a compreensão
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das ansiedades comuns, dos mecanismos de defesa individuais e das estratégias coletivas de defesa
ou aceitação da equipe frente aos problemas e oportunidades decorrentes da mudança efetivada.
Nos seus relatos os profissionais de enfermagem valorizaram a importância da orientação, do
respaldo da chefia e da integração da equipe, apontando vantagens como minimização da solidão da
parturiente e do estresse do acompanhante a estrutura física como uma dificultadora do processo.
Demonstraram, na primeira fase da pesquisa, insegurança e resistência frente a mudança proposta,
enquanto, na segunda fase, as experiências positivas favoreceram o fortalecimento da equipe e
melhor compreensão das necessidades de cada parturiente e seus familiares. Em termos
profissionais, este trabalho está direcionado para a melhoria da assistência ao parto.

Nº de Classificação: 3405
MELLO, Inaiá Monteiro. Avaliação da qualidade da assistência da Divisão de Enfermagem do
Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP sob o ponto de vista do prestador
de serviço e do usuário (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2003.
172 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ARANTES, Evalda Cançado
RESUMO: Esta é uma pesquisa descritiva, de caráter exploratório, dentro de uma abordagem quantiqualitativa, modalidade estudo de caso, com o objetivo de conhecer como é percebida, pelos usuários
e prestadores de serviço da Divisão de Enfermagem do Instituto de Psiquiatria do Hospital das
Clínicas de São Paulo, a qualidade da assistência de enfermagem prestada nessa instituição. O
local da realização da pesquisa foi constituído de todas as unidades de atendimento, em psiquiatria
e saúde mental, que eram de responsabilidade da Divisão de Enfermagem na época da realização
da pesquisa: unidades de internação, semi-internação e ambulatório. Os sujeitos da pesquisa foram
os dezoito enfermeiros, que trabalhavam na especialidade psiquiatria e estavam presentes na época
da coleta de dados; dez profissionais de enfermagem de nível médio que também atuavam na
especialidade; dez familiares de pacientes e dez pacientes que estavam sendo assistidos no Instituto
de Psiquiatria, nessa mesma ocasião. O instrumento para coleta de dados foi uma entrevista com
questões semi-estruturada. Os procedimentos para colheita e análise dos dados seguiram o
referencial de Bardin (1977). Os resultados mostraram que tanto os prestadores de serviço quanto os
usuários do serviço, pacientes e familiares, avaliaram a assistência prestada pela Divisão de
Enfermagem do Instituto de Psiquiatria de São Paulo como de boa qualidade, embora algumas
ressalvas fossem feitas envolvendo aspectos como a formação profissional de seus elementos, a falta
de recursos materiais e financeiros, falhas na área física do e falhas no atendimento de pacientes e
familiares de pacientes.

Nº de Classificação: 3406
OLIVEIRA, Adriana Cristina de. Infecção do sítio cirúrgico en pacientes submetidos à cirurgia do
aparelho digestivo: uma proposta de predição de risco. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2003. 118 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CIOSAK, Suely Itsuko
RESUMO: Trata-se de um estudo de caráter epidemiológico, tipo coorte, prospectivo, realizado no
Serviço de Cirurgia do Aparelho Digestivo (CAD), em dois hospitais gerais de ensino, da cidade de
São Paulo. Teve por objetivo geral: desenvolver um índice preditivo de risco, para a infecção do sitio
cirúrgico (ISC), em pacientes submetidos à cirurgia do aparelho digestivo e comparar sua capacidade
preditiva com o índice de risco do National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS). Os objetivos
específicos foram: determinar a incidência de infecção do sítio cirúrgico intra-hospitalar e após a alta,
avaliar os possíveis fatores de risco para ISC: idade, sexo, procedimento cirúrgico realizado, condição
de realização da cirurgia, condição clínica do paciente (Sociedade Americana de Anestesiologia ASA), obesidade (Índice de Massa Corpórea - IMC), presença de neoplasia, classificação da ferida
operatória, duração do procedimento cirúrgico, uso de antibioticoterapia, permanência pré-operatória,
gravidade da doença de base do paciente, uso de anestesia, cirurgia laparoscópica, além de validar o
índice de risco NNIS e compará-lo com o modelo alternativo. Todos os pacientes submetidos a CAD,
no período de agosto de 2001 a março de 2002 foram acompanhados, de acordo com os critérios
estabelecidos pela metodologia NNIS, durante a internação e após a alta hospitalar, até o trigésimo
dia da data da cirurgia, por retorno ambulatorial e contato telefônico. No período do estudo, obteve-se
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uma incidência global de ISC de 24,5%; foram notificadas 149 ISC, sendo 33 (22,1%) durante a
internação e 116 (77,9%) após alta hospitalar. Considerando, apenas a incidência intra-hospitalar da
ISC, esta foi apenas 5,4%. Em relação aos possíveis fatores de risco para ISC, estiveram associados
à sua ocorrência na análise univariada: unidade, obesidade, risco cirurgia, duração ajustada, cirurgia
laparoscópica, potencial de contaminação, anestesia e o uso de antibiótico. Todas estas variáveis
mostraram-se estatisticamente significativas à ocorrência da ISC, p<0,05. Para a análise multivariada,
pela regressão logística foram incluídas todas as variáveis que apresentaram um valor de p<0,20:
unidade, obesidade, risco cirurgia, duração ajustada, cirurgia laparoscópica, potencial de
contaminação, anestesia, uso de antibiótico, tipo de cirurgia. No entanto, perderam a significância
estatística: unidade, anestesia, uso de antibiótico, tipo de cirurgia. Para construção do modelo
alternativo, foram incluídas: obesidade, risco cirurgia, duração ajustada, cirurgia laparoscópica e
potencial de contaminação. Na validação do Modelo NNIS, foi incluída a variável ASA, por ser parte
constituinte do mesmo e pela sua importância epidemiológica. Após a construção do modelo na
validação do índice de risco NNIS, verificou-se que o mesmo mostrou pouco preditivo à ocorrência da
ISC, na amostra estudada, sendo avaliado em relação ao ajuste dos dados, pelo teste de adequação
de Hosmer-Lemeshow e pelo poder de discriminação obtido pela curva ROC, [(0,652); 0,627; IC
95,0% 0,575 – 0,678]; modelo alternativo [(0.895); 0,753; IC 95,0% 0,708 – 0,799]. A validação do
modelo alternativo não se constituiu objetivo deste estudo, mas foi verificada melhor área sob a curva
e, portanto, melhor acurácia em relação ao Modelo NNIS. Os resultados deste estudo oferecem aos
profissionais do controle de infecção hospitalar novas perspectivas para continuidade da busca de um
índice de risco do paciente de cirurgia do aparelho digestivo e que apresente maior acurácia em
relação ao atualmente adotado, considerando as peculiaridades dos procedimentos cirúrgicos
realizados.

Nº de Classificação: 3407
SILVA, Cesar Cavalcanti da. Competências na prática educativa para constituição da força de
trabalho em saúde: um desafio aos educadores. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades, 2003. 164 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): EGRY, Emiko Yoshikawa
RESUMO: Tomando como objeto de estudo a Prática Educativa [ensino e avaliação] operada no
espaço de interseção entre a academia, os serviços de saúde e a comunidade, no Estágio Rural
Integrado da Universidade Federal da Paraíba – ERI/UFPB, discutiu-se acerca da centralidade dos
Conhecimentos nos processos de ensino e de avaliação dos docentes vinculados ao ERI, no
exercício de suas atividades em campo de estágio, propondo-se a utilização de uma prática educativa
transformadora, ancorada na abordagem por Competências. Propôs-se também a utilização
permanente da Metodologia da Intervenção Práxica da Enfermagem em Saúde Coletiva – METISC,
como referencial pedagógico das práticas educativas, com amparo na abordagem pedagógica das
Competências, e ambos como orientadores dos processos de constituição da força de trabalho em
saúde e, em particular, da enfermagem, visando à produção de sujeitos críticos, reflexivos e
questionadores, que atendam aos requerimentos do Sistema Único de Saúde - SUS, nesta área.
Partiu-se do pressuposto de que a Ideologia conservadora é um dos elementos responsáveis pela
dificuldade de implementação de mudanças nas práticas educativas voltadas para a constituição da
força de trabalho em saúde no ERI/UFPB em direção ao SUS e que, apesar das recomendações da
política oficial dos setores saúde e educação, os docentes atuantes no cenário investigado ainda se
mantêm praticamente a reboque dos acontecimentos nesta área, oferecendo, todavia,
contraditoriamente a essa resistência, espaços em suas práticas educativas, para transformações na
reprodução ideológica. O material empírico foi obtido por meio de entrevistas semi-estruturadas e
analisado através da técnica de Análise de Discurso, proposta por FIORIN (1990, 1999). Com este
processo, foi possível a construção da categoria empírica: Contradição entre teoria x prática nos
processos de constituição da força de trabalho em saúde, sendo tomada como categoria
interpretativa: A abordagem por competências como superação do modelo tradicional para a
constituição da força de trabalho em saúde.

Nº de Classificação: 3408
SANTOS, Silvia Maria Azevedo dos. Cuidador familiar de idosos com demências: um estudo
qualitativo em famílias de origem nipo-brasileira e brasileira (O). Campinas. Universidade Estadual de
Campinas, 2003. 211 f.
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Tese (Doutorado em Educação )
Orientador(es): DALGALARRONDO, Paulo
RIFIOTIS, Theophilos
RESUMO: Estudos transculturais são úteis oportunidades para a promoção do conhecimento sobre o
significado atribuído pelos grupos humanos aos grandes eventos do curso de vida, entre eles a
dependência e o cuidado familiar a idosos. Contribuem para identificar o que é culturalmente
particular e o que é compartilhado por diferentes grupos, assim como para a compreensão de
padrões de continuidade e de mudança cultural. No Brasil, a presença de comunidades nipobrasileiras relativamente fechadas, onde velhos imigrantes e sua descendência brasileira lutam por
manter sua identidade cultural, oferece chance para o desenvolvimento de estudos comparativos
entre grupos que parecem não compartilhar os mesmos valores, crenças e práticas. Conduzimos um
estudo qualitativo com o objetivo de conhecer como o papel de cuidador se constitui entre membros
de dois diferentes grupos culturais e quais são os significados atribuídos à experiência de cuidado no
seio de suas famílias. Com base no enfoque etnográfico de Geertz, nosso procedimento incluiu
observação participante e entrevistas semi-estruturadas aplicadas a seis famílias de origem nipobrasileira e seis de origem brasileira. Elas constituíram amostra de conveniência, cujos participantes
foram emparelhados por critérios educacionais e econômicos. Foram recrutados em hospitais, clubes
e na comunidade. Todas tinham pelo menos um membro idoso altamente dependente e portador de
algum tipo de demência, o qual podia ser o cônjuge, pai ou mãe, sogro ou sogra do cuidador familiar
primário. Em todas as famílias, esse membro que era o principal responsável pelos cuidados foi eleito
como a principal fonte de dados e como o elo da pesquisadora com outros membros da família ou da
comunidade. A coleta de dados foi realizada principalmente nas casas, mas também em locais e
eventos públicos, tais como igrejas, clubes, festas e rituais aos quais a pesquisadora foi convidada.
Essas diferentes situações produziram registros de campo, representações das relações de
parentesco entre os membros das famílias (heredogramas) e um corpus inicialmente constituído pela
transcrição literal do conteúdo das entrevistas. Esse corpus foi submetido a análise de conteúdo com
o apoio do programa computacional QSR NUD*IST (Non-Numeric Unstructured Data, Index
Searching and Theorizing). O primeiro resultado foi um conjunto de categorias nativas que foram
constantemente comparadas aos registros de campo e aos heredogramas. Uma análise em
profundidade desse material produziu uma hierarquia (árvore) de categorias de significados, dos
quais abstraímos cinco grandes eixos temáticos: 1) a construção da demência como doença e do
familiar como doente, 2) o cuidador familiar na sua pluralidade, 3) a complexidade do processo de
cuidar, 4) o grupo doméstico e a dinâmica de interações com o cuidador familiar, 5) tensões, dilemas
e conflitos vividos pelos cuidadores. A interpretação dos dados permite dizer que em ambos os
grupos a família é considerada como o lócus preferencial do cuidado. Todavia, em vez de o cuidado
ser focalizado exclusivamente no cuidador primário, como é sugerido pela literatura, em ambos os
grupos as tarefas de cuidar são basicamente compartilhadas por um núcleo familiar mais próximo em
termos de parentesco e secundariamente por outras pessoas que mantêm algum tipo de relação de
compromisso com o núcleo familiar. Chamamos esse grupo ampliado de grupo doméstico. O grupo
doméstico pode ser descrito estruturalmente como uma rede de cuidados, na qual tarefas e papéis
sofrem sucessivas reconfigurações, dependendo das demandas do cuidado, da personalidade dos
cuidadores e de seus recursos pessoais, das alianças feitas pelos membros da rede, das relações
atuais e passadas entre o idoso doente e os cuidadores, do estágio da doença do idoso, de
condições de contexto e de crenças e práticas culturais. A melhor metáfora para se fazer referência à
complexa dinâmica estabelecida pela rede doméstica de cuidadores é balé de cuidadores. A principal
diferença observada entre os dois grupos de famílias não residiu em padrões de tarefas e de papéis
de cuidar, mas nos significados atribuídos ao apoio familiar, ao cuidado em si mesmo e ao cuidado e
à velhice no contexto do curso de vida social e individual. As famílias nipo-brasileiras mencionaram,
mais do que as de origem brasileira, suas referências culturais, o que sugere que suas crenças sobre
algo parecido com a cultura tradicional japonesa são um importante elemento à constituição da
identidade e à continuidade do grupo.

Nº de Classificação: 3409
SANTOS, Filadelfo Queiroz. Paixão de cuidar: as falas dos alunos de enfermagem (A). São Paulo.
Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem,
2001. [76] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SARTI, Cynthia Andersen
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RESUMO: O estudo foi realizado com alunos regularmente matriculados no período integral do Curso
de Graduação em Enfermagem, de uma universidade pública da cidade de São Paulo. O método
utilizado foi o qualitativo. A pesquisa teve como objetivo investigar o que mobiliza e caracteriza os
alunos na escolha da profissão de enfermagem para conhecer as motivações inconscientes que os
levam à "paixão de cuidar". A análise dos dados, sob visão psicanalítica, demonstrou que as
motivações inconscientes que mobilizam os alunos no ato de cuidar enfatizam a relação que se
estabelece no processo e não no ato em si. Assim, os alunos aparecem como alguém que é
mobilizado; que obtém alívio desses sentimentos; que possui afeição e relaciona-se com o paciente
por meio de trocas significativas. Em suas escolhas pela Enfermagem os alunos vão repetir as
identificações, mais fundamentais, semelhantes às assimilações que foram estabelecidas em suas
infâncias e em suas relações objetais, permitindo assim refletir sua capacidade de sublimação e
reparação.

Nº de Classificação: 3410
CONTIM, Divanice. Significado do cuidar para familiares de crianças e adolescentes com
doença crônica (O). São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina.
Departamento de Enfermagem, 2001. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CHAUD, Massae Noda
FONSECA, Ariadne da Silva
RESUMO: Este estudo teve como intenção compreender experiências de familiares sobre o
significado do cuidar da criança e do adolescente com doença crônica. Utilizou-se a pesquisa
qualitativa fenomenológica existencial hermenêutica fundamentada no pensamento Heideggeriano.
Foram entrevistados familiares de crianças e adolescentes com doença crônica, buscando desvelar o
processo vivenciado e o significado atribuido pelo familiar cuidador sobre essa experiência. As
categorias emergidas através da interpretação dos discursos foram: enfrentando o mundo externo,
estando com o ser cuidador, sendo apoiado na religiosidade, sendo mãe e o cuidar do filho doente
crônico. A partir dessas categorias compreendidas foram realizadas reflexões no sentido de rever e
propor possibilidades para a prática de assistência de enfermagem comprometida com a familia da
criança e do adolescente doente crônico.

Nº de Classificação: 3411
SANTOS, Leonice dos. Perfil do paciente parkinsoniano atendido em ambulatório de um
hospital geral universitário da grande São Paulo. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo.
Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2002. 120 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GLASHAN, Regiane de Quadros
RESUMO: A doença de Parkinson (DP) é um distúrbio neurodegenerativo, crônico, progressivo e de
etiologia desconhecida. Caracteriza-se pela perda de neurônios da substância negra compacta,
produtores de dopamina. Resulta em distúrbio do movimento como tremor em repouso, rigidez
muscular, bradicinesia e anormalidades da postura. Objetivo: caracterizar a amostra de pacientes
com DP idiopática e identificar os fatores que interferem nas atividades de vida diária. Método: Tratase de um estudo prospectivo no qual foram estudados 58 pacientes, sendo 71% homens e 29%
mulheres, com idade média de 63 anos e um tempo de duração da doença de 6,5 anos. A raça
predominante foi composta de indivíduos brancos 79,3%. O estado civil constitui-se de 65,6%
casados legalmente. O grau de escolaridade foi baixo, a maioria possuía o primeiro grau incompleto
41%. A renda familiar foi 4,5 salários mínimos, sendo 65% aposentados, destes 47% foram
aposentados pela DP. O grupo foi formado de 7% tabagistas e 10,4% etilistas e 45% com uma ou
mais doenças associadas à DP. Ficou evidenciada uma predominância de 38% de indivíduos no
estágio 2, seguida por 24% no estágio 3. Na etiopatogenia, 28% sofreram exposição a produtos
agrotóxicos e 15,5% tiveram história familiar. Receberam orientação sobre a DP 52%, destes 82%
foram orientados pelo médico. No quadro clínico, 72,5% apresentaram tremor e rigidez e 37%
queixas de alteração da marcha. Foi constatado que 26% demonstraram quedas. Foram encontrados
45% dos pacientes com queixas de tonturas e 33% com falta de equilíbrio. Queixas para alteração de
voz foram 52% e com distúrbio de deglutição 31%. Nos efeitos colaterais dos medicamentos, as
alterações gástricas atingiram 45% e as intestinais 55%. Foram identificados 28% com urgência
miccional. As discinesias chegaram a 44%. Cerca de 36% dos pacientes queixaram-se de déficit de
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memória e 55% apresentaram sinais e sintomas de depressão. As atividades culturais foram
diminuídas em 64%; e 76% sem praticar qualquer atividade física. Necessitaram de auxilio para
mudar a posição na cama 33%, troca de vestuário 27,6%, higiene pessoal 24% e alimentação 14%.
No tratamento para a DP, 60% tomaram adequadamente a medicação, 71% não faziam fisioterapia e
90% não tiveram acompanhamento psicológico. Dos pacientes, 53,5% relataram alteração na
atividade sexual. A maior freqüência de queixas dos pacientes foi para a falta de agilidade
40%.Conclusão: Assim, considerou-se que o paciente com DP, requer orientações direcionadas ao
tratamento, às complicações, à prevenção da independência funcional e a melhor maneira de
conviver com a doença. Nestas orientações, a inserção precoce do paciente, da família e do cuidador
proporcionam uma adaptação da doença com qualidade de vida. Orientação esta proposta pela
pesquisadora por intermédio da intervenção de enfermagem, visando à redução de fatores de risco,
promoção da saúde e qualidade de vida com ações de educação em saúde para pacientes com DP.

Nº de Classificação: 3412
NÓBREGA, Lucimara Ramon Batista da. Tolerabilidade de jovens sadios à crioterapia em região
palpebral: análise de duas modalidades de aplicação. São Paulo. Universidade Federal de São
Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2002. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KOIZUMI, Maria Sumie
DICCINI, Solange
RESUMO: Partindo do princípio de que existe a necessidade de padronizar a aplicação de crioterapia
sobre a região palpebral, questiona-se qual o tempo e o grau de resfriamento necessários para
alcançar seu efeito terapêutico sem provocar resultados deletérios aos usuários e qual a sua
aplicabilidade clínica. Este estudo permitiu avaliar duas modalidades de crioterapia, compressa
gelada e saco plástico com gelo, em relação ao tempo de permanência sobre a região palpebral, o
grau de resfriamento palpebral alcançado e os sintomas de desconforto referidos na região palpebral
de acordo com o tempo de permanência e o grau de resfriamento alcançado. Foram estudados 80
voluntários, distribuídos homogeneamente quanto ao sexo, e divididos em dois grupos crioterápicos,
sendo 37 voluntários pertencentes ao grupo 1 (compressa gelada) e 43 pertencentes ao grupo 2
(saco plástico com gelo). O tempo de permanência com a modalidade de resfriamento do grupo 1 foi
de aproximadamente um minuto, sendo que no segundo minuto de aplicação apenas 18 (48,6%)
voluntários continuaram no estudo. No grupo 2, 23 (53,4%) 43 voluntários permaneceram no estudo
até o quinto minuto de aplicação. No grupo 1 o grau de resfriamento palpebral foi mais acentuado no
primeiro minuto de aplicação, com valores medianos de 10ºC (variando de 2ºC a 17ºC). No grupo 2, o
grau de resfriamento foi mais acentuado no último minuto de aplicação, com valores medianos de 7ºC
(variando de 2ºC a 10ºC). O sintoma de desconforto mais freqüente no grupo 1 foi ardência no olho,
referido por 9 (24,4%) voluntários durante o primeiro minuto da crioterapia. No grupo 2, o sintoma de
desconforto anestesia palpebral preponderou e foi referida desde o segundo minuto de aplicação,
sendo que no quinto minuto foi mais freqüente. Embora os resultados obtidos apontem para o uso do
saco de gelo, qualquer conclusão deve ser interpretada com restrição, uma vez que
aproximadamente 50% dos voluntários tinha saído do estudo durante o quinto minuto de aplicação.

Nº de Classificação: 3413
DIOGO, Regina Célia dos Santos. Desenvolvimento do Web Site Educacional sobre intervenção
de enfermagem: aspiração de secreções traqueobrônquicas. São Paulo. Universidade Federal de
São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2002. 119 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARIN, Heimar F.
CARMAGNANI, Maria Isabel
RESUMO: A Intervenção de enfermagem é uma das fases do Processo de Enfermagem e se inicia
após a enfermeira ter selecionado, entre várias alternativas, a mais efetiva para atender seu
cliente/paciente em determinada situação. Esse ato requer julgamento clínico e habilidades técnicas
aprendidas. Este estudo consistiu no desenvolvimento ativo de um web site educacional com a
finalidade de ensinar, treinar e/ou reciclar os profissionais de saúde sobre aspiração de secreções
pulmonares no indivíduo adulto através de sua disponibilização na internet. Foi adotado, como
metodologia de desenvolvimento, o modelo geral de criação de web sites sugerido por TROCHIM
(1999), composto de quatro fases: conceitualização, desenvolvimento, implementação e avaliação. O
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conteúdo do site descreve a técnica em três situações clínicas comuns na prática, ou seja, aspiração
endotraqueal, aspiração de traqueostomia e aspiração nasotraqueal. Cada passo descrito contém a
justificativa e uma foto que simula sua realização. Procurou-se abordar o assunto de maneira ampla
e, como recomenda a American Association Critical Care Nursing - AACN, relaciona todos os
materiais necessários e as medidas de prevenção de infecção. Na situação 1, paciente intubado em
ventilação mecânica, foram levantados os cuidados com o respirador, além de cuidados específicos
com a cânula de intubação. Em todas as situações, foram descritas intervenções de suporte. O
assunto também foi inserido no contexto do processo de enfermagem, com ênfase na necessidade
de avaliação do paciente antes, durante e após a realização do procedimento. Para avaliação do
programa, foi feito um teste de conhecimento em enfermagem com alunas do quarto ano de
Graduação em Enfermagem pela Unifesp e a avaliação do conteúdo e do sistema foi feito por
enfermeiras docentes especialistas em Unidade de Tratamento Intensivo - UTI, informática e
fundamentos de enfermagem. Com base nos objetivos propostos para este estudo, e nos resultados
apresentados, o site "Aspiração de Secreção Traqueobrônicas" está disponíão Traqueobrônicas" está
disponíYPERLINK "http://www.hpg.aspiracao.com" www.hpg.aspiracao.com e na intranet da
Universidade Federal de São Paulo, no endereço: www.epm.br/enf/aspira. O teste de conhecimento
realizado teve o seguinte resultado: uma aluna acertou 90%, três acertaram 80% e duas acertaram
70%. Quanto à avaliação feita pelas enfermeira especialistas, o programa foi aprovado nos quatro
aspectos investigados: conteúdo, abordagem, manipulação e interface. Foi possível fazer algumas
correções no texto e no design segundo sugestões das especialistas.

Nº de Classificação: 3414
FRANCO, Gianfábio Pimentel. Qualidade de vida e sintomas depressivos em residentes de
enfermagem da UNIFESP/EPM. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de
Medicina. Departamento de Enfermagem, 2002. [106] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Alba Lucia Botura Leite de
MARTINS, Luiz Antonio Nogueira
RESUMO: A Residência em Enfermagem vem se consolidando como um relevante espaço de
qualificação profissional para o Enfermeiro recém-graduado. É caracterizada pelo treinamento em
serviço que possibilita o crescimento pessoal e profissional do Enfermeiro. Porém, na literatura
emergem discussões sobre a natureza desgastante do treinamento que influenciam na qualidade de
vida desses sujeitos. O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade de vida e a prevalência de
depressão nos Residentes de Enfermagem do Hospital São Paulo da Universidade Federal de São
Paulo/Escola Paulista de Medicina; caracterizar o Programa de Residência em enfermagem;
caracterizar os Residentes de Enfermagem de acordo com os dados sociodemográficos;
correlacionar qualidade de vida e depressão com características do programa e com variáveis
sociodemográficas; verificar se há aspectos referentes ao treinamento que interferem na qualidade de
vida física e mental desses sujeitos. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e transversal sobre
a qualidade de vida de 68 Residentes de Enfermagem do primeiro e do segundo ano de Residência
(R1 e R2) de todas as áreas de especialidade, através da aplicação da versão brasileira do
questionário qualidade de vida SF-36 (Medical Outcomes Study 36 - Item Short-Form Health Survey)
e da versão brasileira do Inventário de Depressão de Beck (IDB). Complementariamente utilizou-se
um instrumento para caracterizar os sujeitos no Programa de Residência em Enfermagem. A idade
média do grupo estudado foi de 23,7+- 2,0 variando de 22 a 26 anos; 65 (95,6%) eram do sexo
feminino; 61 (91,2%) eram solteiros; 59 (86,8%) de cor branca; 31 (45,6%) procediam de São Paulo
interior; 30 (44,1%) de São Paulo capital e sete (10, 3%) de outros estados; 27 (39,7%) residiam com
a família. Foi observado que os 68 Residentes (100%) buscaram o Programa de Residência para
aperfeiçoamento técnico-ciêntífico e adquirir habilidade técnica; destacaram os plantões e a carga
horária semanal como condições geradoras de desgaste. Os aspectos relacionados à qualidade de
vida mostraram-se comprometidos no componente mental do SF-36; aspectos emocionais(AE),
vitalidade (VT) e saúde mental (SM). Não ocorreram diferenças significativas entre o R1 e o R2. Não
encontrou-se correlações estatisticamente significativas (p>0,05) entre qualidade de vida e as áreas
de especialidade dos dois grupos, embora as áreas de Oftalmologia, Cardiologia e Oncologia Adulto
Mostraram-se mais desgastantes e com números maiores de componentes comprometidos no SF-36.
Houve prevalência de disforia/depressão em 27,9% (19 Residentes), índice semelhante aos de outros
estudos. Não encontrou-se correlação entre o IDB, especialidades, ano de residência e local de
estágio, ao contrário de outros estudos. Observou-se que a pouco identidade profissional de
enfermeiros Residentes gerou índices significantes nos componentes do SF-36 e no IDB.
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Nº de Classificação: 3415
BOHOMOL, Elena. Erros de medicação: causas e fatores desencadeantes sob a ótica da equipe de
enfermagem. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina.
Departamento de Enfermagem, 2002. 143 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RAMOS, Lais Helena
RESUMO: Esta pesquisa objetivou estudar as causas mais freqüentes dos erros de medicação sob a
ótica da equipe de enfermagem e sua compreensão do que consiste um erro, necessidade de
notificação e preenchimento do relatório de ocorrências. Foi realizado um estudo tipo survey
descritivo/exploratório, desenho da pesquisa não-experimental, adaptado de uma investigação
realizada em um hospital americano, com a autorização das autoras. A amostra foi selecionada de
uma população de 256 funcionários, constituída de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.
Todos envolvidos no processo de administração de medicação. A pesquisa foi realizada em fevereiro
de 2002, em nove unidades de internação de clínicas médico-cirurgicas, de adultos, em um hospital
geral, de grande porte, na cidade de São Paulo. Os resultados foram apresentados em tabelas e
compararam a opinião dos profissionais com formação de nível médio - grupo I (técnicos e auxiliares
de enfermagem) com os de formação de nível superior - grupo II (enfermeiros). As causas apontadas
como as mais freqüentes, pelos dois grupos, para a ocorrência de erros de medicação foram:
caligrafia do médico ilegível ou difícil de ler (38,71% e 55,56%, p=0,26); sobrecarga ou distração do
profissional de enfermagem em razão das intercorrências na unidade (41,94% e 55,56%, p=0,55);
cansaço e estresse do profissional de enfermagem (45,90% e 55,56%, p= 0,57). As opiniões dos dois
grupos profissionais foram concordantes sobre a freqüência das demais causas, à exceção: o grupo II
diverge do grupo I, ao indicar como causa mais freqüente quando a prescrição não é lida na íntegra
(p=0,04) e quando a prescrição contém muitos itens a serem ministrados (p=0,04); também, quando o
grupo I difere do grupo II ao atribuir maior valor na conferência da pulseira de identificação do
paciente com a folha de prescrição de medicação (p=0,04). Verificou-se a falta de uniformidade na
compreensão sobre o que é um erro de medicação, quando deve ser notificado ao médico e
preenchido o relatório de ocorrências. Na opinião de cerca de 70% da equipe pesquisada alguns
erros de medicação não são notificados, porque os profissionais temem a reação dos responsáveis
ou colegas de trabalho. Na opinião de 58,07% dos profissionais do grupo I e 59,27% dos profissionais
do grupo II, os erros de medicação são reportados, utilizando-se um relatório de ocorrências
adversas, em menos de 50% das vezes que ocorrem. Existe a necessidade de se elaborar um
manual de definições e condutas, padronizando os tipos de erros de medicação e as providências
que devem ser tomadas nas ocorrências dos mesmos.

Nº de Classificação: 3416
STEDILE, Nilva Lúcia Rech. Intervenção metacognitiva como estratégia de aprendizagem em
prevenção de problemas de saúde. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista
de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2002. 223 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FRIEDLANDER, Maria Romana
RESUMO: Um dos grandes desafios da atualidade é formar profissionais autônomos em relação a
sua aprendizagem. Essa capacidade de aprender a aprender é ainda mais relevante no campo da
saúde, que exige dos profissionais capacidade de tomar decisões frente à diferentes e complexas
situações com as quais se defrontam, tanto em âmbito individual como coletivo, quer em situações
que envolvem problemas de saúde já instalados ou nas que exigem ações antecipadas em relação a
esses problemas (prevenção). Tais competências estão relacionadas ao desenvolvimento cognitivo e
a capacidade de tornar consciente os processos cognitivos e estratégias mobilizadas para resolver
esses problemas (metacognição), o que parece não ser compatível com os processos educacionais
tradicionais, cuja preocupação central é transmitir verticalmente grande número de informações, as
quais são memorizadas e reproduzidas em avaliações que também não privilegiam a reflexão. Para
identificar quais são as estratégias cognitivas que os alunos de graduação em Enfermagem
mobilizam para resolver problemas de saúde ou preveni-los e se as mesmas são conscientes aos
alunos, foi implementada uma intervenção metacognitiva com um grupo de 30 alunos, na disciplina de
Assistência Primária em Saúde. Tal intervenção tinha como característica básica o fato de manter o
aluno em permanente reflexão sobre sua forma de resolver problemas de saúde, em um ambiente
colaborativo de aprendizagem, cuja metodologia básica foi a resolução de situações-problema, com
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vistas a avaliar a possibilidade de utilização da metacognição como ferramenta capaz de maximizar
aprendizagens e desenvolver habilidades necessárias aos futuros profissionais para atuarem
preventivamente em relação aos problemas de saúde. Os resultados apontam expressiva dificuldade
dos alunos de pensar sobre o pensar, de identificar as estratégias cognitivas mobilizadas na
resolução de problemas e de usa-las conscientemente para melhorar a performance cognitiva e
melhorar o desempenho em termos de aprendizagem. Apontam também a importância da interação
na construção de conhecimentos e a relação existente entre desenvolvimento metacognitivo,
condutas autônomas de aprendizagem e habilidades técnicas para o trabalho preventivo em saúde. O
conjunto de dados permitem afirmar que a metacognição pode ser um recurso importante na
construção de contingências de aprendizagem no nível superior de ensino e constituem contribuições
importantes para ajudar na compreensão de complexo funcionamento da mente humana e do
processo de construção de conhecimentos.

Nº de Classificação: 3417
GOLDMAN, Rosely Erlach. Associação entre as condições de internação para o parto e as
intercorrências clínicas, obstétricas e perinatais. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo.
Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2002. [227] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Sonia Maria Oliveira de
RESUMO: Trata-se de um estudo analítico descritivo transversal, realizado com os objetivos de
avaliar a associação entre as condições de internação para o parto e as intercorrências clínicas,
obstétricas e perinatais, isoladamente e em conjunto e a influência de variáveis sociodemográficas,
relativas à forma de trabalho da família, formas de moradia da família, caracterização reprodutiva,
com relação à internação para o parto e parto, opinião das mulheres sobre a qualidade dos serviços
prestados e variáveis perinatais. A população estudada foi constituída por 520 puérperas. Para a
análise dos dados utilizou-se a regressão logística múltipla para relacionar as variáveis e o teste do
quiquadrado de Pearson para verificar a relação de dependência entre as variáveis. Os resultados
não evidenciaram associação entre as condições de internação para o parto e presença de
intercorrências obstétricas e perinatais, isoladas e em conjunto, e sim, notou-se associação indireta
entre as condições de internação para o parto e as intercorrências clínicas.

Nº de Classificação: 3418
BOERY, Rita Narriman Silva de Oliveira. Avaliação clínica realizada pela enfermeira para
estabelecer o diagnóstico de enfermagem excesso de volume de líquidos em portadores de
cardiopatias. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina.
Departamento de Enfermagem, 2002. 187 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Alba Lúcia Botura Leite de
RESUMO: Este estudo acerca da avaliação clínica realizada pela enfermeira para estabelecer o
diagnóstico Excesso de Volume de Líquidos, em portadores de cardiopatias, visa a estimular a busca
de subsídios teórico-práticos para melhorar a qualidade dos dados coletados e possibilitar o
estabelecimento de diagnósticos e uma Sistematização da Assistência de Enfermagem, adequados.
Ele foi fundamentado pela taxonomia I proposta pela Norht American Nursing Diagnosis NANDA,
referentes a esse diagnóstico são discutidas a partir de definições conceituais e operacionais. O
objetivo desta investigação foi analisar as dificuldades da enfermeira na avaliação clínica de
portadores de cardiopatias, visando ao estabelecimento do diagnóstico Excesso de Volume de
Líquidos. Trata-se de um estudo exploratório, de correlação, desenvolvido em uma Instituição
governamental da Cidade de São Paulo, especializada em Cardiologia. As informações foram dadas
por enfermeiras que estabelecem o diagnóstico de Excesso de Volume de Líquidos em sua prática
clínica, e obtidas através de um questionário, constituído com essa dinalidade. Os dados foram
processados através de Análise Estatística Multivariada. Na amostra estudada, o diagnóstico de
Excesso de Volume de Líquidos não parece constituir-se em um problema real, pois as enfermeiras
possuem habilidades propedêuticas e reconhecem a importância das características definidoras da
NANDA, as quais são utilizadas de forma habitual. Os maiores desafios encontrados na implantação
da Sistematização da Assistência de Enfermagem parecem ser a capacitação técnica e a conjugação
de seus procedimentos com as rotinas de serviço.
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Nº de Classificação: 3419
HARADA, Maria de Jesus Castro Sousa. Ocorrências adversas da prática de enfermagem em
uma unidade de cuidados intensivos pediátricos. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo.
Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2002. 182 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MARIN, Heimar de Fátima
CARVALHO, Werther Brunow de
RESUMO: Esta pesquisa objetivou estudar as ocorrências adversas da prática de enfermagem em
crianças assistidas em uma Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos de um hospital do município
de São Paulo. É um estudo descritivo e de correlação. A amostra foi constituída por 113 ocorrências,
que aconteceram em 38 crianças do total de 76 internadas no período estudado, com média de 2,9
ocorrências adversas por criança, sendo que 32,74% foram de medicação, 29,20% de via
aérea/ventilação pulmonar mecânica, 16,81% de procedimento de enfermagem, 14,16% de cateteres,
sondas e drenos, 4,43% de equipamentos e materiais e 2,665 outro. Quanto às conseqüências
imediatas, 76,86% das ocorrências geraram algum agravo para a criança, não havendo correlação
com o tipo de ocorrência (p=0,11). Referente às circunstâncias nas quais elas aconteceram, não
houve significância (p=0,76) com relação ao período do dia e o tipo de ocorrência. Porém, houve
quanto ao tipo de plantão (p=0,001), sendo que em 99,11% aconteceram na UCIP, durante a
realização do cuidado ao paciente em 86,74% das situações, sendo significante a observação do
paciente (p=0,000) quanto ao método de detecção das ocorrências. Destacou-se o profissional
enfermeiro na detecção das ocorrências em 42,48% dos casos investigados. O tempo decorrido entre
a ocorrência adversa e sua detecção foi, em média, 2h26min. Quanto à idade, a maioria das crianças
investigadas encontrava-se entre 29 dias até três anos (74,3%). Não houve significância (p=0,52)
entre o tipo de tratamento, bem como quanto ao tipo de admissão (p=0,52) e as ocorrências. Os
eventos aconteceram em média com 8,16 dias de internação. A média do PRISMa das crianças foi de
4,04, com risco preditivo de mortalidade na sua maioria (64,6%) entre 0 e 5%, sem haver correlação
com os tipos de ocorrências (p=0,85). A média do NEMS foi de 35,10 pontos não havendo
significância com os tipos de ocorrências (p=0,18). Em 51,85% das situações aconteceram quando as
crianças eram assistidas por auxiliares de enfermagem, seguida pela enfermeira (25,93%), residentes
de enfermagem e outros, ambos com 12 (11,11%). A maioria dos profissionais (82%), tinha outro
vínculo empregatício. Foram significantes (p<0,0001) as ocorrências envolvendo profissionais com
menos de um ano de atividade na unidade. Não houve associação entre a razão funcionário/paciente
e os tipos de ocorrências adversas (p=0,348), bem como com os fatores relacionados ao ambiente
físico (p=0,666). Entretanto, houve significância dos fatores relacionados a equipamentos (0,012),
recursos materiais (p=0,048), e protocolos/regimentos/rotinas de trabalho (p=0,024) com ocorrências
adversas. Com relação aos fatores humanos, houve associação positiva entre os fatores associados
ao conhecimento de enfermagem em CIP (p=0,004), na aplicação das normas práticas de
enfermagem da instituição (p=0,001), no estado (disposição) individual (p=0,027), porém não houve
com os fatores técnicos (habilidade) com p=0,57.

Nº de Classificação: 3420
SUMITA, Satie Lúcia Nishimaru. Processo de enfermagem na assistência à parturiente:
diagnósticos e intervenções (O). São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de
Medicina. Departamento de Enfermagem, 2002. 194 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MARIN, Heimar de Fátima
ABRÃO, Ana Cristina Freitas de Vilhena
RESUMO: Esta pesquisa de caráter descritivo foi desenvolvida no Centro Obstétrico do Hospital
Municipal Vereador José Storópolli (HMVJS) do Município de São Paulo. Apresentou como objetivos
elaborar e testar um instrumento estruturado de coleta de dados para assistência à parturiente;
identificar e relacionar os diagnósticos de enfermagem mais freqüentes e propor intervenções de
enfermagem. A amostra constituiu-se de 180 parturientes com gestação a termo; foram excluídas as
que no momento da coleta de dados encontravam-se no período de transição para o expulsivo ou no
expulsivo e as com intercorrências clinico-obstétricas. O instrumento de coleta de dados foi elaborado
com base na estrutura da Taxonomia II, segundo os Padrões de Saúde - Modelo Multiaxial. A
pesquisadora realizou a coleta de dados no período de outubro de 2000 a setembro de 2001 durante
a admissão da paturiente no Centro Obstétrico e quando a mesma já se encontrava internada,
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independente do tempo de internação. Foram identificados 29 diferentes diagnósticos, com
freqüência, variando de 0,5 % a 100%, cuja média foi de 11,8 diagnósticos por parturiente. Os
diagnósticos de enfermagem observados em 100% das parturientes foram: Risco para infecção e
Risco para perfusão tissular materno-fetal ineficaz, os fatores de riscos mais freqüentes identificados
entre 75 a 99,0% das paturientes foram : Conforto alterado (91,7%), Dor aguda (90,6%), Nutrição
desequilibrada para menos que a necessidade (83,9%) e Medo (76,1%). As características
definidoras mais freqüentes reconhecidas para os diagnósticos foram, repectivamente, dor (98,8%),
evidência observada (100%), relato ou evidência falta de comida (100%) e identificação do objeto do
medo/dor (86,8%).. Os fatores relacionados identificados em 100% das parturientes foram: agentes
fisico-biológicos, ambientais e sociais (100%), jejum (100%) e interesse no bem-estar materno-fetal.
Os fatores relacionados entre 94 e 99,0% foram: medicação (97,7%), vacinação incompleta ou não
realizada (95,0%, ameaça/mudança no estado de saúde (94,5%) e limitação cognitiva e falta de
oportunidade (91,4%). Quanto às intervenções de enfermagem, foram propostas aquelas referentes
aos diagnósticos identificados com percentil entre 50 e 100%.

Nº de Classificação: 3421
GABRIELLONI, Maria Cristina. Estudo da prevalência de anemia e da perda hemática em parto
vaginal e cesárea. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina.
Departamento de Enfermagem, 2002. 103 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LOURENÇO, Dayse Maria
SCHIRMER, Janine
RESUMO: Trata-se de um estudo transversal, prospectivo realizado no Serviço de Obstetrícia do
Hospital Municipal Vereador José Storópoli, São Paulo, Brasil. A amostra foi constituída por 142
gestantes a termo. Foram excluídas as grávidas com qualquer diagnóstico prévio de doença clínica
ou obstétrica. A pesquisa objetivou estabelecer a prevalência de anemia e caracterizar os parâmetros
hematimétricos e o estado de ferro das mulheres no momento da internação para o parto e avaliar a
influência do tipo de parto sobre a perda sangüínea pelos parâmetros hematimétricos das mulheres
nas diferentes fases da parturição. O estudo foi realizado em três fases: na admissão, alta hospitalar
(36 a 48h) e o retorno puerperal (7 a 10 dias). Amostras de sangue venoso periférico foram coletadas
pela pesquisadora, no momento da admissão para o parto para mensurar Hb, Htc, VCM, ferro,
transferrina, ferrotina e saturação de transferrina. Na alta e o retorno das mulheres, foram dosados
Hb, Htc e VCM. Os resultados obtidos mostraram que 18,0% das mulheres tinha anemia (Hb< 11
g/dl) e 50, 3% do total das mulheres, algum grau de deficiência de ferro na admissão para o parto. No
momento da alta hospitalar, foi observado redução de hemoglobina e hematócrito em todas as
mulheres, independente do tipo de parto. Pelo teste de ANOVA foi possível verificar uma diferença
entre os grupos estudados com base nos resultados obtidos na alta e no retorno, tanto nos valores de
hemoglobina como do hematócrito, o que não foi observado aos valores do VCM. Nas mulheres
submetidas a parto fórceps, a redução foi mais acentuada, sendo estatisticamente significante
(p=0,000), conforme o teste Post Hoc. A infusão endovenosa do líquidos durante a internação não
interferiu na queda de hemoglobina, sobretudo entre as mulheres submetidas a parto fórceps.
Concluiu-se de forma evidente que o impacto do tipo de parto produz sobre os níveis de hemoglobina
e hematócrito apontam o papel do fórceps como o responsável da redução encontrada, com efeito
deletério para a mulher. Deste modo, cabe aos profissionais de saúde o questionamento sobre os
benefícios que a aplicação do fórceps possa trazer ao feto ou à mãe, frente ao aumento da perda
hemática como comprovado neste estudo, bem como a necessidade de maior controle e seguimento
dessas mulheres em relação aos parâmetros hematológicos.

Nº de Classificação: 3422
BORBA, Regina Issuzu Hirooka de. Asma infantil e o mundo social e famíliar da criança (A). São
Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de
Enfermagem, 2003. 251 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SARTI, Cynthia Andersen
RESUMO: O estudo tratou da relação da asma infantil com o mundo familiar e social da criança. Foi
realizado em um ambulatório pediátrico de um hospital público da cidade de São Paulo, baseado no
acompanhamento de três crianças portadoras de asma grave e seus familiares, com os objetivos de
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buscar elementos para compreender o significado, que a criança asmática e sua família atribuem à
experiência desta doença; analisar como se estabelece a relação entre os profissionais, o paciente e
sua família durante o tratamento; indagar o impacto da asma infantil sobre o mundo onde a criança e
sua família vivem e contribuir para o desenvolvimento de um referencial para construção de um
modelo de assistência à criança asmática. Para abordar a asma foi adotada a concepção dinâmica de
doença proposta por Georges Canguilhem, cuja perspectiva concebe a doença como uma forma de
caminhar na vida. Este estudo de caso de natureza qualitativa buscou a compreensão do grupo
investigado, enfatizou a interpretação neste contexto e retratou a realidade em todas as suas
manifestações. As técnicas de coleta de dados foram a observação participante, a entrevista com
roteiro prévio e o brinquedo terapêutico que definiram os eixos em torno dos quais foi feita a análise .
Considerando o mundo social das crianças, foram focalizadas as relações na família, na escola, e no
âmbito do serviço de saúde, particularmente o relacionamento entre os profissionais da saúde, a
criança e sua família. A análise dos dados apontou que a manifestação da asma, por estar inserida
em um contexto de relações interpessoais, mostra a necessidade de um tratamento interdisciplinar
que contemple as dimensões biológica, psicológica e social na visão de uma assistência holista, que
considere o paciente e sua família em seu mundo sociocultural. Dessa forma, os profissionais da
saúde deverão contribuir para auxiliar a criança e sua família a fim de que possam vivenciar a asma,
como parte do processo dinâmico da vida. Nestes termos, a qualidade do atendimento poderá
representar para todos um caminho de crescimento.

Nº de Classificação: 3423
MICHEL, Jeanne Liliane Marlene. Adaptação transcultural da Taxonomia II de diagnósticos de
enfermagem da NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) ao contexto
brasileiro. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina.
Departamento de Enfermagem, 2003. 150 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Alba Lucia Botura Leite de
RESUMO: Introdução: A taxonomia de diagnósticos de enfermagem da NANDA (North American
Nursing Diagnosis Association) é o sistema de classificação mais utilizado na enfermagem. Embora
tenham sido publicadas no Brasil duas traduções autorizadas da Taxonomia I (em 1990 e 1994), não
havia ainda uma tradução oficial com a chancela da NANDA, existindo ainda questões culturais a
serem resolvidas. Além disso, a publicação da Taxonomia II, com importantes mudanças estruturais e
um total de 155 diagnósticos, tornou necessária a retomada deste trabalho. Objetivo: Adaptar à língua
portuguêsa do Brasil a Taxonomia II da NANDA; versão 2001-2002. Método: Trabalho com enfoque
qualitativo, que visou obter equivalência semântica e conceitual entre o texto original (títulos,
definições, características definidoras, fatores relacionados ou fatores de risco dos diagnósticos de
enfermagem da Taxonomia II) e a sua tradução. Utilizou-se uma variação do modelo proposto por
Brislin (1970) e adaptado por Nóbrega (2000), que consistiu das seguintes etapas: 1) tradução
simples pela autora, com revisão pela sua orientadora; 2) retrotradução (backtranslation) do texto por
tradutora profissional; 3) análise de quadros contendo o texto original, a tradução e a retro-tradução
de todos os termos da taxonomia por um grupo de enfermeiras experts de diferentes especialidades,
proficientes na língua inglesa; 4) discussão dos resultados desta análise e das sugestões por um
comitê de juízes, buscando o consenso. Resultados: Dificuldades foram encontradas no processo de
tradução, devido à mudança da Taxonomia I para a Taxonomia II e às diferenças estruturais entre o
inglês e o português. Com relação à avaliação pelo grupo de experts, obtivemos consenso para todos
os componentes de 37 diagnósticos. Nos 118 restantes, foram feitas sugestões de alterações nos
títulos, definições, características definidoras, fatores relacionados ou fatores de risco, que foram
discutidas pelo comitê de juízes e aceitas em sua maioria, pois realmente melhoravam a qualidade da
tradução, seja quanto ao estilo, seja quanto à correção de erros e imperfeições ou seja, ainda, por
facilitar a compreensão do texto, do ponto de vista conceitual. Ao final desta primeira rodada de
julgamento, restavam ainda 23 diagnósticos com pontos divergentes, que foram novamente
discutidos pelas juízas até que se chegou a um consenso e o texto resultante foi considerado
semântica e conceitualmente equivalente ao original. Estes resultados serão introduzidos na revisão
da próxima edição brasileira da Classificação dos Diagnósticos de Enfermagem da NANDA, além de
originarem sugestões a serem encaminhadas à própria Associação. Considerações finais: Apesar das
limitações do ponto de vista metodológico ditadas pela própria dimensão da tarefa, acreditamos que
os objetivos propostos tenham sido atingidos. A publicação dos resultados deste estudo possibilitará
à comunidade de enfermagem brasileira opinar e fazer novas sugestões, num movimento contínuo de
reavaliação e ajuste. Esperamos que das sugestões apresentadas à NANDA resulte uma adequação
da lista de conceitos diagnósticos, que venha torna-la mais clara e facilitar a sua tradução para outras
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línguas. Acreditamos que este estudo traz uma contribuição para o desenvolvimento de estudos
desta natureza, oferecendo um modelo para os procedimentos metodológicos para adaptação
transcultural das demais classificações de enfermagem existentes e que ainda venham a surgir.

Nº de Classificação: 3424
DYNIEWICZ, Ana Maria. Metodologia da pesquisa para enfermeiras: práticas educativas em
hospital universitário. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina.
Departamento de Enfermagem, 2003. 185 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RIVERO DE GUTIÉRREZ, Maria Gaby
RESUMO: Os objetivos deste estudo foram fomentar e estimular a participação de enfermeiras
assistenciais, de um hospital universitário, em práticas educativas em Metodologia da Pesquisa, por
meio de atividades individuais e, em grupo, para o desenvolvimento de competências em
investigação científica. No referencial teórico-metodológico, descritivo e analítico, aparecem
detalhadas a aprendizagem de princípios por descoberta, descoberta orientada e tutoramento,
segundo Gagné, Bruner, Ausubel e Suchman, incluindo estratégias do ensino humanista, segundo
Rogers. Os resultados do processo de ensino e aprendizagem em Metodologia da Pesquisa
totalizaram 28 produções científicas, concluídas e divulgadas pelas enfermeiras que participaram de
cursos e orientações individuais. As produções foram, em sua maioria, relatos de experiência,
pesquisas descritivas e exploratórias, nas linhas de pesquisa Processo de cuidar em Saúde e
Enfermagem; Políticas e práticas de educação e Enfermagem, Gerenciamento dos serviços de saúde
e de Enfermagem e Informação/Comunicação em saúde e Enfermagem. As avaliações realizadas
com as enfermeiras, ao longo das práticas e ao final do processo, revelaram que houve aquisição e
aplicação de conhecimentos de Metodologia da Pesquisa, entretanto foram sujeitas a fatores internos
e externos, ora facilitando ora dificultando o processo de ensino e aprendizagem em investigação
científica na instituição. Para as análises, dessas avaliações, foram utilizados autores que
subsidiaram todo o processo, outros da área de enfermagem e alguns princípios da Teoria da
Complexidade de Morin. Dentre as principais dificuldades apontadas pelas enfermeiras estão aquelas
relacionadas à falta de conhecimento do princípio científico da pesquisa; às limitações nas condições
administrativas e de trabalho em Enfermagem na instituição, para estruturação, desenvolvimento e
divulgação de resultados de pesquisa. Entre os facilitadores destacam-se a disposição das
enfermeiras para enfrentar as adversidades do ambiente; a importância dada à pesquisa para
modificação da prática; o valor da divulgação de resultados da prática, organizados sistematicamente,
para haver maior reconhecimento profissional; a colaboração e apoio de enfermeiras, em cargos
administrativos, para manutenção de um centro de pesquisas e divulgação das produções científicas
das enfermeiras. O trabalho revelou a necessidade de flexibilização do planejamento de atividades
educativas em instituição hospitalar, mediante uma visão sistêmica da administração, conhecendo,
atuando e enfrentando os limites impostos. Foram importantes também, objetos de pesquisa
originários do campo da prática; contínuo acompanhamento dos projetos de pesquisa em
aprendizagem significativa, ou seja, aquela de aproximação com as situações do cotidiano de
trabalho das enfermeiras, desenvolvendo práticas educativas de acordo com essa realidade, bem
como, de acordo com as particularidades de cada enfermeira e de suas condições cognitivas em
Metodologia da Pesquisa.

Nº de Classificação: 3425
BOERY, Eduardo Nagib. Qualidade de vida de pacientes adultos com câncer de pulmão,
submetidos a quimioterapia ambulatorial. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola
Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2003. 150 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RIVERO DE GUTIÉRREZ, Maria Gaby
RESUMO: Este estudo descritivo, analítico, acerca da qualidade de vida de pacientes adultos com
câncer de pulmão, submetidos à quimioterapia ambulatorial, pretende contribuir para a melhor
compreensão do impacto desse tratamento na qualidade de vida desse paciente. A partir dessa
compreensão, os profissionais de saúde que atuam no atendimento a esses pacientes poderão
encontrar subsídios que fortaleçam o seu desempenho profissional. Estudos sobre a qualidade de
vida vêm despertando o interesse dos profissionais de saúde, motivados, sobretudo, pelo aumento da
sobrevida desses pacientes proporcionada pelas terapias utilizadas atualmente. A incidência dos
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cânceres de pulmão tem aumentado progressivamente nos últimos anos e o diagnóstico precoce é
dificultado pelo aparecimento tardio dos sintomas, o que quase sempre produz significativas
repercussões na qualidade de vida dos pacientes. Foi traçado o perfil sócio-demografico e clínico da
amostra populacional do estudo, constituída de 72 pacientes, bem como avaliada a qualidade de vida
dessa amostra de pacientes, correlacionando-se os escores de qualidade de vida obtidos antes e
após serem submetidos ao primeiro ciclo de quimioterapia ambulatorial. Utilizou-se a abordagem
multidimensional proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS), através de um instrumento
genérico de avaliação nomeado WHOQOL-bref, proposto pelo WHOQOL GROUP. A investigação foi
realizada em dois ambulatórios de quimioterapia, na Cidade de São Paulo, entre os anos de 2001 e
2002. Foi feita a análise descritiva de todas as variáveis do estudo e utilizado o teste de comparação
entre duas proporções quando se fez necessário. O WHOQOL-bref é constituído de cinco domínios, a
saber: 1- Físico; 2- Psicológico; 3- Relações Sociais; 4- Meio-ambiente; 5- Geral. Comparados o
antes e o após do primeiro ciclo da quimioterapia em todos os pacientes estudados, houve diferença
estatisticamente significante para piora da qualidade de vida no domínio 2 (Psicológico). Fazendo-se
uma comparação por sexo, somente o masculino apresentou diferença estatisticamente significante
também para piora nos domínios 2 (Psicológico) e 5 (Geral). Em relação à faixa etária, houve uma
diferença estatisticamente significante para a melhora nos domínios 1 (Físico) e 4 (Meio-ambiente),
nos pacientes menores de 60 anos; ao contrário daqueles pacientes com idade igual ou superior a 60
anos, que nos domínios 2 (Psicológico), 4 (Meio-ambiente) e 5 (Geral) manifestaram insatisfação com
a sua qualidade de vida.

Nº de Classificação: 3426
PRÓSPERO, Elisete Navas Sanches. Estudo epidemiológico do peso ao nascer a partir da
Declaração de Nascido Vivo, município de Itajaí-SC. São Paulo. Universidade Federal de São
Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2003. 166 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Sonia Maria Oliveira de
RESUMO: O peso do Rn ao nascer, é utilizado para demonstrar as condições de nascimento das
crianças, pois seu déficit é considerado como importante fator de risco no aumento dos índices de
morbimortalidade infantil. Desta forma, o presente estudo teve como objetivos: conhecer a incidência
de crianças nascidas vivas, com peso normal, insuficiente, baixo peso e sobrepeso no momento do
nascimento, no município de Itajaí-SC; comparar a curva de distribuição do peso do recém-nascido,
deste município, com outras localidades estudadas no Brasil e na Suécia; identificar os fatores de
risco associados ao baixo peso e peso insuficiente ao nascer, segundo a Declaração de Nascido
Vivo; identificar, segundo a distribuição geográfica do município estudado, as zonas administrativas
de maior freqüência de baixo peso e peso insuficiente ao nascer, segundo a Declaração de Nascido
Vivo. Para tanto, foi realizado um estudo transversal, cuja população compreendeu 11.184
Declarações de Nascido Vivo, de partos únicos, da zona urbana do município, no período de janeiro
de 1996 a dezembro de 1999. Após a análise dos dados, pôde-se concluir: ocorreram pequenas
flutuações ou estagnação da evolução do peso do RN ao nascer, neste período; a análise
discriminante evidenciou 3 subgrupos de variáveis associadas ao peso ao nascer: a primeira ficou
representada pelo sexo do RN, tipo de parto, número de paridades e idade materna; a segunda pelo
grau de escolaridade materno e assistência pré-natal e a terceira pela idade gestacional e Índice de
Apgar do primeiro e quinto minutos. Os principais fatores associados ao baixo peso e peso
insuficiente foram: mulheres adolescentes ou acima de 34 anos; primiparidade ou multiparidade; parto
normal; sexo feminino do RN; baixa escolaridade materna; falta ou inadequação da assistência prénatal; Índice de Apgar no primeiro e quinto minutos entre 0 e 3. A idade gestacional apresentou o
baixo peso associado à prematuridade, enquanto que o peso insuficiente esteve presente no
nascimento de crianças de termo ou pós-termo. As zonas administrativas que obtiveram destaque na
proporção de baixo peso foram: Canhanduba; Ressacada; Espinheiros; Barra do Rio; Dom Bosco e
Cidade Nova. O peso insuficiente ocorreu principalmente em: Canhanduba, São João, Ressacada,
São Vicente, Cordeiros e Vila Operária. O peso normal obteve melhores resultados em Cabeçudas,
Itaipava e Centro.

Nº de Classificação: 3427
MARTINS, Ivete. Análise das intervenções de enfermagem para o diagnóstico de enfermagem
desobstrução ineficaz de vias aéreas. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola
Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2003. 151 f.
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Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RIVERO DE GUTIÉRREZ, Maria Gaby
RESUMO: No decorrer do século XX, a enfermagem trabalhou para organizar seu corpo de
conhecimento resultando para a prática de enfermagem vários sistemas de classificação, baseados
na tríade: diagnóstico, intervenção e resultado de enfermagem. Depois de 10 anos de implantação da
etapa diagnóstica na Sistematização da Assistência de Enfermagem do Instituto Dante Pazzanese de
Cardiologia (IDPC) usando a classificação de diagnósticos da NANDA, sentiu-se a necessidade de
estudar a etapa de intervenção de enfermagem para o diagnóstico Desobstrução Ineficaz de Vias
Aéreas. Assim, com o propósito de articular a etapa de diagnóstico com as intervenções de
enfermagem, empregando a Classificação de Intervenções de Enfermagem (NIC), foram descritos os
seguintes objetivos: 1. Identificar quais as características definidoras e fatores relacionados foram
registrados pelas enfermeiras da instituição para o estabelecimento do diagnóstico Desobstrução
Ineficaz de Vias Aéreas; 2. Identificar quais ações de enfermagem foram prescritas pelas enfermeiras
desta instituição para o diagnóstico em estudo e 3. Estabelecer um paralelo entre as ações prescritas
pelas enfermeiras da instituição e as contidas na NIC, para contribuir ao aprimoramento dos Padrões
Mínimos de Enfermagem relativos ao diagnóstico Desobstrução Ineficaz de Vias Aéreas. Foi
realizado um estudo retrospectivo, usando prontuários de pacientes internados no segundo semestre
do ano 2000 nas unidades de Recuperação Pós Operatória, Enfermaria II e Unidade Coronariana do
IDPC. A amostra constituiu-se de 435 prontuários com o registro do diagnóstico Desobstrução
Ineficaz de Vias Aéreas e as prescrições de enfermagem para este diagnóstico. Embora tenha sido
observada significativa falha no registro dos elementos do diagnóstico de enfermagem, a análise dos
dados conclui que a característica definidora registrada com maior freqüência dói a tosse ineficaz
(74,3%) e o fator relacionado registrado com maior freqüência foi a imobilidade do leito (92,8%). As
ações de enfermagem registradas como específicas foram: fazer inalação, estimular/orientar
deambulação, sentar m poltrona, estimular tosse e expectoração, estimular ingesta hídrica, aspirar
cânula endotraqueal e vias aéreas superiores. Na prescrição dos Padrões Mínimos de Enfermagem,
não se verificou registro de nenhuma ação específica a ser implementada. Ao se estabelecer um
paralelo entre as ações prescritas e a NIC, apesar da falta de detalhamento, foram observadas
algumas convergências: facilitar a remoção do paciente, estímulo da tosse, aspiração de secreção e
ações que visam ao controle/monitorizarão respiratória, tais como: observar padrão respiratório,
cianose e ausculta de sons pulmonares.

Nº de Classificação: 3428
SILVA, Fernanda Maria Chianca da. Prevenção do câncer cérvico-uterino em uma Unidade
Básica de Saúde: estratégias para atuação de enfermagem. João Pessoa. Universidade Federal da
Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2002. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MIRANDA HENRIQUES, Maria Emília Roméro de
RESUMO: O câncer do colo do útero é considerado uma neoplasia que pode ser prevenida e curada,
quando detectada em sua fase inicial. Neste sentido, o Programa Nacional de Controle do Câncer do
Colo do Útero (PNCCCU), realiza o exame Papanicolau como forma de rastreamento desta doença.
A inexistência de um PNCCCU em uma Unidade Básica de Saúde, constituiu-se motivo para
realização desta pesquisa, que objetivou implantar este Programa em uma Unidade Básica de Saúde
e apresentar estratégias para desenvolvimento das atividades, a partir dos depoimentos das usuárias,
voltados para a efetivação e continuidade do Programa implantado referida unidade. A pesquisa do
tipo exploratório-descritiva foi realizada em uma Unidade Básica de Saúde na cidade de João
Pessoa. A população foi constituída de mulheres atendidas na Unidade, e a amostra constou de 28
mulheres que aceitaram participar da pesquisa. Utilizamos para coleta uma entrevista. Iniciamos a
análise dos dados caracterizando o grupo do estudo e a seguir analisamos os depoimentos das
participantes através da análise de conteúdo de Bardin. Prosseguimos a análise, extraímos sete
categorias do instrumento. Cada categoria foi contemplada com quatro a oito subcategorias das falas
mais expressivas das mulheres do grupo do estudo. A partir da análise de cada categoria, com as
subcategorias mais evidentes, elaboramos estratégias, com vistas à melhoria da qualidade da
assistência às mulheres que comparecem à unidade para serem assistidas nesse Programa,
buscando a continuidade e efetivação do mesmo.

Nº de Classificação: 3429
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MENESES, Lenilma Bento de Aráujo. Integração docente assistencial na graduação em
enfermagem, à luz da história oral. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de
Ciências da Saúde, 2002. 132 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Iracema Tabosa da
RESUMO: Estudo qualitativo realizado com o objetivo de construir a trajetória da Integração Docente
Assistencial – IDA, no Curso de Graduação em Enfermagem da UFPB, utilizando como método de
pesquisa a história oral temática fundamentada por Meihy (1996). A rede foi constituída por quinze
profissionais enfermeiros (docentes e assistenciais) que estiveram envolvidos na IDA. Foi aplicada a
técnica de entrevista, a partir das seguintes questões norteadoras: - Qual o entendimento sobre o
Programa de Integração Docente Assistencial?; - Como foi a operacionalização deste programa na
Graduação em Enfermagem da UFPB?; - Quais as dificuldades encontradas na operacionalização do
Programa? No referencial teórico e metodológico foram feitas considerações sobre o programa IDA
no contexto histórico nacional com ênfase nos aspectos legais, além da produção científica
encontrada na UFPB e dos fundamentos do método da história oral. As falas mostraram
reconhecimento da atuação do enfermeiro docente e do enfermeiro de serviço na prática
assistencial, como forma de minimizar a dicotomia teoria/prática existente no processo de formação
do enfermeiro, bem como a importância deste programa para a enfermagem da UFPB. Na
operacionalização da IDA foi destacada no HU a participação do enfermeiro professor desde a
organização das unidades clínicas até a chefia das mesmas e da Divisão de Enfermagem, e nas
Unidades de Atendimento Básico de Saúde a assistência prestada aos indivíduos, família e
comunidade com a colaboração do discente. As dificuldades apontadas, porém dizem respeito ao
relacionamento pessoal, insuficiência de recursos materiais e pessoais e sobrecarga de trabalho,
tanto do enfermeiro docente quanto do enfermeiro assistencial. Contudo foi demonstrado o
reconhecimento da importância do programa e o desejo de sua retomada.

Nº de Classificação: 3430
MIRANDA, Moêmia Gomes de Oliveira. Conquista de uma paixão: o desafio da construção de
marcos teóricos metodológicos (re)orientadores da produção da força de trabalho de enfermagem no
espaço da universidade (A). João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da
Saúde, 2002. [187] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LIMA, Carlos Bezerra de
RESUMO: Trata-se de um movimento desencadeado na Faculdade de Enfermagem – FAEN, da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, (re)orientadores da produção da força de
trabalho de enfermagem, considerando sua articulação com o contexto histórico, social e político,
tendo como horizonte um profissional crítico, capaz de intervir na produção dos serviços de saúde, na
perspectiva da consolidação do Sistema Único de Saúde-SUS, ancorado na saúde coletiva. Para
tanto, objetivamos compreender o papel da Universidade, enquanto espaço de construção dos
marcos teóricos metodológicos (re)orientadores da produção da força de trabalho, conhecimentos e
tecnologias; discutir o movimento da saúde coletiva, enquanto base para o processo de produção dos
serviços de saúde e sua repercussão na (re)construção desses marcos; explicitar a compreensão dos
teóricos metodológicos desse projeto; e, fornecer subsídios para a (re)construção do projeto de
articulação ensino/trabalho da FAEN. O estudo foi desenvolvido com docentes/enfermeiros da
FAEN/UERN, para o ual utilizamos como referencial teórico metodológico, autoras como Egry (1996);
Minayo (1997); Timóteo (2000), eu vêm realizando sucessivas aproximações no eu se refere a
estudos relativos à saúde e a produção de força de trabalho em enfermagem. A aproximação com a
realidade ocorreu durante os meses de fevereiro e março do ano de 2001, através da realização de
grupos sociais e entrevistadas à partir de questões norteadoras. Os discursos textualizados nos
possibilitaram a seleção das idéias relevantes nas falas dos atores. Posteriormente, construímos,
numa primeira aproximação, categorias empíricas e em seguida a classificação por núcleos
temáticos. Como produto desse estudo, podemos apontar, entre outros, a incorporação ao projeto
político pedagógico da FAEN de concepções construídas pelo Movimento de Reforma Sanitária e
Movimento Participação; a construção coletiva do projeto é legitimada pelos docentes ao mesmo
tempo em que, não aceitam dividir o mesmo espaço de construção com os discentes; são resistentes
às mudanças apontadas por esse processo; desconhecem com profundidade os marcos teóricos
metodológicos construídos, bem com trabalho a ciência como ponto de vista, opinião, estabelecendo
a pacto da mediocridade, do fazer de conta. Assim, comprometem o ensino da ciência, ou seja, o
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modo crítico de compreender a realidade e o papel da Universidade de instigadora de novos
conhecimentos.

Nº de Classificação: 3431
BOSCO FILHO, João. Avançando em direção ao passado: a luta pela construção/consolidação do
SUS em Mossoró/RN. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde,
2002. 153 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LIMA, Carlos Bezerra de
RESUMO: O estudo em tela se caracteriza como uma pesquisa de caráter histórico, cujo objetivo
consiste em narrar a história do processo de construção/consolidação do Sistema Único em
Mossoró/RN e sua relação com o contexto conflitos/contradições presentes nesse processo. A
pesquisa, ancorada no olhar da história nova e pautada na técnica da história oral temático, foi cinco
atores e três atrizes que participaram diretamente do processo de construção do Sistema Único de
Mossoró, tendo sido esses identificados/as a partir dos poucos documentos eu registram essa
história, bem como através dos discursos coletados entre os/as mesmos/as. Os dados encontrados
nos documentos e nas entrevistas foram utilizados para a construção narrativa, no intuito de se
produzir uma relação presente-passado e/ou passado-presente, no qual passado e presente se
iluminam mutuamente. A partir da interpretação realizada podemos inferir eu, refletir sobre o SUS em
Mossoró, é pensar na repercussão de todo o projeto político nacional da Reforma Sanitária, portanto,
um processo de construção alicerçado em princípios democráticos, inserido em um contexto de uma
cidade encravada na parte oeste do estado do Rio Grande do Norte, região semi-árida do sertão
nordestino brasileiro, com uma área de aproximadamente 1.118 Km2 e uma população estimada em
205 mil habitantes, divididos nos espaços urbanos e rurais, e como tal, cheia de resquícios da política
coronelista e oligárquica, eu na busca pela manutenção do seu status quo, é contrário a qualquer
movimento eu possibilite a construção de uma consciência cidadã, afinal, essa representaria o fim da
indústria dos favores em troca de votos de permanência no poder.

Nº de Classificação: 3432
FREIRE, Djacyr Magna Cabral. Curva de crescimento de altura uterina em gestantes atendidas
na rede pública de João Pessoa-PB. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de
Ciências da Saúde, 2002. [63] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COELHO, Edméia de Almeida Cardoso
PAIVA, Claúdio Sérgio Medeiros
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa quantitativa, observacional, tipo longitudinal e prospectivo, cujo
objetivo foi construir uma curva de crescimento de altura uterina em função da idade gestacional em
gestantes de baixo risco e comparar os valores com os da curva adotada pelo Ministério da Saúde. A
amostra foi construída por 227 gestantes atendidas no setor de pré-natal de dois serviços públicos de
saúde de João Pessoa-PB. As gestantes foram submetidas à medição de altura uterina com idade
gestacional de 13 a 39 semanas, todas confirmadas por ultra-sonografia. O mesmo observador
realizou 1.206 medidas de altura uterina, com uma média de 5,3 medidas por gestantes. Nas análises
estatísticas, adotou-se um nível de significância de 5%. Foram construídas tabelas e curvas com os
valores dos percentis 10, 50 e 90 da altura uterina em função da idade gestacional. A análise
comparativa visual entre as curvas mostrou que elas são diferentes. A diferença entre os valores
médios de altura uterina deste estudo e os valores da curva adotada pelo MS foi estatisticamente
significante a partir da 19 semanas de gestação (p<0,01). Esse fato sugere que as duas curvas de
altura uterina podem ter desempenhos diferentes quando utilizadas na assistência pré-natal para
rastrear desvios do crescimento fetal. A curva padrão de altura uterina construída deverá ser validada
posteriormente para uso padrão de normalidade junto à rede pública de João Pessoa-PB.

Nº de Classificação: 3433
SOUZA, Marilena Maria de. Hanseníase: processo educativo para familiares à luz da metodologia
problematizadora. João Pessoa. Universidade Fedaral da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde,
2002. 145 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Iracema Tabosa da
RESUMO: Na atualidade brasileira, a hanseníase ainda constitui um problema de saúde pública,
mesmo com a redução da prevalência. O maior obstáculo para sua eliminação é a desinformação da
população, principalmente, com relação às informações sobre prevenção e controle. Este estudo, do
tipo exploratório, foi desenvolvido mediante uma abordagem quantitativaa. Teve o objetivo de verificar
e comparar o conhecimento da hanseníase, por familiares de doentes de hanseíase antes e após a
sua participação em processo educativo e comparar os resultados obtidos entre os grupos A e A
participantes do estudo nos pré-testes entre-si. A população foi constituída de todos os familiares
inscritos no Programa de Controle de Hanseníase, no município de Cajazeiras-PB. A amostra foi
formada por 27 sujeitos, divididos em dois Grupos: A (Bairro Capoeiras) caracterizado pelo
predomínio da forma multibacilar e B (Bairro Por do Sol) pela forma paucibacilar. A coleta de dados
realizou-se período de Janeiro a fevereiro de 2002, em três etapas. Na primeira, foi aplicado um
formulário, com perguntas fechadas, abordando informações técnicas sobre hanseníase. Na
segunda, foi desenvolvido o processo educativo: oficina problematizadora-hanseníase, utilizando-se o
método do arco. Na terceira etapa, no término do processo educativo, os participantes responderam
ao mesmo formulário. Os resultados revelaram que cada grupo apresentou maior mediana no número
de acertos no valor de 27, no pós-teste. As medianas comparadas, do número de acertos no pré-teste
e no pós-teste através do teste de Wilcoxon, foram estatisticamente significativas, nos grupos A e B
(p=0,01**) respectivamente, confirmando assim que houve diferença estatisticamente significativa,
após a oficina. A análise da prova de Mann-Wintney confirmou a inexistência de diferenças
significativas entre as medidas gerais dos pré-testes e pós-testes, entre os dois Grupos, sendo, no
Grupo A (p=0,1524 n.s) e, no Grupo B (p=0,84335n.s). Essa prova indica que não houve variação
decorrente da oficina, nem das características dos grupos. A aquisição de conhecimentos pelos
participantes, após a oficina, reforça a relevância da metodologia problematizadora como fio condutor
do processo ensino aprendizagem. Esse estudo possibilita novas reflexões para os profissionais de
saúde, em particular, para o enfermeiro, no exercício de sua assistência em saúde pública, do ensino
e da pesquisa, direcionados aos familiares de doentes de hanseníase.

Nº de Classificação: 3434
VIEIRA, Cristiane Macêdo. Cursos de capacitação em saúde da mulher e a prática do enfermeiro
no Programa Saúde da Família. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências
da Saúde, 2002. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Iracema Tabosa da
RESUMO: A atenção à saúde da mulher integra temas que constituem desafio para a saúde pública
no país, exigindo para tanto a capacitação dos seus profissionais. Este estudo do tipo descritivo,
privilegiou as falas das enfermeiras e objetivou analisar a articulação dos cursos de capacitação em
saúde da mulher com a prática profissional do enfermeiro no PSF, na ótica das enfermeiras. Teve
como campo de pesquisa as Unidades de Saúde da Família do Município de Cabedelo–PB. A
população foi composta pelas enfermeiras que atuam nas equipes do PSF da referida cidade, que
aceitaram participar do estudo e atenderam ao critério de já terem participado dos cursos de
capacitação em saúde da mulher. O instrumento para coleta de dados foi um roteiro de entrevista
semi-estruturado composto de duas partes: A primeira apresentou questões fechadas em relação às
seguintes variáveis: sexo, estado civil, formação acadêmica, cursos de capacitação realizados, tempo
de exercício profissional na enfermagem, no PSF e na atual ESF, carga horária semanal de trabalho
e salário pessoal. A segunda constou da seguinte proposição norteadora: Fale sobre a relação entre
o curso de capacitação em saúde da mulher e a sua prática profissional, no PSF. As falas dos
sujeitos foram submetidas à análise temática de Bardin (1991), resultando em oito categorias:
apresentação inicial dos cursos de capacitação em saúde da mulher, conteúdos, estratégias
metodológicas, postura dos facilitadores, práticas, relação com a atuação da enfermeira em serviço,
visão da enfermeira e outras falas. Essas categorias foram divididas em vinte subcategorias. Os
resultados mostraram que as participantes, em sua maioria, são casadas, possuem média de idade
igual a 34 anos, curso de especialização e capacitação em diversas áreas do conhecimento. Seis
atuam como enfermeira há mais de dez anos e cinco estão no PSF de Cabedelo desde a
implantação. As falas resultaram em unidades de análise que apontam a necessidade de os
conteúdos estarem mais vinculados à realidade das ESF, às normas previstas no PAISMI e às
diretrizes do SUS/MS, além de articulação teoria – prática e campo de estágio com demanda de
usuárias, de modo a promover a capacitação prática das enfermeiras.
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Nº de Classificação: 3435
OLIVEIRA, Nailze Figueiredo Souza de. Diálogo vivido entre enfermeira e mães de crianças com
câncer. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2003. 107 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COSTA, Solange Fátima Geraldo da
RESUMO: O aumento progressivo do número de casos de crianças com câncer no cenário brasileiro
tem despertado muitos profissionais da saúde para a realização de pesquisas que contribuam para
uma assistência de qualidade para essa clientela e seus familiares. Nas unidades de saúde
direcionadas ao tratamento do câncer infantil, observa-se claramente que a mãe é o familiar que
acompanha a criança com maior freqüência, tanto para o tratamento ambulatorial como hospitalar.
Dessa forma, se torna também uma cliente que necessita dos cuidados da equipe de saúde, em
particular de enfermagem. Este estudo consiste em uma pesquisa de campo de natureza qualitativa,
direcionada ao cuidar em enfermagem cujo objetivo foi compreender o diálogo vivido entre enfermeira
e mães de crianças com câncer à luz da Teoria de Enfermagem Humanística de Paterson e Zderad.
As participantes do estudo foram seis mães que acompanhavam suas crianças com câncer na
Unidade de Pediatria do Hospital Napoleão Laureano referência no atendimento de clientes com
câncer na cidade de João Pessoa – Paraíba, no período de outubro a dezembro de 2002. O diálogo
vivido foi desenvolvido com base nas fases da Enfermagem Fenomenológica. A primeira fase,
Preparação da enfermeira para vir a conhecer, consistiu na busca do autoconhecimento como prérequisito para o vir a conhecer as mães de crianças com câncer. A segunda fase, A enfermeira
conhece o outro intuitivamente, representou os encontros com as mães na unidade de pediatria,
momentos em que surgiram os chamados e as respostas da relação Eu-Tu. Nesta fase, os dados
emergiram dos encontros entre enfermeira e mães a partir da técnica de entrevista e foram
registrados no diário de campo. As demais fases serviram de base para a análise dos dados, que se
constituiu nos momentos da relação Eu-Isso: A enfermeira conhece o outro cientificamente; A
enfermeira sintetiza de forma complementar as realidades conhecidas e Sucessão do múltiplo para a
unidade paradoxal. Da análise dos dados emergiram as seguintes categorias: Mães diante da
descoberta do diagnóstico; Mães diante do tratamento da criança; Mães diante da adaptação ao
ambiente hospitalar; Mães carentes de informações; Mães com problemas no contexto familiar; Mães
com saúde física e emocional afetada; Mães buscando formas de enfrentamento; Mães vivenciando
momentos de alegria. O diálogo vivido intuitiva e cientificamente possibilitou às mães participantes do
estudo, receberem cuidados que promovessem o seu bem-estar e estar-melhor na situação
vivenciada com seus filhos. Também possibilitou a reflexão, conceitualização e descrição de um
fenômeno que revelou o ser-com e o fazer-com da enfermeira numa relação humanística com mães
de crianças com câncer. Esta pesquisa abre novos horizontes no que concerne ao cuidar em
enfermagem, ao ensino, pesquisa e extensão.

Nº de Classificação: 3436
LÚCIO, Maria do Socorro Alves Silva. Cuidar de enfermagem ao paciente terminal em unidade de
terapia intensiva: uma abordagem bioética (O). João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba.
Centro de Ciências da Saúde, 2003. [103] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COSTA, Solange Fátima Geraldo da
RESUMO: O cuidar em enfermagem vem sendo debatido ao longo de sua trajetória, principalmente
no campo da ética, com ênfase na perspectiva humanista direcionada ao cuidar do ser humano em
todo seu ciclo vital. Este estudo teve como objetivo investigar os aspectos éticos presentes nos
discursos de profissionais de enfermagem que cuidam de paciente terminal, em Unidade de Terapia
Intensiva. Esta investigação foi norteada por dois questionamentos: Como o profissional de
enfermagem deve agir ao cuidar do paciente terminal na UTI e como esses profissionais estão
prestando o cuidar ao paciente terminal na UTI em que ele atua. Trata-se de uma pesquisa
exploratória com abordagem qualitativa subsidiada pela bioética e pela literatura pertinente ao tema.
O campo de investigação foi uma Unidade de Terapia Intensiva da rede pública de saúde do
município de Campina Grande-PB. Participaram do estudo dez profissionais de enfermagem sendo
cinco enfermeiros e cinco técnicos em enfermagem. Dentre os cinco enfermeiros, quatro possuem
curso de pós-graduação, sendo três especialistas e um mestre. Os dados foram coletados através da
técnica de entrevista com a utilização do sistema de gravação no mês de novembro de 2002 e
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analisados qualitativamente mediante a técnica do discurso do sujeito coletivo. Do primeiro
questionamento emergiram a partir do discurso do sujeito coletivo, dos profissionais inseridos no
estudo, as seguintes idéias centrais: Prestar cuidado humanizado ao paciente terminal; Respeitar o
paciente na sua singularidade; Refletir a conduta profissional ao cuidar do paciente terminal; Valorizar
mais a comunicação ao assistir o paciente terminal. E em resposta a segunda questão quatro idéias
centrais foram identificadas: Assistindo ao paciente terminal priorizando os procedimentos técnicos;
Assistindo ao paciente terminal com sensibilidade e também com indiferença; Refletindo que a UTI
não é o melhor local para cuidar do paciente terminal; Enfrentando entraves no cuidar do paciente
terminal em decorrência das condições de trabalho. Desse modo, foi possível vislumbrar a
preocupação dos entrevistados em promover uma assistência de qualidade e humanizada ao
paciente na sua terminalidade . Nesse sentido, esta pesquisa abre um novo olhar no campo do cuidar
em enfermagem ao paciente terminal, em unidade de terapia intensiva.

Nº de Classificação: 3437
OLIVEIRA, Josiane Maria de. Representeções sociais sobre ensino, pesquisa e extensão. João
Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2003. [170] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Antonia Oliveira
RESUMO: Pensar na tríade (ensino, pesquisa e extensão), de maneira articulada, faz-se necessário
para a construção de uma sociedade mais ativa, que busque o seu desenvolvimento, com
conseqüente emancipação. E em meio ao compromisso social da universidade de produzir e difundir
o conhecimento, acredita-se que a execução da tríade no meio acadêmico pode proporcionar uma
aquisição do saber mais reflexivo, voltado à vida, de maneira a formar não um profissional técnico,
mas um ser crítico-reflexivo. Nesse compasso, espera-se com este estudo alcançar os objetivos de
verificar as representações sociais sobre ensino, pesquisa e extensão construídas por professores,
alunos de graduação e pós-graduação, no âmbito da UFPB; comparar as representações sociais
sobre ensino, pesquisa e extensão, nos três grupos, explorando os âmbitos inter e intragrupal; e
salientar os elementos psicossociais envolvidos nas representações sociais sobre ensino, pesquisa e
extensão, responsáveis pela adesão ou não dos sujeitos sociais do estudo, às referidas atividades. O
estudo é do tipo exploratório, em que se analisam dados secundários (MOREIRA et al., 2001),
obtidos em pesquisa realizada no Campus I da Universidade Federal da Paraíba, com trezentos
sujeitos (cem professores, cem estudantes de graduação e cem de pós-graduação). Os dados foram
coletados a partir de uma entrevista semi-estruturada e um teste de associação livre de palavras,
sendo submetidos aos softwares Alceste 4.5 e Tri-Deux-Mots. Dos dados analisados pelo primeiro
software, emergiram sete classes: Caracterização da Pesquisa no Âmbito da Universidade;
Caracterização do Ensino no Âmbito da Universidade; Conhecimento versus Aplicabilidade;
Contribuição da Fundamentação Teórico-metodológica; Ensino-Pesquisa-Extensão na Prática
Acadêmica; Ensino-Pesquisa-Extensão na Formação Acadêmica; Prática Acadêmica Associada à
Descoberta do Mundo. Ressalta-se que, nos resultados, os professores, graduandos e pósgraduandos representaram a implementação da tríade universitária articulada de forma positiva; a
pesquisa foi relacionada à obtenção de conhecimento e à base do desenvolvimento intelectual e
social; o ensino teve uma representação voltada aos princípios da metodologia tradicional e a
extensão centrada em seus benefícios, com caracterização associada a elo de implementação do
conhecimento universitário.

Nº de Classificação: 3438
SILVA, Silvana Laura Freitas da. Dimensão psicossociológica do trabalho docente. João Pessoa.
Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2003. [158] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Antonia Oliveira
RESUMO: A organização do trabalho na universidade se dá através de várias estratégias, dentre
elas: composição e participação de grupos de pesquisas em diferentes áreas de domínio, por meio de
estudos críticos bibliográficos, pesquisas, vivência e troca de experiência no contexto acadêmico.
Para tanto, este estudo tem os objetivos de identificar as representações sociais sobre o trabalho
docente elaboradas por professores e alunos de Graduação e Pós-Graduação e verificar os aspectos
psicossociais apreendidos nas representações sociais sobre o trabalho docente, no contexto social
do trabalho acadêmico capazes de favorecer uma implementação de incentivos na prática
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acadêmica. Trata-se de um estudo exploratório, em que se analisam dados secundários (MOREIRA
et al., 2001), obtidos em pesquisa realizado no Campus I da Universidade Federal da Paraíba, João
Pessoa-PB, com trezentos sujeitos (cem professores, cem estudantes de graduação e cem de pósgraduação). Os dados foram coletados a partir de uma entrevista semi-estruturada e um teste de
associação livre de palavras, contemplando as palavras-estímulos: "trabalho"
e "trabalho
docente/acadêmico", sendo submetidos a uma análise utilizando-se os softwares: ALCESTE 4.5 e o
Tri-Deux Mots. Os resultados após processamento foram analisados e interpretados a luz da teoria
das representações sociais (MOSCOVICI, 1961/1978), encontram-se apresentados em gráficos,
quadros, figuras e temas. Do software Alceste emergiram oito classes, definidas por: Dimensão social
do trabalho na pós-graduação; Contexto sócio-político do trabalho docente; Dinâmica psicossocial
docente-discente; Dificuldades para desenvolvimento do trabalho docente; Interesse versus
integração; Dificuldade institucional; Relevância do trabalho acadêmico na formação profissional e
Opiniões sobre o trabalho docente na prática acadêmica. Ressalta-se que os sujeitos da pesquisa
representam o trabalho docente associando-o a pesquisa, com destaque às dificuldades e aos
aspectos psicossociais relativo ao contexto sócio-político em que as universidades brasileiras.

Nº de Classificação: 3439
FARIAS, Maria do Carmo Andrade Duarte de. Assistência de enfermagem à adolescente grávida
à luz da teoria geral de enfermagem de Orem. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2003. 223 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GARCIA, Telma Ribeiro
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa convergente-assistencial fundamentada na Teoria Geral de
Enfermagem do Déficit de Autocuidado de Orem. Teve como objetivo geral sistematizar a assistência
de enfermagem à adolescente grávida, à luz da Teoria Geral de Enfermagem do Déficit de
Autocuidado de Orem e, como objetivos específicos, identificar os déficits de autocuidado universal,
relativos ao desenvolvimento e relativos às alterações de saúde, em adolescentes grávidas;
desenvolver ações de enfermagem que contribuam para o autocuidado das adolescentes grávidas; e
avaliar os resultados das ações de enfermagem que contribuam para o autocuidado das
adolescentes grávidas. A amostra foi composta por 6 adolescentes grávidas atendidas em uma
Unidade Saúde da Família, no município de João Pessoa, Paraíba. Seguindo o processo de
enfermagem de Orem, as informações foram coletadas através da técnica da entrevista informal,
conduzida em contatos repetitivos, com o uso de roteiro estruturado; realizei visitas no domicílio das
gestantes, e reuniões com o grupo de pesquisadas; fiz também uso da observação. Os resultados
permitiram identificar déficits de autocuidado universal, relativos ao desenvolvimento e relativos às
alterações de saúde, condicionados por fatores como baixo nível educacional e econômico, idade,
inadequado ambiente de desenvolvimento, dentre outros. As adolescentes grávidas foram assistidas
através do sistema de enfermagem apoio-educação, e os métodos de ajuda selecionados foram:
orientação, apoio, ensino e promoção de ambiente de desenvolvimento, a fim de compensar os
déficits do autocuidado. A avaliação do processo de enfermagem operacionalizado com as
adolescentes grávidas permitiu identificar que o engajamento no autocuidado foi satisfatório, e que
elas demonstraram potencial para a aprendizagem e manifestaram condições de suprir as suas
demandas de autocuidado por meio da ação de autocuidado, através da escolha deliberada.

Nº de Classificação: 3440
PINHEIRO, Ana Karina Bezerra. Depois do parto tudo muda: um novo olhar sobre adolescentes
nutrizes. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2003. 179 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VARELA, Zulene Maria de Vasconcelos
RESUMO: Atualmente o modelo de cuidado à saúde da mulher, com vistas ao aleitamento materno, é
centrado na queixa da clientela, privilegiando ações médico-assistenciais. Assim, os sentimentos e
dificuldades das mulheres nesse período podem ser ofuscadas pelo interesse do profissional em
promover o aleitamento materno, a todo custo. Neste estudo objetivei descrever as situações que
dificultam o exercício da vida produtiva, criativa, pessoal, comunitária e construtiva em adolescentes
nutrizes, bem como analisar a influência do relacionamento interpessoal no processo dinâmico de
maturação saudável dessas mães. Para tanto, optei pela pesquisa convergente-assistencial.
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Selecionei cinco mães adolescentes vinculadas ao Centro de Desenvolvimento Familiar (CEDEFAM),
as quais foram acompanhadas durante cinco meses em seus domicílios ou em consultório. O
percurso metodológico foi norteado pela teoria do Relacionamento Interpessoal e analisados, em
cada fase, os indicadores que influenciam no processo de maturação saudável. Posteriormente,
examinei a evolução de cada adolescente durante o acompanhamento. Para validar os resultados,
em um encontro grupal realizei uma pergunta norteadora: Qual a influência do processo de
relacionamento interpessoal sobre a sua saúde? Mediante a análise, emergiram cinco categorias:
Depois do parto tudo muda: esquecendo de si e do companheiro; Só a mãe conhece o filho;
Realizando atividade para uma vida produtiva; Ambivalência: medo ou desejo de engravidar? Não
nasci para ser mãe. Verifiquei que as adolescentes ressaltaram o período puerperal como
particularmente difícil e cheio de conflitos. As dificuldades foram relacionadas à mudança de papéis
esposa/mãe, da ressignificação dos papéis diante dos cuidados ao recém-nascido, à sexualidade e à
reaproximação com a família de origem. Observei que ser mãe é experienciar sentimento de
onipotência e vivenciar conflito psicológico decorrente dos desejos frustrados. No decorrer do
acompanhamento, as adolescentes passaram a desenvolver diversos papéis, o que lhes propiciou
satisfação pessoal. Assim, verifiquei que o relacionamento interpessoal influenciou as mulheres no
sentido de se aceitarem como mães nutrizes e exprimirem sua ansiedade em desempenhar tal
função. Ressalto a importância do cuidado de enfermagem no período puerperal como forma de
multiplicar os contatos das mulheres com a rede social de apoio, diminuindo o isolamento social
característico dessa fase.

Nº de Classificação: 3441
CARVALHO, Líscia Divana Pachêco. Diagnósticos de enfermagem no período perioperatório de
cirurgia cardíaca valvar. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará e Universidade Federal do
Maranhão. Mestrado Interinstitucional, 2003. 142 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Thelma Leite de
RESUMO: O estudo se fundamenta na necessidade da enfermeira que cuida de pacientes com
alterações valvares, utilizar observação rigorosa, habilidade técnica, domínio de fundamentação
científica e pensamento crítico-reflexivo. Foi realizado no Hospital Universitário de São Luís-MA com
o objetivo geral de identificar os diagnósticos de enfermagem, sua freqüência e significância
estatística em 23 pacientes adultos no período perioperatório de cirurgia cardíaca valvar. A
relevância de um estudo direcionado à identificação de diagnósticos nessa clientela contribuirá para
uma assistência mais direcionada e sistematizada. O instrumento de coleta de dados utilizado foi
baseado em modelo construído e validado por Galdeano; Rossi (2000), fundamentado no modelo
conceitual de Wanda Horta (Necessidades Humanas Básicas) constando de entrevista, exame físico
e consulta aos registros em prontuários. Foram encontradas um total de 34 categorias diagnósticas,
22 categorias na fase pre-operatória, 13 categorias na fase trans e 16 categorias na fase pósoperatória. Foram identificados 633 diagnósticos de enfermagem, sendo identificados 126 na fase
pré-operatória, 245 na fase trans-operatória e 262 na fase pós-operatória. A média de diagnóstico por
paciente na fase pré-operatória foi de 5,4; na fase trans-operatória foi de 10,7 e na fase pósoperatória de 11,4. Para testar quais diagnósticos foram estatisticamente significantes considerando
todas as fases operatórias, foi utilizado o teste não paramétrico de McNemar. Esse teste demonstrou
diferença significante em 16 das 34 categorias diagnósticas entre as fases operatórias. Foi realizada
a análise discursiva das características definidoras e fatores relacionados das categorias diagnósticas
identificadas por esse teste. Foram observadas alterações nas necessidades básicas com
predominância nas necessidades psicobiológicas (63,5%), com destaque para as necessidades de
oxigenação e de sono e repouso, nas psicossociais (36,5%) observou-se alterações nas
necessidades de segurança e de ensino-aprendizagem. Não foi identificada alteração nas
necessidades psicoespirituais. Quanto aos padrões de respostas humanas, o Trocar congregou o
maior número de diagnósticos e apenas no padrão Valorizar não houve identificação de diagnósticos.
Os diagnósticos identificados neste estudo contribuíram para a implantação da Sistematização da
Assistência de Enfermagem do Hospital Universitário, especificamente na Unidade Pós-operatória
(UTI-CÁRDIO).

Nº de Classificação: 3442
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LOPES, Maria Lúcia Holanda. Consulta de enfermagem ao portador de hipertensão: trabalhando
o autocuidado. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará e Universidade Federal do Maranhão.
Mestrado Interinstitucional, 2003. 110 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Thelma Leite de
RESUMO: Objetivou-se sistematizar em um Programa de Tratamento de Hipertensão Arterial na
cidade de São Luís-MA, a Consulta de Enfermagem a pacientes portadores de hipertensão, tendo
como referencial teórico a Teoria do Déficit de Autocuidado de Orem. O estudo foi desenvolvido no
período de julho a janeiro de 2003. Implementou-se a Consulta de Enfermagem a cinco pacientes,
que foram acompanhados durante seis meses, utilizando como técnica de pesquisa descritiva o
estudo de caso. Os pacientes eram de ambos os sexos, com idade entre 40 a 80 anos, nível de
escolaridade correspondente ao ensino fundamental incompleto, condições econômicas
desfavoráveis. O diagnóstico de enfermagem mais presente nos casos estudados foi o Controle
ineficaz do regime terapêutico - individual, tendo como características definidoras a dificuldade na
regulação/integração do regime terapêutico medicamentoso e não-medicamentoso no tratamento da
hipertensão arterial e na prevenção de seqüelas. Tendo
fatores relacionados déficits de
conhecimento e conflitos decisórios em relação à ingestão adequada de alimentos, necessidade de
lazer, controle da tensão emocional, prática regular de exercícios físicos, controle do peso, abandono
do hábito de fumar que constituem atividades do tratamento não-medicamentoso. O comparecimento
aos serviços de saúde e a regularidade da tomada diária da medicação compreendem medidas
eficazes ao tratamento medicamentoso. Os planos assistenciais foram implementados utilizando-se o
sistema de apoio-educativo, objetivando o desenvolvimento do autocuidado em relação aos déficits
identificados. As mudanças de comportamento que não foram otimizadas em dois dos casos
estudados foram o abandono do hábito de fumar e a redução significativa do peso. A adesão ao
tratamento medicamentoso aconteceu em todos os casos e ao tratamento não-medicamentoso de
forma irregular, em alguns casos em função da dificuldade dos pacientes para reduzir os índices de
massa corporal e abandono do hábito de fumar. A Sistematização da Consulta de Enfermagem
proposta demonstrou ser efetiva para o cuidado ao portador de hipertensão arterial.

Nº de Classificação: 3443
SOUSA, Francisca Georgina Macêdo de. Situação nutricional de ferro em crianças de seis a
sessenta meses na perspectiva do modelo campo de saúde. Fortaleza. Universidade Federal do
Ceará e Universidade Federal do Maranhão. Mestrado Interinstitucional, 2003. [190] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Thelma Leite de
RESUMO: Trata-se de um estudo transversal e exploratório que objetivou identificar a situação
nutricional de ferro e fatores associados à sua ocorrência, realizado no período de maio a outubro de
2002. A população do estudo foi representada por crianças de seis a sessenta meses, residentes na
Vila São Pedro – MA e cadastradas no Programa Saúde da Família, incluindo-se no estudo 371
crianças, representando 97,6% do total. Utilizou-se como referencial teórico para o estudo dos fatores
de risco, o Modelo Campo de Saúde, tendo este fundamentado a construção do instrumento de
pesquisa para a coleta de dados, distribuindo-se as variáveis nos quatro elementos do modelo
(Ambiente, Biologia Humana, Estilo de Vida e Organização do Cuidado de Saúde). Além da entrevista
com os responsáveis pelas crianças, foram coletadas amostras de sangue, material para exame
parasitológico de fezes e dados antropométricos. Os dados foram computados e analisados pelos
programas Epi-Info e Statistica. O nível de significância foi de 5% e para determinar o efeito de cada
variável foram calculados o risco relativo e o c2. O odds ratio foi calculado para identificar a
associação das variáveis com a anemia ferropriva. Foram consideradas portadoras de anemia por
deficiência de ferro as crianças que apresentaram hemoglobina = 11 g/dl e ferritina < 12,0 ìg/ml, e,
deficientes de ferro aquelas com hemoglobina >12,0 g/dl e ferritina < 12,0 ìg/ml . A prevalência de
problemas nutricionais por deficiência de ferro foi elevada, perfazendo 35,6%, sendo 24,0% de casos
de anemia ferropriva e 11,6% ferrodeficiência. As crianças entre seis e vinte e três meses foram as
mais atingidas com 57,8%. A associação da anemia foi significativa para a idade da criança
(Elemento Biologia Humana), freqüência da dieta infantil (Elemento Estilo de Vida), número de
cômodos da casa (Elemento Ambiente) e parasitose intestinal (Elemento Biologia Humana). Os
resultados apontam para a necessidade do enfermeiro planejar, programar e executar atividades
assistenciais de saúde e educação, subordinadas às necessidades ambientais, biológicas e de estilo
de vida. A abordagem deverá ter como objetivo a prevenção e promoção da saúde, a inclusão de
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ações curativas e o desenvolvimento de um modelo educativo interdisciplinar consistente e contínuo
de cuidado à criança portadora de carência nutricional de ferro.

Nº de Classificação: 3444
FORTES, Maria Líbia Marques. Reutilização de seringas e agulhas descartáveis na aplicação de
insulina: estudo em um serviço de referência localizado em São Luís-MA (A). Fortaleza.
Universidade Federal do Ceará e Universidade Federal do Maranhão. Mestrado Interistitucional,
2003. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DAMASCENO, Marta Maria Coelho
RESUMO: Trata-se de um estudo exploratório-descritivo que tem como objetivo conhecer os
procedimentos relacionados com a reutilização da seringa e da agulha descartáveis na aplicação da
dose de insulina. Participaram do grupo estudado 215 portadores de diabetes mellitus, todos
atendidos no Hospital Universitário Unidade Presidente Dutra, em São Luís do Maranhão, nos meses
de maio a outubro de 2002. A coleta de dados aconteceu mediante a utilização de recursos
metodológicos, tais como a entrevista estruturada e a observação direta. Os dados foram analisados
com base na literatura pertinente, nas orientações que os clientes receberam no serviço e,
posteriormente, codificados e processados em um banco de dados do Programa EPI-INFO, versão
2000. Os testes t-students e qui-quadrado foram utilizados para verificar a associação entre os
procedimentos adotados e as alterações e acidentes ocorridos, e para “p” menor ou igual a 0,05,
considerou-se a associação estatisticamente significativa. Os resultados evidenciaram que a
maioria dos pesquisados reutiliza a seringa e a agulha até sete vezes, o que está em conformidade
com a literatura. Entretanto, existe um percentual que vem cometendo falhas. Agem assim: aspiram
álcool para “lavar” a seringa (5,1%); passam algodão com álcool para “limpar” a agulha (23,7%);
“lavam” a seringa e a agulha com água e sabão (2,8%); fervem seringa e agulha (4,2%); guardam a
seringa e a agulha de forma que contraria os princípios da reutilização (53,0%); reutilizam seringa e
agulha de outras pessoas diabéticas (2,8%); reutilizam seringa e agulha quando estas foram
contaminadas durante o processo de reutilização (9,3%); quando a agulha fica rombuda (4,7%);
quando fica torta (2,3%); não lavam as mãos para executar a técnica da administração de insulina
(28,4%); não realizam a desinfecção da tampa de borracha do frasco (65,6%) e não fazem a antisepsia no local da aplicação (7,4%). Cumpre acrescentar que 34,9% dos diabéticos tiveram
alterações nos locais de aplicação de insulina e 35,8% sofreram acidentes com a agulha. Quanto às
associações, estas foram significativas para a guarda da seringa e da agulha descartáveis, para os
procedimentos adotados quando a seringa e a agulha tocam algum objeto e para os procedimentos
relativos à limpeza do local da aplicação da dose de insulina. Tomando por base esses resultados
pode-se deduzir que uma parcela do grupo estudado não vem assimilando as orientações recebidas
nos serviços de saúde sobre os princípios de reutilização de seringa e agulha descartáveis na
administração de insulina, sendo importante que a equipe multidisciplinar busque os subsídios
necessários à resolução da questão.

Nº de Classificação: 3445
RIOS, Claudia Tereza Frias. Ações educativas no pré-natal: uma análise crítica e reflexiva sobre a
consulta de enfermagem como um espaço para educação em saúde. Fortaleza. Universidade Federal
do Ceará e Universidade Federal do Maranhão. Mestrado Interinstitucional, 2003. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIEIRA, Neiva Franceleny Cunha
RESUMO: Na busca de novos caminhos que melhor refletissem sobre a consulta de enfermagem,
como um espaço para a educação em saúde no pré-natal, realizamos um estudo crítico e reflexivo
através de uma avaliação qualitativa, onde a participação dos sujeitos envolvidos fosse um fator
preponderante. Para tanto, lançou-se mão de um novo paradigma como referencial metodológico, a
avaliação emancipatória, que norteou as etapas desta pesquisa: descrição da realidade; crítica da
realidade e criação coletiva. Além da observação e da entrevista, a técnica do grupo focal foi a mais
importante para a coleta de dados e para a participação das cinco enfermeiras que atuam no
ambulatório do Hospital Universitário, local escolhido para a pesquisa. Frente aos resultados
encontrados, a ação educativa realizada pela enfermeira durante a consulta do pré-natal caracterizase como uma ação rotineira, pouco participativa, com predominância informativa apesar da existência
do objetivo e bom propósito de educar, onde questões relacionadas ao modelo assistencial, estrutural
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e organizacional da Instituição emergiram como obstáculos para a realização da educação em saúde,
como tendência libertadora, crítico-social e transformadora. Por meio desse construto metodológico e
com base na crítica da realidade, outro ponto relevante desta pesquisa foi a criação coletiva, onde
idéias geradoras de mudanças foram apontadas pelas participantes. Essas idéias geradoras apontam
para a reorientação do serviço de enfermagem na atenção à gestante do Hospital Universitário; a
criação de um ambiente físico adequado para o atendimento da consulta de enfermagem e a
participação da gestante em grupos.

Nº de Classificação: 3446
RAFAEL, Eremita Val. Significado da amamentação na percepção da mulher primípara (O).
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará e Universidade Federal do Maranhão. Mestrado
Interinstitucional, 2003. 90 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Raimunda Magalhães da
RESUMO: Trabalho de abordagem qualitativa com o objetivo de perceber o significado da
amamentação para a mulher primípara a partir de sua visão de mundo. Os dados foram colhidos em
uma Instituição Pública, usada como técnica a observação livre e a entrevista, contendo uma
pergunta norteadora, nos meses de abril a junho de 2002, com 11 mulheres primíparas que estavam
amamentando. Os dados foram organizados em temáticas, fundamentadas nas premissas do
Interacionismo Simbólico, na perspectiva de Herbeth Blumer. Fez-se uma leitura da amamentação,
entendendo que: a mulher age em relação ao aleitamento materno baseada no significado que a
amamentação tem para ela e ficou evidenciado que o significado é o dever e a afetividade. A
segunda premissa destaca as relações sociais que a mulher mantém, derivando daí o significado da
amamentação e foram consideradas importantes: o suporte social nas relações familiares, dos
profissionais de saúde, dos amigos, no trabalho, e a relação com a própria criança. A terceira
premissa chama a atenção para a modificação e manipulação dos significados mediante um processo
interpretativo que a mulher desenvolve ao interagir com os elementos significativos e com as
situações com as quais se depara, destacando-se a imagem corporal, sua situação como provedora
do sustento de seu filho e a adaptação ao novo papel. Ficou evidenciado que a amamentação não é
um ato intrínseco, não faz parte simplesmente da natureza humana e sim, é um ato construído com
base na interação que a mulher faz ao longo de sua vida, sendo significativos a cultura, o papel da
mulher na sociedade e o valor atribuído à infância.

Nº de Classificação: 3447
COSTA FILHO, Manoel Ramos. Familiares de pacientes alcoolistas: percepção e forma de lidar.
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem,
2003. 132 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRAGA, Violante Augusta Batista
RESUMO: Com o intuito de contribuirmos para a compreensão de algumas questões que envolvem o
alcoolismo, objetivamos com este estudo analisar o modo como o familiar percebe e lida com o
alcoolismo de um de seus membros. O estudo foi realizado com seis familiares de pacientes
alcoolista, assistidos pela rede de atenção em saúde mental (Hospital-Dia e CAPS), na cidade de São
Luiz–MA. Para coleta de dados realizamos a entrevista, seguindo roteiro semi-estruturado,
trabalhando este material através da Análise de Conteúdo (Bardin.1997), aplicando a técnica de
análise temática. Os discursos construídos presentificam compreensões diacrônicas sobre o sujeito e
sua inserção ao universo da dependência química. A troca simbólica que se dá efeito - grupo familiar
pelo “grupo de rua” - aponta para esta distorção, visto que as conturbações nos relacionamentos são
permeadas de referências morais e comportamentais. Ao estabelecer o foco da discussão sobre a
questão, o grupo familiar direciona toda a complexidade de sua contribuição ao problema para o
sujeito dependente, pois, é nele que diretamente são projetadas todas as frustrações e
desrealizações do grupo familiar como um todo, acrescidas de toda gama de sentimentos e emoções
negativas. A exclusão gera conflitos tão intensos que os discursos sobre a dependência química nos
leva a refletir sobre a importância da hospitalização, no sentido de tornar-se um recurso ao problema.
Não fica muito longe compreender porque os núcleos familiares direcionam total atenção ao
patrimônio familiar, no sentido de delimitar a extensão do problema. A gravidade deste fato exprime a
dissonância entre subjetividade e realidade quando da apreensão de elementos significativos de
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compreensão sobre a problemática. Obviamente, não só o indivíduo, mas, todo o grupo familiar está
envolvido num processo de desindentificação social, não só pela qualidade do estabelecimento de
suas relações interpessoais, enquanto grupo familiar, bem como, a capacidade de interagir com os
fenômenos sociais. Por fim, verifica-se uma profunda contradição nos discursos, presentificada nas
representações que o grupo pesquisado suscita sobre a questão da dependência química, as quais, à
princípio, devem ser mais rigorosamente considerada pelas instâncias que se ocupam com a
questão. Por mais que se criem estratégias de ação, intervenção e/ou interação ao problema,
devemos levar em consideração as circunstâncias culturais e sociais. Embora seja uma conseqüência
um tanto quanto intrínseca, visualizar-se um contexto patológico que de todo não está compreendido
e que, por sua vez, necessita precisar com mais ênfase em que momento a dependência química é,
de fato, uma entidade patológica: se antes, durante ou após o uso e/ou abuso de substâncias
químicas. O nosso estudo se insere no contexto da procura de respostas aos questionamentos da
prática diária do lidar com uma clientela específica, bem como, com o confrontar de saberes outros
que, de uma certa forma, também buscam suas respostas. Os discursos, as representações e
dramatizações, enfim, uma apreensão das subjetividades por nós pesquisadas, demonstra alguns
fatores muito significativos: a necessidade, constante, do profissional de enfermagem psiquiátrica e
saúde mental na busca de outros e novos saberes; o repensar da prática do cuidar e de quem cuida;
criação de estratégias de atenção que realmente atinjam os objetivos propostos quanto ao
desenvolvimento do processo terapêutico; uma abordagem mais criteriosa dos contornos sociais da
doença, do doente e, principalmente, do meio familiar e de seu contexto social; metodologias de
assistência que designem mais resolutividade quanto ao lidar com o cliente; a apreensão da
interdisciplinaridade enquanto construção de um campo na produção do saber.

Nº de Classificação: 3448
BARROS, Lena Maria. Parto normal: significado e atuação da enfermeira. Fortaleza. Universidade
Federal do Ceará e Universidade Federal do Maranhão. Mestrado Interinstitucional, 2003. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Raimunda Magalhães da
RESUMO: Este trabalho é uma pesquisa de campo, do tipo descritivo com enfoque qualitativo, que
tem como objetivo compreender o significado do parto normal para a enfermeira e conhecer a
atuação da enfermeira de centro obstétrico que presta assistência à mulher no processo de
parturição. Adotamos como referencial-teórico metodológico o Interacionismo Simbólico, auxiliado
pela técnica de Análise de Conteúdo. O estudo foi realizado em quatro maternidades públicas de São
Luís – MA, no período de abril a julho de 2002. Participaram do estudo 21 enfermeiras. A coleta de
dados foi feita por meio de entrevista semi-estruturada, analisada e apresentada na forma de
narrativa. O agrupamento das falas possibilitou a organização das seguintes categorias: O significado
do parto para a enfermeira que presta assistência à mulher no processo de parturição e atuação da
enfermeira na assistência à mulher no referido processo. Na primeira categoria depreendemos três
significados do parto normal, quais sejam: A natureza e o corpo; sentimento de prazer e processo
sócio-cultural. Na segunda, a atuação da enfermeira foi desdobra em: assistência temporal na
trajetória do nascimento; maneira de cuidar na trajetória natural do nascimento e autonomia
profissional. Ao término do estudo, evidenciamos que o significado do parto para as enfermeiras de
centro obstétrico coaduna com os princípios de valorização do ser humano nos aspectos bio-psicosócio-cultural e espiritual; com o resgate da dignidade da mulher e do recém nascido, ou seja, com os
princípios da humanização. Atendo-nos à atuação da enfermeira, percebemos que embora estas
tenham expressado um significado ao parto normal, reconhecido a importância da enfermeira no
cuidado com a mulher no processo de parturição, a sua atuação no sentido do cuidado obstétrico,
propriamente dito, é pouco expressiva em decorrência de diversos fatores, os quais estão
relacionados com a autonomia profissional, com a relação de poder interpessoal e institucional.

Nº de Classificação: 3449
QUEIROZ, Maria Veraci Oliveira. Rede de significados da educação em saúde: prática dos
profissionais no cuidado da criança. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2003. 255 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): JORGE, Maria Salete Bessa
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RESUMO: A pesquisa aborda a rede de significados da prática de educação em saúde com o objetivo
de compreender a prática de educação em saúde no contexto de cuidados da criança, identificando
as concepções de educação em saúde na perspectiva da equipe pediátrica, bem como analisando o
significado da prática educativa articulados no pensar e no fazer dos profissionais que cuidam da
criança. A tese defendida mostra que: Na prática de educação em saúde, os profissionais
desconsideram a diversidade de condições socioculturais que envolvem a criança em seu contexto
familiar; seguem os protocolos institucionais e não integram o saber popular ao saber científico, como
fundamento e valorização das experiências das famílias. Como opção teórica utilizei a abordagem
etnográfica de Geertz e como método de organização dos dados o Discurso do Sujeito Coletivo de
Lefèvre. O campo de investigação foi uma instituição pública do Sistema Único de Saúde, tendo como
cenários cinco unidades de cuidado da criança. Os informantes-chave constituíram-se de dezoito
profissionais, dos quais dez enfermeiras, seis médicos e duas nutricionistas. Outros profissionais da
equipe de saúde foram considerados informantes gerais. Como técnica de obtenção das informações
optei pela observação-participante e pela entrevista semi-estruturada. Os informantes elaboraram os
discursos e desses foram extraídas as concepções e as práticas, as quais exprimem idéias,
pensamentos, o fazer cotidiano partilhado entre este grupo de profissionais. Os discursos individuais
formaram os Discursos do Sujeito Coletivo e estão representados nas temáticas/categorias: Temática
1 CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE: Educação em saúde como orientação para o
cuidado; Educação em saúde como relacionamento e escuta; Acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento da criança e promoção da qualidade de vida; Planejamento e trabalho em equipe.
Temática 2 TRAMAS DA PRÁTICA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE: Teia da comunicação na prática de
educação em saúde; Humanização e aspectos da atenção integral; Delineando as possibilidades e
percebendo as impossibilidades da educação em saúde. Temática 3 TRÍADE CUIDAR-ENSINARAPRENDER: Conhecimento, linguagem e experiências como forma de cuidar-ensinar-aprender;
Vínculo e confiança: construtos no processo cuidar-ensinar-aprender. Assim, pude constatar ser a
educação em saúde uma estratégia de orientação ao cuidado infantil a envolver relacionamentos e
uma comunicação com a mãe/família que traz em si uma finalidade precípua de acompanhar o
crescimento e o desenvolvimento infantil promovendo a qualidade de vida. Portanto, necessita de
planejamento e trabalho em equipe. Elucidou-se existir nessa trama e teias vivenciadas no cotidiano,
possibilidades e impossibilidades de desenvolvê-la tal como concebem os defensores dessa prática.
Contudo, representa uma necessidade e uma perspectiva para a humanização, o cuidado integral,
ético e solidário, que promove vínculos e confiança entre profissionais e usuários. Favorece o resgate
da linguagem, do conhecimento e das experiências da mãe/família numa atitude de troca entre saber
popular e saber científico, embora os profissionais demonstrem dificuldade em articular tais
conhecimentos. Esse é um dos caminhos utilizados para a compreensão da realidade vivenciada na
prática e possibilita oferecer subsídios para reflexões sobre as atitudes profissionais em relação à
saúde e às estratégias de educação em saúde como propostas de mudanças.

Nº de Classificação: 3450
BERRÊDO, Valéria Cristina Menezes. Prática do enfermeiro no hospital psiquiátrico: uma
avaliação na perspectiva da reforma psiquiátrica. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará e
Universidade Federal do Maranhão. Mestrado Interinstitucional, 2003. 149 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRAGA, Violante Augusta Batista
RESUMO: Estudo descritivo acerca da prática dos enfermeiros de um hospital psiquiátrico, tendo por
referência a Reforma Psiquiátrica. O estudo foi desenvolvido com seis enfermeiros de um hospital
psiquiátrico localizado em São Luís - Maranhão. Os dados foram coletados mediante entrevista semiestruturada e observação da prática do enfermeiro, no mês de julho de 2002. Para análise dos dados
utilizou-se a Análise de Conteúdo. No processo de análise da prática dos enfermeiros no hospital
psiquiátrico tomaram-se como base os preceitos da Reforma Psiquiátrica. Os resultados mostram que
a prática dos enfermeiros é excessivamente voltada para funções administrativas e burocráticas,
fazendo a previsão, provisão e manutenção de recursos materiais, o que os distancia dos pacientes.
Por outro lado, o cuidado direto ao paciente está relacionado às observações em prontuários, à
higiene pessoal e à participação em atividades de grupo. Os enfermeiros conseguem ter algum
entendimento sobre a Reforma Psiquiátrica, mas sem segurança e sem considerarem que esses
preceitos façam parte de sua prática. Observou-se que a prática dos enfermeiros é, ainda, mais de
apoio e de colaboração, buscando atender às expectativas da Instituição. Percebe-se que a prática
desenvolvida é acrítica e desenvolvida por profissionais sem qualificação específica e pouco
identificados com a área, o que pode estar influenciando o desinteresse por um aprimoramento. A
assistência desenvolvida na realidade pesquisada apresenta fortes características do modelo asilar,

132

embora venha sofrendo modificações após o início do processo de Reforma Psiquiátrica, visíveis,
principalmente, por mudanças na estrutura física e na maior humanização na assistência. Refletir
sobre essa prática, dar maior certeza da necessidade de mudanças profundas e urgentes, buscandose superar um modelo de atenção arcaico e ineficiente, além de criar-se uma rede de atenção em
saúde mental substitutiva a essa, onde o doente seja apreendido em sua existência-sofrimento e
assistido como um todo, em sua individualidade e complexidade, é o que esperamos. Para que essa
prática seja transformada, o enfermeiro necessita assumir seu papel social, participando ativamente
de todo o processo de desconstrução/reconstrução de saberes e práticas que atendam ao novo
modelo de assistência em saúde mental, proposto pela Reforma Psiquiátrica.

Nº de Classificação: 3451
BARBOSA, Margareth Claudino de Galiza. Suspensão de cirurgias: identificando suas causas.
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará e Universidade Federal do Maranhão. Mestrado
Interinstitucional, 2003. 82 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITÃO, Glória da Conceição
RESUMO: Estudo descritivo com o objetivo de analisar as suspensões ou cancelamentos de cirurgia
no Hospital Universitário, em São Luís-MA. Os dados foram coletados no período de março a maio
de 2002, através do preenchimento de um instrumento de pesquisa para cada cirurgia suspensa, a
partir da informação obtida pela enfermeira do centro cirúrgico. A amostra foi constituída de 250
cirurgias suspensas, correspondendo a 19,08% do total de cirurgias programadas no período. Os
resultados da pesquisa revelaram que apenas 208 procedimentos (83,2%) foram reprogramados e 42
(16,8%) deixaram de ser realizados. Os pacientes com cirurgias suspensas foram procedentes da
capital (55,6%), na faixa etária de 31-50 anos (33,9%) e do sexo masculino (57,0%).As causas de
suspensão estão relacionadas à equipe cirúrgica (30,4%), seguidas das causas relacionadas à
instituição (30,0%), causas relacionadas ao não comparecimento do paciente para a internação
(24,0%) e causas relacionadas à falta de condições clínicas do paciente (15,6%). A suspensão
ocorreu principalmente nas especialidades de Ortopedia (21,25) e Neurocirurgia (11,00), a Urologia
mostrou-se com uma freqüência abaixo do esperado (-19,00). O índice de cancelamento tardio de
cirurgia foi elevado no hospital, situando-se em torno de 51,6%, com cirurgias canceladas até mais
de três vezes. A suspensão de cirurgia e o gerenciamento do processo perioperatório, como um todo,
merecem especial atenção por parte da instituição para que seja equacionada esta problemática.

Nº de Classificação: 3452
FRIAS, Luzinéa de Maria Pastor Santos. Violência sexual contra a mulher: as representações
sociais de profissionais de saúde. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará e Universidade Federal
do Maranhão. Mestrado Interinstitucional, 2003. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Maria Socorro Pereira
RESUMO: Pesquisa descritiva, com abordagem predominantemente qualitativa, tendo por objetivos
conhecer as representações sociais de profissionais de saúde acerca da violência sexual contra a
mulher e identificar quais os determinantes da violência sexual, percebidos por eles no cotidiano da
prática profissional. O referencial teórico-metodológico adotado foi a Teoria das Representações
Sociais, tendo como suporte Análise de Conteúdo Categorial. Os dados foram coletados em duas
Instituições de saúde de São Luís-MA, no período de março a julho de 2002. Participaram do estudo
19 profissionais de saúde que atendem mulheres vítimas de violência sexual. A obtenção dos dados
foi feita através de entrevista semi-estruturada, apresentados em forma de quadros e narrativas. A
organização dos dados permitiu o estabelecimento de duas categorias temáticas. A 1ª categoria:
Contextualização da violência sexual contra a mulher, que originou 4 sub-categorias: Conotação da
violência sexual, Particularidades relacionadas à pessoa que pratica agressão, Sentimentos
percebidos nas mulheres vítimas de violência sexual, Sentimentos expressados pelos profissionais
em relação à violência sexual; A 2ª categoria: Fatores contributivos da violência sexual contra a
mulher, com 4 sub-categorias: Estrutura social e violência contra a mulher, Estrutura emocional
feminina e masculina como fator favorecedor da violência sexual, Aspectos relacionados à
sexualidade humana e violência sexual contra a mulher, A questão cultural e sua influência na
violência sexual contra a mulher. A análise das informações evidenciou as seguintes representações
sociais dos profissionais de saúde: A violência sexual contra a mulher respalda-se nos valores
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culturais e na violação dos direitos; A violência sexual contra a mulher: valor cultural que clama por
atualização; A violência representa um reforço aos símbolos arcaicos de caracterização da mulher, A
violência sexual constitui trauma irrecuperável na vida da mulher; A violência constitui componente
importante a fomentar uma mudança favorável no sistema político e social do País; Ênfase do valor
da mulher no cenário político-social e familiar atribuída pelo Sistema educacional. A violência sexual
contra a mulher, para os profissionais de saúde, é um fenômeno complexo de difícil tradução, que
evoca uma variedade de sentimentos nos profissionais e que têm múltiplos determinantes.

Nº de Classificação: 3453
SILVA, Elza Lima da. Fatores que interferem no processo ensino aprendizagem do aluno em
estágio supervisionado da UFMA. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará e Universidade
Federal do Maranhão. Mestrado Interinstitucional, 2003. [57] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITÃO, Glória da Conceição Mesquita
RESUMO: Análise dos fatores intervenientes no processo de aprendizagem dos alunos do curso de
graduação em enfermagem, disciplina Estágio Supervisionado em Centro Cirúrgico da UFMA. Tem
por objetivo geral descrever a situação vivenciada pelos alunos do campo de estágio. A abordagem
metodológica é analítico-descritiva e o design é de estudo de caso, tendo como unidade de análise o
Hospital Universitário. Participaram do estudo trinta e um estudantes. Chegou-se à conclusão que o
Centro Cirúrgico é contexto naturalmente estressante, que há falta de ritual facilitador do
entrosamento dos alunos com a equipe do serviço, que há jogo de poder do cirurgião como chefe de
equipe, que falta maturidade aos alunos e, que apesar dos problemas iniciais os alunos terminaram o
Estágio com certo grau de satisfação.

Nº de Classificação: 3454
FEIJÃO, Alexsandra Rodrigues. Professores do ensino básico e as ações de educação em saúde
em duas escolas públicas de Fortaleza. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2003. [131] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIEIRA, Neiva Francinely Cunha
RESUMO: A escola constitui um espaço genuíno de promoção da saúde em crianças e adolescentes,
pois a maioria das relações sociais e de aprendizagem extrafamiliares nestas faixas etárias está no
ambiente escolar. Em conseqüência, o professor passa a ser o ator central deste processo que
encontramos incentivado em propostas como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Programa
Saúde do Escolar e Escolas Promotoras da Saúde. Visando ressaltar a importância da educação em
saúde no espaço escolar tendo como elemento central o professor, surgiu o interesse em realizar
este estudo, o qual objetiva identificar na proposta pedagógica de duas escolas públicas de Fortaleza,
as concepções e ações quanto a educação em saúde. Todo percurso metodológico deste estudo
baseou-se na abordagem qualitativa, tendo como método de pesquisa a etnoenfermagem. Como eixo
central de orientação, utilizamos a Teoria da Diversidade e Universalidade Cultural do Cuidado de
Madeleine Leininger. A coleta de dados deu-se na perspectiva do modelo O-P-R (ObservaçãoParticipação-Reflexão) de Leininger. Foram considerados informantes gerais todos que formavam o
corpo docente e da diretoria de ambas as escolas e informantes-chave professores do ensino
fundamental que se disponibilizaram em participar da pesquisa, que totalizaram em 13. Para análise
dos resultados dispomos as informações no modelo sunrise e seguimos as fases propostas pela
teoria. Dentre os entraves para educação em saúde na perspectiva dos professores foram
inadequação do espaço físico da escola; conflitos na relação professor/aluno; pouca participação da
família e comunidade. Vale ressaltar que estes fatores estão associados a baixos salários e jornadas
de trabalho incompatíveis com as atividades, além da falta de tempo nos currículos escolares
convencionais. Notou-se ainda, tanto na observação como nas entrevistas, que apesar de haver um
planejamento anual das atividades curriculares que abrangem o tema, o mesmo não era posto em
prática. Além disso, os professores demonstraram uma visão biologicista da saúde que dificulta ações
preventivas e promotoras de saúde. À guisa de conclusão, percebemos a necessidade do trabalho
interdisciplinar como ponto de partida para implementação da educação em saúde nas escolas,
requerendo a participação de diversos elementos da sociedade, inclusive do profissional enfermeiro,
em busca da construção de consciências cidadãs e atuantes no contexto do conceito mais amplo de
saúde.
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Nº de Classificação: 3455
PAIVA, Maria de Fátima Lires. Programa de Saúde da Família: atuação do(a) enfermeiro(a).
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará e Universidade Federal do Maranhão. Mestrado
Interinstitucional, 2003. 96 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MACIEL, Maria Fátima Araújo
RESUMO: O estudo aborda aspectos teóricos/conceituais da saúde da família, desvelando o contexto
da inserção da Enfermagem, a partir de uma incursão da autora às raízes históricas da atenção à
saúde da família como modelo de prática. Esta remonta desde os princípios até às práticas atuais de
atenção a saúde, definida na atualidade como estratégia de operacionalização das políticas de saúde
no país.Com o objetivo de identificar como os (as) enfermeiros (as) vêm operacionalizando a prática
do cuidado à saúde da família, como estratégia de reorganização da atenção primária, optou-se por
um estudo cujas características incorporam a investigação de natureza exploratória descritiva, que se
baseia na premissa de que os conhecimentos sobre os indivíduos somente se fazem possíveis com a
descrição da experiência humana, tal como ela é vivida e definida por seus atores, permitindo que as
informações sejam descritas classificadas e compreendidos os fatos. Realizado em São Luís, Estado
do Maranhão no Distrito de Vila Esperança, envolveu (14) enfermeiros (as) que atuam nas equipes do
Programa de Saúde da Família (PSF).Utilizando-se de um roteiro semi-estruturado foram realizadas
entrevistas. Considera o sigilo e liberdade de participar, conforme postura ética exigida na resolução
196 do Conselho Nacional de Saúde. Os resultados apontam que os enfermeiros concentram um
considerável nível de credibilidade à proposta do (PSF), encontrando-se formas de organização do
cuidado de enfermagem à família desenvolvidas na atenção aos indivíduos, considerando suas
idades, e monitoramento de agravos à saúde, caracterizando uma abordagem centrada no modelo
de ciclo de vida, mesmo não tendo sido encontrado nos depoimentos clareza das suas múltiplas
sugestões para organização do cuidado. Os enfermeiros referem que a prática, ainda atrelada às
exigências dos programas ministeriais, em muitas situações se apresentam como redutores de
abordagens mais voltadas para organização popular e construção da autonomia das famílias para
cuidar e encaminhar seus problemas e seus conflitos. A operacionalização dos trabalhos populares
esbarra em dificuldades estruturais, criando-se certo confinamento das atividades na própria Unidade
Básica de Saúde, o que se constitui fator limitante ao desenvolvimento das ações de promoção da
saúde da família em nível comunitário. Perdura no contexto operacional a convivência com famílias
ineficazes, que podem trazer questões subjacentes aos profissionais que os colocam em situação
constante de riscos (pressão, danos morais e materiais) o que revela a aprovação da violência
comunitária, apresentando-se como uma questão que se reflete na forma como se organiza o cuidado
de enfermagem a família. Nesse caso a consideração operacional ao genograma da família pode se
apresentar oportuno a uma maior visibilidade dos problemas familiares e orientar intervenções mais
apropriadas a cada uma delas em particular. As conclusões ainda apontam modelos de práticas
antigas e desenvolvidas com características novas, deflagrando novas perspectivas para estudos
futuros.

Nº de Classificação: 3456
ARAÚJO, Adriana Rocha de. Cuidador familiar de idosos: uma abordagem compreensiva.
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem,
2003. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Josefina da
RESUMO: O envelhecimento populacional e a dependência decorrente do aumento da longevidade
evidenciam a figura do cuidador domiciliar, foco do nosso estudo. Os objetivos deste estudo foram
compreender o cuidador familiar de idosos. Para tento buscou-se caracterizar o cuidador familiar de
idosos, quanto sexo, faixa etária, grau de parentesco, estado civil, renda; identificar os determinantes
sociais e culturais presentes na decisão de cuidar do ente idoso; identificar a partir da percepção dos
sujeitos as facilidades e dificuldades de cuidar do idoso; conhecer as repercussões do cuidado no
âmbito social e familiar do cuidador e identificar a presença ou ausência de uma rede social de apoio
e origem de sua formação.Trata-se de um estudo qualitativo do tipo descritivo e utilizou dos princípios
da abordagem compreensiva. A pesquisa foi realizada com os cuidadores familiares de idosos
dependentes, residentes nos bairros Dom Lustosa e Pici, no município de Fortaleza - CE. Os critérios
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de seleção foram: cuidar do idoso com dependência total no mínimo nas de locomoção, higiene,
alimentação e hidratação por um período superior a seis meses. Para esta seleção utilizou-se a
escala de Katz, que avalia o índice de independência em atividades da vida diária (AVDs). Seguindo
os critérios, o estudo contou com a participação de dez cuidadores. Para coleta de dados utilizou-se
da observação, entrevista semi- estruturada e o uso do diário de campo. As entrevistas foram
gravadas em fita K-7 e transcritas na integra, seguidas de codificação e análise. As categorias foram
agrupadas seguindo os grandes temas que emergiram: o percurso da dependência, o cotidiano do
cuidado, repercussões do cuidar, rede social de apoio e perspectivas do cuidar. Os resultados obtidos
revelaram que 90% dos cuidadores eram mulheres, 60%eram filhas, 100% não exerciam atividades
laborativas, 90% dividiam o mesmo domicílio que o idoso, 80% tinham acima de 43 anos, a média de
anos direcionados ao cuidar girava em torno de 3,3 anos, 40% eram casados e em 90% a renda
variava entre R$ 200 e 400. O estudo também revelou que a principal causa de dependência foram
as quedas, tratando-se portanto, de causas possivelmente evitáveis. Demonstrou que a decisão de
ser cuidador nem sempre partiu da própria pessoa que assumiu o cuidado e que os principais motivos
que determinaram foram: obrigação, pena, gratidão e amor, que por sua vez foram influenciados pela
sua história de vida e pelos padrões culturais de cada um. As dificuldades são referidas com maior
freqüência e as principais são: ausência de estrutura do domicilio, agressividade do idoso, falta de
recursos financeiros, acúmulo de tarefas e falta de condições físicas. Quanto as repercussões do
cuidar, constatou-se que estas são predominantemente negativas, levando a discussões familiares e
insatisfação pessoal. Outra evidência e a carência de uma rede formal e informal de apoio.
Constatamos que não se deve negligenciar os relatos do cotidiano do cuidar o profissional de saúde
têm a obrigação de ajudar a manter um nível de satisfação pessoal e de ser cuidador, tornando-se
desejável conhecer esse cliente ainda na penumbra das ações governamentais.

Nº de Classificação: 3457
MOREIRA, Onira Gianasi. Experiência de mães soropositivas para HIV no período de espera de
confirmação do diagnóstico do filho (A). Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais.
Escola de Enfermagem, 2003. 147 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FREITAS, Maria Imaculada de Fátima
RESUMO: Trata-se este trabalho de uma pesquisa qualitativa na qual se utilizou noções do
Interacionismo Simbólico para discutir a experiência de mulheres infectadas pelo HIV que tiveram
filhos e conviveram com a possibilidade de seus filhos serem soropositivos. Buscou-se compreender,
numa perspectiva social, como se dá sua interação com o profissional de saúde, seu convívio com a
família, amigos, e outras pessoas de seu círculo social a partir do momento da sua confirmação
diagnóstica, durante a gravidez até o nascimento do filho. Foram entrevistadas dez (10) mulheres
confirmadamente soropositivas para HIV, algumas ainda aguardando a confirmação laboratorial dos
exames do filho, outras com filho já com diagnóstico confirmado, positivo ou negativo. Queríamos
saber se o enfrentamento da situação altera, com mais ou menos abertura, a relação com os outros,
quando há o diagnóstico de infecção pelo HIV. As mães entrevistadas foram convidadas a participar
da pesquisa, com consentimento formal. Elas foram contatadas numa maternidade pública de Belo
Horizonte – MG e em uma unidade de referência para tratamento de doenças infecto-parasitárias, da
mesma cidade. A análise dos relatos mostrou que a experiência de terem filhos sabendo-se
infectadas constitui um momento único e contraditório, que coloca as mulheres em confronto com o
desejo e a confirmação de completude, mas num contexto de várias situações difíceis, que vão desde
a descoberta da própria soropositividade e do companheiro como fonte de infecção, ao dilema de
quando e para quem revelar o diagnóstico, o que explicita as várias formas de segredo nas
interações sociais. Ao sentimento de discriminação, ao medo do adoecimento, da internação ou da
própria morte soma-se a ansiedade e o sofrimento pelo risco de terem infectado o próprio filho, além
da dúvida que surge como o maior problema vivenciado por elas: “na minha falta, quem cuidará do(s)
meu(s) filho(s)?” As interações com os outros, que implicam em se desvelarem sobre sua situação,
são determinadas por escolhas fundadas na confiança em poucas pessoas de seu círculo anterior de
convivência, mas também, pontualmente, em pessoas pouco “conhecidas”. Os resultados apontam
para o fato de que as interações sociais são fonte de apoio ou de mais sofrimento para estas
mulheres, no enfrentamento da situação, dependendo do sentimento de segurança ressentido em
relação a si mesmas e aos outros. Ressalta-se que todas elas enxergam estas interações como
dinâmicas, mas as relações com as pessoas nunca são consideradas definitivas e que a
soropositividade contribui para explicitar rupturas ou fortalecer relações.
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Nº de Classificação: 3458
ALMEIDA, Maria Inês Gomes de. Representações da família sobre gravidez na adolescência.
Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2002. [81] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FREITAS, Maria Imaculada
RESUMO: O objetivo deste estudo foi analisar as representações sociais dos familiares sobre a
gravidez na adolescência. A metodologia empregada é de natureza qualitativa, utilizando, como
técnica de coleta de dados, a entrevista não-estruturada, que permitiu que os familiares de
adolescentes grávidas, partindo de suas crenças, sentimentos e valores, revelassem, através da fala,
informações que foram agrupadas em três núcleos de significados centrais e seus respectivos
núcleos periféricos: Adolescente não deve engravidar – é muito nova para isso; ... início precoce da
vida sexual; ... interfere nos estudos; gravidez é um risco, ...tem informações e mesmo assim
acontece..., ocasiona transtorno familiar. Minha filha engravidou e não aceito, mas acabei por aceitar
com o tempo -... elas deveriam seguir o exemplo dos pais; ...perda da liberdade; ...gera
responsabilidade; ...tem que aceitar, não tem jeito; ...os pais devem dar apoio, filho da gente a gente
protege. A gravidez é escondida da família -... elas têm medo da repressão dos pais e da interferência
social; ...receio de frustrar o projeto dos pais em relação a ela. Esses resultados mostram que a
família deseja que as adolescentes não engravidem. Esse desejo justifica-se tendo em vista o projeto
dos pais e também o medo da grande rejeição social que ainda prevalece. Há sofrimento e angústia
fundamentados nas representações sobre gravidez que levam, muitas vezes, à auto exclusão dos
familiares da vivência da gravidez. As reflexões contidas neste estudo poderão contribuir para que os
profissionais de saúde incluam na assistência prestada o acolhimento dessa família, considerando-a
como parte do processo de cuidados, nas suas dimensões psicossociais.

Nº de Classificação: 3459
SILVA, Maria Elizabeth Oliveira. Prática da enfermeira na assistência à saúde da criança de 0 a 1
ano, na rede básica do Distrito Sanitário Nordeste, município de Belo Horizonte. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2003. 153 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SENA, Roseni Rosângela de
RESUMO: O presente estudo tem por objetivo analisar a prática da enfermeira na assistência à saúde
à criança de 0-1 ano, na rede básica de saúde do Distrito Sanitário Nordeste, município de Belo
Horizonte. O estudo partiu da constatação de que prática da enfermeira na assistência à saúde da
criança é voltada para ações prioritariamente de caráter individual, fragmentada e vinculada ao
modelo curativo. Caracteriza-se como um estudo qualitativo, descritivo-analítico, cujo percurso
metodológico se fundamenta no materialismo histórico e dialético como teoria e método. A
sustentação teórico- metodológica do estudo apoia-se em referências de autores que se
aprofundaram no estudo e na aplicação do materialismo histórico e dialético, como Almeida (1997),
Merhy (1997), Minayo (1999) e Sena (2000). Os sujeitos da pesquisa foram onze enfermeiras das
unidades de saúde do cenário do estudo. Os instrumentos de coleta de dados primários foram a
entrevista semi-estruturada e os casos. Para a coleta dos dados secundários foram utilizados os
bancos de dados: Sistema de informação de Nascidos Vivos, Sistema de Informação de Mortalidade,
Sistema de Informação de Notificação e Agravos,Sistema de Informação de Internação Hospitalar e
Sistema de Informação Ambulatorial. O tratamento dos dados primários foi realizado através da
análise de discurso, de acordo com as orientações sugeridas por Minayo (1999). Os resultados desta
pesquisa revelaram que a prática da enfermeira na assistência à criança de 0-1 ano, no cenário do
estudo, apresenta-se vinculada ao modelo médico hegemônico, mas com visibilidade para um novo
modelo onde existe a possibilidade da construção da criança cidadã. Os dados permitem inferir que
os resultados deste estudo poderão servir de subsídio para que as enfermeiras repensem sua a
prática de forma a alcançar a assistência integral à saúde da criança de 0-1 ano na rede básica do
Distrito Sanitário Nordeste. Pretende-se, ainda, contribuir para a implantação de modelos
assistenciais sustentados nos princípios de universalidade, integralidade, equidade e qualidade.

Nº de Classificação: 3460
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ILHA, Neida Luiza Pellenz. Espaço profissional da enfermeira: gerenciando estrátegias para sua
autonomia. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde,
2002. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEOPARDI, Maria Tereza
BECK, Carmem L. Colomé
RESUMO: Frente ao desenvolvimento científico e tecnológico em todas as áreas do conhecimento,
nesse final de século, há uma preocupação em definir o espaço da enfermeira enquanto profissional,
seja na equipe multiprofissional das instituições de saúde, seja no meio social. Neste estudo, foi
realizada uma intervenção no sentido de problematizar sua atuação, em termos de valorização e
autonomia profissional, investigar situações de conflito enfrentados no cotidiano do trabalho e
construir coletivamente estratégias para a valorização desses profissionais no seu ambiente de
trabalho. Foram realizados um total de cinco encontros com as 10 enfermeiras que assumem cargo
de chefia nas unidades de internação de um hospital de Santa Maria – RS, com o objetivo de fazer
um diagnóstico sobre a percepção destes profissionais em relação ao tema, a partir do cotidiano do
trabalho e das relações nele estabelecidas. Posteriormente, foi feita uma pesquisa bibliográfica para
reconhecer o discurso e o saber já desenvolvido sobre a valorização da profissão. Foi possível
identificar estratégias para a valorização profissional, as quais, ao serem apresentadas às
participantes foram motivos de estímulo e demonstração de interesse, caracterizado pela formação
de grupos de estudo, os quais têm como objetivo implementar as estratégias propostas para a
valorização do profissional na instituição pesquisada.

Nº de Classificação: 3461
FLACH, Ângela. Controle social em saúde: possibilidades e limites. Florianópolis. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2002. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIRES, Denise Elvira P.
RESUMO: Trata-se de um estudo de natureza qualitativa que procurou identificar os fatores que
facilitam e os que dificultam o exercício do Controle Social em saúde com base na opinião de
representantes do executivo municipal, trabalhadores de saúde, lideranças comunitárias e usuários
de Unidade Básica de Referência Regional em Saúde, “Oneyde de Carvalho”, em Santa Maria, RS. O
estudo apontou para uma convergência de opiniões entre os segmentos dos gestores, lideranças
comunitárias e usuários do serviço sobre a importância da participação popular em saúde, sendo que
o segmento dos trabalhadores de saúde foi o menos sensível a esse tipo de participação. Pude
perceber que os usuários dos serviços de saúde e as lideranças comunitárias estão mais politizados,
e conscientes do seu papel enquanto cidadãos, na luta por saúde e por serviços assistenciais de
qualidade e entendem o Controle Social como um instrumento de conquista deste direito. Os gestores
entrevistados identificaram-se com essa visão dos usuários e estes segmentos demonstraram maior
entendimento do significado e importância do Controle Social. Este estudo também apontou para a
importância de uma educação dialógica, bem como questionou o papel que vem sendo desenvolvido
pelas Universidades na formação dos profissionais de saúde.

Nº de Classificação: 3462
MELO, Evanir Parcianello. Estratégias para a assistência de enfermagem em saúde mental aos
depressivos e alcoolistas, em uma unidade básica de saúde. Florianópolis. Universidade Federal
de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2002. 89 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GONÇALVES, Lúcia Hisako Takase
RESUMO: Este trabalho apresenta uma busca de estratégias para o atendimento de pacientes
alcoolistas e depressivos nas unidades básicas de saúde. A proposta fundamenta-se na aplicação de
um marco conceitual que foi elaborado a partir da Teoria Interacionista de Joyce Travelbee e por meio
das cinco fases, busca-se estabelecer uma relação terapêutica, compreendida como o próprio
processo de enfermagem. O trabalho realizado visou através da interação enfermeira-pacientesfamiliares estabelecer uma relação de ajuda com o propósito de promover o vínculo pessoal por meio
de relações efetivas com o objetivo de oferecer ajuda a partir da criação de espaços terapêuticos e
educativos, oportunizando, sempre que necessário, encaminhamentos que possibilitem a
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recuperação. A proposta da assistência de enfermagem em Saúde Mental aos alcoolistas,
depressivos e familiares de uma unidade básica de saúde, justifica-se por vir ao encontro de uma
necessidade premente na rede básica a qual não possui uma sistematização dessa assistência. O
estudo apresentado sugere uma boa formação ao enfermeiro, permitindo um cuidado humanizado,
ampliando a visão para além das necessidades biológicas, as necessidades emocionais e espirituais
do ser humano, portanto percebendo o significado do sofrimento.

Nº de Classificação: 3463
MANCIA, Joel Rolim. ABEn-RS e as enfermeiras assistenciais: uma análise reflexiva (A).
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2002. 88 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Maria Itayra Coelho de Souza
RESUMO: O estudo trata da investigação sobre a percepção das enfermeiras assistenciais sobre a
Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn). Tem por objetivos específicos investigar as
percepções das enfermeiras assistenciais sobre a ABEn e avaliar o modo de aproximação das
enfermeiras assistenciais junto a ABEn a partir da sua percepção sobre a mesma. Tem como marco
teórico a reflexão sobre os conceitos de educação problematizadora, participação, ideologia, entidade
organizativa e profissão. É um estudo descritivo, qualitativo do tipo convergente-assistencial e tem
como contexto do estudo uma instituição hospitalar pública municipal de Porto Alegre. Os sujeitos
foram nove enfermeiras escolhidas intencionalmente, com mais de cinco anos de formadas. A coleta
de dados foi realizada através do método do Arco de Maguerez, aplicado em quatro reuniões
temáticas, nas quais foram levantadas as percepções das enfermeiras sobre a ABEn, o que derivou
então em uma categoria de análise denominada o que é ABEn. Nesta categoria os aspectos que
foram mais evidenciados pelas enfermeiras do grupo de estudo foram relativos a: Eventos de
enfermagem, em especial, os Congressos Brasileiros de Enfermagem e as Semanas Brasileiras de
Enfermagem; as formas de divulgação da ABEn, em especial as suas publicações (Anais e REBEn);
educação em enfermagem; participação política na ABEn e estratégias de aproximação da ABEn.
Quanto aos resultados, estes apontam para uma maior integração da ABEn com a comunidade de
enfermagem. Entre os aspectos mais urgentes, evidencia-se a necessidade de estratégias para
ampliar a comunicação da entidade com a comunidade de enfermagem.

Nº de Classificação: 3464
AREJANO, Ceres Braga. Reforma psiquiátrica: uma analítica das relações de poder nos serviços de
atenção à saúde mental. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências
da Saúde, 2002. 160 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Maria Itayra Coelho de Souza
RESUMO: O presente estudo aborda a temática da Reforma Psiquiátrica no País e em especial no
Estado do Rio Grande do Sul, bem como o papel que é desempenhado na sociedade moderna pelo
poder disciplinar. A Tese que desenvolvo neste estudo, portanto, é a de que apesar de implantada a
Reforma Psiquiátrica e dos crescentes avanços da legislação de proteção ao sofredor psíquico, este
continua sendo, ao mesmo tempo, objeto e instrumento do exercício das relações de poder
disciplinar. Este trabalho está sustentado na obra de Michel Foucault, especialmente em sua análise
sobre as relações de poder. Para dar respostas à questão norteadora, dar sustentação à tese
formulada e alcançar o objetivo proposto: refletir sobre o descompasso percebido entre a vitória no
campo jurídico e o novo discurso da Reforma Psiquiátrica e uma prática e um fazer que parecem
negar a emancipação do sofredor psíquico, isto é, sua condição de cidadão. Realizo, portanto, uma
pesquisa de característica qualitativa. Os métodos de produção de dados foram: observação
participante e grupo-pesquisador, sendo este último instrumento oriundo da pesquisa sociopoética. O
campo de estudo é a Pensão Pública Protegida “Nova Vida”, administrada pela Prefeitura Municipal
de Porto Alegre/RS. A Pensão é uma moradia temporária para pessoas portadoras de sofrimento
psíquico. Inaugurada, aproximadamente, há onze anos, é parte dos chamados serviços alternativos,
na proposta de Reforma Psiquiátrica, implantada no Estado do Rio Grande do Sul com a aprovação
da Lei 9.716 em 1992. Participaram do grupo-pesquisador 54 pessoas, entre usuários do serviço,
familiares, trabalhadores de saúde mental, pessoal administrativo e de serviços gerais, estagiários e
facilitadores de grupo. A partir da análise de conteúdo é possível identificar categorias de análise que
explicitam os modos de relação entre o trabalhador de saúde mental e o sofredor psíquico. Entre
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estas características apresentadas pelo grupo-pesquisador e explicitadas durante o processo de
análise, sobressaem-se: a força é relativa, combinada; as relações entre os trabalhadores de saúde
mental e o sofredor psíquico estão confusas; as tecnologias normalizadoras ampliando seus
domínios; a Reforma Psiquiátrica, como o café, é uma construção do dia-a-dia; a Pensão como um
trabalho de características políticas, a Lei 9.716; as referências éticas como norte. Neste sentido, se
observa que, embora existam avanços na consolidação do processo de Reforma e no resgate de
cidadania do sofredor psíquico, as relações de poder disciplinar entre o trabalhador e o sofredor
constituem-se como um obstáculo para a plena emancipação do sofredor psíquico no serviço de
atenção integral à saúde mental. Entretanto, há determinados aspectos (referências éticas como
norte) que nos apontam, nos dão indícios de transformações que se operam no quotidiano das
relações a partir de um processo de reflexão e que nos permitem visualizar o sonho por uma
sociedade sem exclusão.

Nº de Classificação: 3465
PORTELLA, Marilene Rodrigues. Utopia do envelhecer saudável nas ações coletivas dos grupos
da terceira idade: canais de aprendizagem para a construção da cidadania (A). Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2002. [158] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GONÇALVES, Lucia H. Takase
RESUMO: Os objetivos deste estudo constituíram-se em: compreender como a utopia do envelhecer
saudável se torna possível nos projetos alternativos dos grupos de terceira idade (GTIs) e verificar se
tais ´projetos se constituem em canais de aprendizagem para construção da cidadania e de que
forma os GTIs tem trabalho para erradicar as desigualdades e discriminações sociais para com os
mais velhos. Adotou-se como fundamentação teórico-metodológica a noção de movimentos sociais
como uma rede de movimentos, proposta por Scherer-Warren. Conclui-se que os GTIs são formas de
ações coletivas, criadas por aqueles que se encontram na chamada terceira idade, em parceria com
outros atores sociais. Articulando-se com a escola, com a universidade, como o poder público, com
centros comunitários, com profissionais interessados nas questões gerontológicas estão exercitando
sua cidadania e lutando contra a exclusão social da velhice. A utopia de transformação da velhice
concretizou-se nas mais variadas formas, desde a participação em festas e festejos, passando pelo
engajamento em atividades comunitárias, participação em jogos de integração, palestras, seminários
e congressos. A construção da utopia do envelhecer saudável se torna possível, para os idosos que
se engajam, participam, se articulam em uma rede de movimentos.

Nº de Classificação: 3466
ABREU, Aldira Samantha Garrido Teixeira. Conceito e vivência da paternidade: um estudo de
enfermagem das possibilidades existenciais de pais. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2001. 103 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Ivis Emília de Oliveira
RESUMO: Este estudo tem como objeto o conceito vivido de paternidade e buscou analisar,
compreensivamente, o sentido de paternidade na dimensão existencial. Para tanto, utilizei a
abordagem fenomenológica e o método em Martin Heidegger como suporte para a hermenêutica. A
paternidade pode ser reconhecida pelas dimensões biológica, legal, social, psicológica, antropológica
e outras que, durante anos, vêm dando suporte para discutir seu exercício de direitos e deveres.
Assim, as idéias de autoridade e de responsabilidade, o papel de provedor e a preocupação,
conferidos à paternidade são conceitos aceitos pela tradição que, mesclados às manifestações,
velam seu sentido fenomenal. Estas questões captadas pelo meu olhar atentivo no cenário de
maternidade e de assistência pré-natal, onde já atuei como enfermeira supervisora de graduandos de
enfermagem em estágio acadêmico, instigaram-me a investigar o sentido que o pai, a partir de seu
vivido no cenário da maternidade, confere à paternidade. Foram entrevistados 17 pais, os quais
responderam a seguinte questão: “O que é paternidade para você?” A compreensão vaga e mediana
apontou não somente para o conceito vivido de paternidade como, também, para a expressão de
suas vivências, sendo-pais. O conceito de paternidade mostrou-se na public-idade da dimensão
cotidiana, dominada pelo falatório, pela de-cadência, pelo temor e pela ocupação no modo de ser da
inautenticidade. A vivência evidenciou facetas da dimensão existencial do sendo-pai que, pela convivência com o filho, mostrou-se como singularidade, num movimento em direção à autenticidade e

140

como ser de possibilidades. Estes modos de ser somam-se ao referencial do “novo pai” utilizado por
autores que o descrevem segundo um modelo mais presente e participativo, o que, de acordo com
este estudo, não é apenas ser pai junto ao filho, mas, é o sendo-pai com-o-filho.

Nº de Classificação: 3467
MACIEL, Paulete Maria Ambrósio. Mulher idosa num grupo de convivência: um estudo na
perspectiva da enfermagem (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2002. 182 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RUBIO TYRREL, Maria Antonieta
FIGUEIREDO, Túlio Alberto Martins de
SAYEG, Mário Antônio
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, desenvolvido junto às
mulheres do grupo de Convivência “União e Vida”, do bairro Resistência, no Município de Vitória-ES,
tendo como objeto as estratégias de sociabilidade de um grupo de Convivência da terceira idade e
sua influência ou não na saúde e bem-estar dessas mulheres. Participaram do estudo treze
mulheres, de idade igual ou superior a sessenta anos. Para a produção dos dados foi utilizada uma
entrevista semi-estruturada. A análise de conteúdo foi utilizada para tratamento, classificação e
categorização dos dados, o que resultou em cinco categorias :Mulheres de vida sofrida e de muito
trabalho; As mulheres e as falas da religiosidade; As mulheres e sua inserção no grupo “União e
Vida”; As mulheres participando do grupo “União e Vida”; e ainda: As mulheres e atenção à saúde no
grupo “União e Vida”.As mulheres ao participarem do grupo de Convivência nas atividades centradas
no lazer cultural e recreativo, discutem questões do cotidiano, oportunidades de alfabetização,
aprendizagem de trabalhos manuais, atividades de educação física e também atividades tais como:
festas, passeios e excursões. As atividades desenvolvidas levam em consideração a valorização da
vida, oferecendo condição para que a pessoa idosa retarde as manifestações negativas da velhice,
portanto contribuindo sobremaneira com a saúde e bem-estar das mulheres idosas. Contudo deve
haver uma base de definição dos programas de atendimento à pessoa idosa na saúde,
principalmente no que se refere à enfermagem, pois o mesmo pode ser assentado na redução dos
agravos, com implementação de ações de prevenção e promoção à saúde.

Nº de Classificação: 3468
SILVINO, Zenith Rosa. Desgaste mental no trabalho dos enfermeiros: entre o real e o prescrito
(O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery,
2002. 112 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LAINO, André
MOURA, Maria Aparecida Vasconcelos
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa social na organização hospitalar que busca a articulação entre
os comportamentos dos enfermeiros e o coletivo do trabalho. Tem como objeto de estudo as
condições geradoras e as manifestações de desgaste mental no desenvolvimento do trabalho dos
enfermeiros e como objetivos: caracterizar o trabalho dos enfermeiros nas Enfermarias de Clínica
Médica, identificar as condições de trabalho e discutir os determinantes do desgaste mental no
trabalho desenvolvido pelos enfermeiros. Utiliza como suporte teórico a Psicodinâmica do Trabalho
de Dejours e o conceito de desgaste mental pautado na construção teórica de Seligman-Silva. A
orientação metodológica empreendida nesta investigação baseou-se na pesquisa-ação e no
desenvolvimento metodológico proposto pela Psicodinâmica do Trabalho. Os dados foram
submetidos a análise de conteúdo temática que apontaram para as seguintes categorias: O Trabalho
Prescrito - fator crucial da organização do trabalho; e O Trabalho Real – resposta dos enfermeiros às
proposições do trabalho prescrito. Conclui-se que os enfermeiros, devido ao desgaste mental vivido
no trabalho, não esboçam uma ação de transformação de suas relações com a organização do
trabalho. Eles se percebem impotentes, com a capacidade de mobilização afetiva embotada,
incapazes de superarem a mobilização cognitiva que os reduzem à impotência.

Nº de Classificação: 3469
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SPINDOLA, Thelma. Trabalho feminino: muitos papéis... uma só mulher!: ambivalências do
cotidiano. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2002. 144 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Rosângela da Silva
RESUMO: Estudo de natureza qualitativa com emprego do método de história de vida, tendo como
objeto “o cotidiano da mulher-mãe-trabalhadora de enfermagem” e como objetivos: descrever o
cotidiano da mulher-mãe-trabalhadora de enfermagem; discutir a interferência da profissão na vida
desta mulher e analisar a percepção da mulher-mãe-trabalhadora de enfermagem em relação ao seu
cotidiano tomando como base a sua história de vida. O cenário da pesquisa foi um hospital geral
público do município do Rio de Janeiro, onde foram entrevistadas 25 trabalhadoras de enfermagem
que tivessem filhos. A análise dos relatos evidenciou: a percepção que todas têm acerca do trabalho
remunerado como uma forma de independência e conquista de espaço social; que atuam em
condições precárias, vivenciando cotidianamente a escassez de recursos que interfere na assistência
prestada à clientela; o ressentimento por perceberem salários irrisórios e por não serem reconhecidas
e valorizadas, não só pelos demais profissionais de saúde, como também pela própria sociedade; que
a atividade laboral interfere diretamente na sua vida, em função da sobrecarga de trabalho causada
por longas jornadas, que as obrigam a permanecer afastadas do convívio familiar; o sentimento de
culpa pela ausência de casa, que as impede de acompanhar o crescimento dos filhos e a rotina
familiar. No seu dia a dia convivem com ambivalência e conflito ao terem que decidir como conciliar
seus diversos papéis, culminando por negligenciar o autocuidado e a própria sexualidade,
esquecendo-se até mesmo de ser mulher, tudo em prol das muitas atividades que realizam.

Nº de Classificação: 3470
ANDRADE, Lúcia de Fátima Silva de. Marca da complexidade e da (im)previsibilidade no dia-adia das enfermeiras que atuam na terapia intensiva pediátrica: um ensaio sobre a sua
formação (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2002. 123 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VIANA, Lígia de Oliveira
RESUMO: Estudo realizado no Centro de Tratamento Intensivo Pediátrico (CETIP) do Hospital dos
Servidores do Estado (HSE), apresentou como tese: a (im)previsibilidade da prática da terapia
intensiva pediátrica e a complexidade são os motores da aprendizagem das enfermeiras situadas no
continuum da espiral do conhecimento e na irreversibilidade da flecha do tempo. Objeto: a formação
contínua e especializada das enfermeiras que atuam na prática da terapia intensiva pediátrica.
Objetivos: destacar as marcas da complexidade e da (im)previsibilidade presentes no dia-a-dia da
prática de enfermagem no cenário da terapia intensiva pediátrica; descrever as demandas de
aprendizagem das enfermeiras constituídas e construídas no cenário da terapia intensiva pediátrica e
na prática do cuidado à criança crítica e discutir o processo e a complexidade da formação contínua
das enfermeiras no ambiente (im)previsível da terapia intensiva pediátrica. O referencial teórico
vincula-se aos princípios da complexidade de Morin; flecha do tempo, processos irreversíveis de nãoequilíbrio e sistemas dinâmicos instáveis associados à idéia de caos de Prigogine e conceito de
competência de Perrenoud. Metodologia: estudo de caso, com abordagem qualitativa. Coleta de
dados: entrevista semi-estruturada e observação participante. Os resultados sugerem que existe uma
complexa aprendizagem na prática caracterizada por ser dinâmica e predominantemente coletiva,
onde estão presentes riscos, erros, (in)certezas e (im)previsibilidades, gerando ordem-desordemorganização, que demanda tempo para ser adquirido. Esse aprendizado está ligado à incorporação
de novas tecnologias/técnicas e ao manuseio de novos equipamentos, exigindo da enfermeira uma
formação contínua, de maneira que possa tornar a vida das crianças ali internadas qualitativamente
melhor.

Nº de Classificação: 3471
LEONI, Miriam Garcia. Autoconhecimento como estratégia de gerenciamento em enfermagem.
Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2002.
111 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Ilda Cecília Moreira da
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NASCIMENTO, Maria Aparecida de Luca
RESUMO: Neste estudo, realizado no Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro, o objeto de estudo
foi o autoconhecimento dos enfermeiros e sua implicação para as práticas gerenciais. Os objetivos
que nortearam a pesquisa foram, descrever o conceito de autoconhecimento emitido pelos
enfermeiros gerentes, discutir as articulações entre autoconhecimento e as ações de gerência de
Enfermagem e interpretar as implicações do autoconhecimento dos enfermeiros em sua prática
gerencial. Partiu-se da tese de que se faz necessário que os gerentes possuam um nível de
autoconhecimento que permita o seu adequado exercício gerencial.O referencial teórico
fundamentou-se em uma das cinco disicplinas de Peter Senge, o domínio pessoal, uma forma mais
abrangente de pensar as organizações; em Marquis & Huston, partindo de idéias que diferenciam
liderança e gerência; Abraham Maslow, em seus estudos do comportamento humano e em Daniel
Goleman, que intensifica o uso da inteligência emocional nos gerentes. A abordagem metodológica
foi qualitativa, coletando-se os dados através de uma técnica que consiste em um esquema de dar e
receber feedback, denominado de Janela de Johari, associado a um questionário complementar. Os
resultados pontuaram, que a partir da pesquisa, os enfermeiros gerentes tendem a intensificar a
preocupação com o autoconhecimento em seu cotidiano e a buscar o autoconhecimento, tendo como
uma das finalidades o aperfeiçoamento das relações no trabalho da gerência, além de um grande
interesse em que a técnica utilizada possa ser utilizada como instrumento de autoavaliação.

Nº de Classificação: 3472
TREZZA, Maria Cristina Soares Figueiredo. Construindo através da doença possibilidades de sua
libertação para uma outra forma de viver: um modelo teórico representativo da experiência de
pessoas que tiveram câncer. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2002. 264 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Joséte Luzia
RESUMO: Esta investigação tem como objeto “a experiência de ter vivido o câncer”. Seus objetivos
foram compreender os significados construídos pela pessoa ao ter a doença, que orientaram seu agir
em direção à sobrevivência e desenvolver um modelo teórico que explicasse essa experiência. Tratase de uma pesquisa qualitativa, na qual foi utilizado como referencial teórico o Interacionismo
Simbólico e como referencial metodológico a Teoria Fundamentada nos Dados e como técnica de
apreensão das informações a entrevista aberta e focalizada. Fizeram parte do estudo 11 pessoas,
das quais 8 (oito) mulheres e 3 (três) homens, que tiveram variados tipos de câncer e algumas com
metástases. O processo psicossocial básico, correspondente a essa experiência, mostrou, durante
todo o seu desenvolvimento, um movimento da pessoa em busca de construir possibilidades de sua
libertação, para uma outra forma de viver, tão bem representado na sua categoria central:
Construindo através do câncer possibilidades de sua libertação para uma outra forma de viver. Essa
tônica permeou os cinco fenômenos, que traduziram os momentos vivenciados pela pessoa: 1)
Cercando-se de condições que favorecem o adoecimento; 2) Descobrindo-se com câncer; 3)
Vivendo o inevitável; 4) Libertando-se das condições que lhe favoreciam o adoecimento e 5)
Continuando a vida com o que compreendeu. O mais importante significado revelado pelas pessoas
deste estudo, ao viverem o câncer, foi a sua compreensão própria, do porquê desenvolveram a
doença em si, o que lhes abriu possibilidades, não só para sobrevivência, mas para sua libertação.
Pela riqueza dessa experiência é possível colher, nela mesma, várias sugestões de objetos de estudo
nessa mesma linha, o que permitirá somar esforços com outros que anseiam por um cuidado ao ser
humano mais digno e repleto de compaixão e amor.

Nº de Classificação: 3473
ALCÂNTARA, Laisa Figueiredo Ferreira Lós de. Enfermeiras cuidando em oncologia ambulatorial:
a consulta de enfermagem e o sentido do cuidar. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2002. [155] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MALVEIRA, Elisabete Araújo Paz
BEUQUE, Guy van de
RESUMO: Estudo sobre a prática da enfermeira oncológica ambulatorial à mulheres em tratamento
para o câncer de mama a partir da Consulta de Enfermagem. Teve como objetivo desvelar o sentido

143

da consulta de enfermagem, à cliente com Câncer de Mama, para as enfermeiras que atuam na
assistência ambulatorial no Hospital do Câncer III. Foi desenvolvido na perspectiva da investigação
fenomenológica, e utilizou o pensamento de Martin Heidegger para subsidiar a elaboração analítica
compreensiva sobre o modo de cuidar das enfermeiras oncológicas ambulatoriais. A compreensão
vaga e mediana mostrou enfermeiras envolvidas com a mulher, cuidando mediante a escuta e a
palavra, preocupadas em ajudar na superação de dificuldades como modo habitual de atuar,
trabalhar, de relacionar-se com a cliente, enfim o seu modo de cuidar no cotidiano assistencial. A
hermenêutica desvelou a enfermeira como um ser-aí-com a clientela e a dis-posição e a preocupação com fundante do seu agir singular no transcurso do tratamento para o câncer de mama.
Mostrou a Consulta de Enfermagem como um cuidado em essência, sem importar a formalização ou
não desta atividade, como um modo de ser-com a sua cliente. Concluiu-se que nesta área da
assistência à saúde a enfermeira oncológica transcende a especificidade das práticas preconizadas e
da própria consulta ao valorizar o ser de cada mulher, pois o que fazem é cuidar no sentido
fenomenológico, é cura. A Consulta é em si-mesma nossa direção, o sentido de nosso EK-SISTIR: o
cuidado como cura.

Nº de Classificação: 3474
BORGES, Solange Cassiano. Exercício de dilatação vaginal pós braquiterapia de alta taxa de
dose: vivência de mulheres (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2003. [168] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Ivis Emília de Oliveira
RESUMO: O estudo buscou compreender o vivido da mulher portadora de neoplasia maligna de colo
uterino diante da necessidade de fazer o exercício de dilatação vaginal pós Braquiterapia de Alta
Taxa de Dose, a partir dos significados atribuídos por ela a esta vivência. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa de base compreensiva com a abordagem metodológica da Fenomenologia e à luz do
referencial teórico de Martin Heidegger. Foram entrevistadas 14 mulheres cadastradas no SHI do
Hospital do Câncer unidade I. Através destas entrevistas Fenomenológicas, porque mediadas pela
empatia, foi possível desenvolver o primeiro momento metódico em Heidegger que é a compreensão
vaga e mediana dessas mulheres. A interpretação compreensiva demonstrou que o ser-mulher está
no cotidiano assistencial dominada pelo temor de não estar curada, exposta ao falatório e no modo
de ser da inautenticidade. O ser-mulher mostra-se como ser-aí-com e busca estabelecer uma relação
mais humana com os profissionais de saúde, entretanto estes parecem mais preocupados com o
êxito do tratamento e tratam-na como Do-ente. Este estudo tem como perspectiva contribuir para a
valorização da relação interpessoal autêntica, no cenário do cuidar/cuidados em enfermagem
somando ao conhecimento científico e tecnológico as questões inerentes ao ser do humano no
cotidiano de saúde da mulher.

Nº de Classificação: 3475
ARAÚJO, Analice Pereira de. Família frente ao pós-operatório mediato de cirurgia cardíaca
infantil: perspectivas para o saber da enfermagem pediátrica (A). Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Isabel Cristina dos Santos
RESUMO: O presente estudo como objeto as expectativas da família frente ao pós-operatório
mediato de cirurgia cardíaca infantil. Os objetivos são: descrever as orientações à família no decorrer
do pós-operatório mediato; analisar as necessidades biopsicossociais da família em cuidar da criança
no pós-operatório mediato de cirurgia cardíaca infantil. O referencial teórico está vinculado aos
estudos sobre a família de Prado (1981), Elsen (1994) e Nischke (1999).Trata-se de uma pesquisa
qualitativa, tipo estudo de caso. Os procedimentos metodológicos são: a observação de campo e a
dinâmica corpo saber. Os sujeitos são os familiares que permanecem com as crianças no pósoperatório mediato de cirurgia cardíaca (Unidade da Criança) . Os familiares recebem orientações da
equipe de enfermagem no perioperatório,contudo a maioria das orientações não estavam voltadas
para as suas necessidades biopsicossociais e também muitas informações de uma só vez . A
revelada pelos familiares é de grande expectativa em relação à cirurgia e aos cuidados. A filosofia da
instituição,cenário de estudo refere-se a uma abordagem centrada na patologia. Cabe aos
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profissionais de saúde, em destaque em destaque de enfermagem questionar esta assistência,
trazendo uma assistência centrada na criança e sua família.

Nº de Classificação: 3476
FERREIRA, Angela Maria Rodrigues. Hanseníase: representações sociais de enfermeiros do PSF do
município de Belém. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Anna Nery, 2003. [117] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Maria José de
RESUMO: A hanseníase no Estado do Pará contribui com elevado número de casos da doença no
Brasil, constituindo-se como um problema de Saúde Pública. A meta assumida com a OMS até 2005
é de eliminação da doença, o que significa atingir a taxa de prevalência a menos de 1 caso por
10.000 habitantes. Como a taxa de prevalência não tem atingido os níveis esperados, busca-se,
nessa pesquisa, conhecer as representações dos enfermeiros do PSF sobre a hanseníase, e a partir
dessas, identificar possíveis fatores que possam influenciar seu desempenho profissional junto a
essas pessoas. Utilizamos conceitos da Teoria das Representações Sociais de Moscovici para dar
suporte ao estudo. Os dados foram apreendidos através da entrevista semi-estruturada e da técnica
de livre associação de idéias. Após os dados organizados foram construídas três Unidades
Temáticas: Hanseníase – a doença; O Encontro – reações e sentimentos; e o Cuidado – a síntese.
Os resultados mostraram que os sujeitos vêem a doença como curável, mas ainda muito
estigmatizante, sendo apontado como fatores de causas as relações socioeconômicos e culturais. O
medo da doença foi o sentimento que marcou presença, influenciando em suas atitudes frente ao
doente. Outra realidade identificada foi o desconhecimento em relação à mesma, fazendo-os se
sentirem despreparados. Quanto ao cuidado, eles desenvolveram as ações preconizadas pelo
programa da hanseníase, com pouco envolvimento com o doente, a família e a comunidade. As
ações educativas são pouco realizadas. Esses resultados ratificaram o nosso pensamento de que o
conhecimento das representações sociais dos enfermeiros sobre de hanseníase é relevante para
repensar as próprias concepções sobre a doença, e sua relação com a prática profissional, podendo
contribuir de forma mais efetiva no direcionamento das ações de controle da doença junto ao cliente,
à família e à comunidade.

Nº de Classificação: 3477
LIMA, Yara Macambira Santana. Consulta de enfermagem pré-natal: a qualidade centrada na
satisfação da cliente. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Anna Nery, 2003. [117] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOURA, Maria Aparecida V.
RESUMO: A pesquisa teve como objetivo identificar e analisar as necessidades e expectativas das
gestantes na consulta de enfermagem pré-natal discutindo as possibilidades e limites para a
qualidade da assistência prestada na visão da clientela. Pesquisa qualitativa com ênfase no
referencial teórico da qualidade, centrado no modelo teórico do Triângulo de Serviços, que descreve
as relações entre estratégias, pessoas e sistemas, colocando o cliente como o centro de atenção dos
serviços de saúde. Foram entrevistadas dezesseis (16) gestantes inscritas no Programa de Atenção à
Saúde da Mulher, desenvolvido no Centro de Saúde Escola do Marco da Universidade do Estado do
Pará. A coleta de informações foi realizada utilizando a técnica de entrevista semi-estruturada e o
método de análise de conteúdo, evidenciando 02
categorias temáticas, assim descritas:
necessidades e expectativas das gestantes na consulta de enfermagem pré-natal e a qualidade no
contexto da consulta de enfermagem na visão da clientela. Os resultados apontaram para o interesse
da clientela em aprender, adquirir novos conhecimentos e a realização das consultas para o
acompanhamento da gestação no sentido de garantir a assistência ao parto. Foi observado o
reconhecimento do papel do enfermeiro no contexto da assistência pré-natal, referida na satisfação e
valorização desta profissional relatada nos discursos das depoentes. Evidenciam também as
possibilidades e limites para implementar a melhoria da assistência prestada tendo como ponto de
partida a opinião da clientela assistida.

Nº de Classificação: 3478
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RODRIGUES, Ivaneide Leal Ataide. Representações sociais de clientes sobre a tuberculose:
desvendar para melhor cuidar. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2003. [104] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Maria José de
RESUMO: Este estudo teve como objetivo conhecer e discutir as representações de clientes em
tratamento de tuberculose sobre a doença. A abordagem foi do tipo qualitativa descritiva tendo como
base teórica conceitos da Teoria das Representações Sociais. Para obtenção das informações
utilizou-se a técnica da associação livre de idéias e a entrevista semi-estruturada que foram aplicadas
a dezessete clientes, casos novos de tuberculose em tratamento em uma unidade básica de saúde
em Belém do Pará. Para a análise utilizou-se a técnica de análise temática e como resultado dessa
análise foram construídas duas unidades temáticas assim denominadas: A TUBERCULOSE: do
medo de verbalizar a crença de curar e OS SENTIMENTOS CONFESSADOS: quando o mal é medo.
Os achados do estudo mostraram que as Representações Sociais dos clientes evidenciam a
tuberculose como doença curável, mas apesar disso o sentimento mais presente em suas falas foi o
medo, o que atribuibuiu-se em grande parte à desinformação. Com base nesses resultados o estudo
apontou para a necessidade de revisão de nossa forma de cuidar de clientes com tuberculose e
também da necessidade de rever os métodos de informar em saúde.

Nº de Classificação: 3479
SILVA, Sílvio Éder Dias da. Alcóolatra, sim; bêbado, não: representações sociais de alcoolistas
abstêmios sobre o alcoolismo. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2003. [137] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Maria José de
RESUMO: Esta pesquisa trata das representações sociais de alcoolistas abstêmios sobre o
alcoolismo. A abordagem foi do tipo qualitativa – descritiva, tendo como suporte teórico conceitos da
Teoria das Representações Sociais, segundo Moscovici e Jodelet. Para a obtenção das informações
utilizei a técnica da associação livre e a entrevistada semi-estruturada que foram aplicadas a
dezessete alcoolistas que freqüentam as reuniões dos Alcoólicos Anônimos (A. A.) em Belém do
Pará. Para a analise optei pela técnica de Analise Temática de Bardin tendo como resultado dessa
análise três Unidades Temáticas, assim denominadas: O despertar por meio da dor - o sentimento
como possibilidade de mudança de atitude; Alcoolismo - uma doença progressiva, incurável e com
terminações fatais e Alcoólatra, sim; bêbado, não. Os resultados apontaram os sentimentos dolorosos
vivenciados pela dependência do álcool como agentes detonadores para a busca de ajuda. A
emergência de uma nova representação social do alcoolismo como doença e a filosofia do A.A. foram
significantes para a obtenção da abstinência.

Nº de Classificação: 3480
BARCELOS, Luisa Maria da Silva de. Do diálogo autoritário ao discurso dialógico: o cuidado de
enfermagem hospitalar na perspectiva de clientes vivendo com AIDS. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVIM, Neide Aparecida Titonelli
RESUMO: O estudo discutiu a perspectiva dialógica do cuidado de enfermagem sob a ótica do cliente
vivendo com AIDS. As questões norteadoras foram: qual a posição que o cliente vivendo com AIDS
ocupa no cuidado de enfermagem hospitalar? Que experiências de cuidado de enfermagem esses
clientes vivenciaram no cenário hospitalar? Quais são as contribuições do diálogo no cuidado de
enfermagem hospitalar? Os objetivos: descrever a posição que o cliente vivendo com AIDS ocupa no
cuidado de enfermagem hospitalar; analisar as experiências de cuidado da enfermagem hospitalar
vivenciadas por esses clientes; e discutir o cuidado de enfermagem hospitalar, tendo em vista a
perspectiva dialógica. Foi do tipo qualitativo. Os princípios básicos da dialogicidade freiriana e a teoria
humanística do cuidado de enfermagem de Watson foram os pilares teóricos do estudo. Para a
produção de dados utilizei a técnica do Almanaque, conjugada à observação participante e a
entrevista semi-estruturada. Os sujeitos foram clientes vivendo com AIDS já submetidos à internação
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em decorrência da doença e que estão sob acompanhamento ambulatorial num hospital municipal do
Rio de Janeiro. Os sujeitos qualificaram suas experiências de cuidado em positivas, com destaque
para os cuidados expressivos, a exemplo da atenção, e da conversa como cuidado integrador; e em
negativas, evidenciadas no antidiálogo e nos des-cuidados da enfermagem. Através de seus
discursos foi possível sustentar a contribuição da prática dialógica como fundamental no cuidado de
enfermagem hospitalar, capaz de transformar a posição do cliente, de oprimido em sujeito ativo e
partícipe do cuidado.

Nº de Classificação: 3481
REINALDO, Amanda Márcia dos Santos. Itinerário terapêutico em saúde mental pela história oral
de vida de um paciente psiquiátrico (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 118 p.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SAEKI, Toyoko
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo compreender e analisar o itinerário terapêutico do usuário
de saúde mental, por meio de sua história de vida, para entender como a enfermidade se incorpora
ao seu cotidiano e identificar como a família e a rede social contribuem ou não com o itinerário
terapêutico do sujeito. Sob o prisma da antropologia, priorizou-se as narrativas do sujeito na tentativa
de apreender a experiência do vivido. Para tanto, adotou-se uma metodologia qualitativa, de caráter
descritivo centrado na análise das narrativas da pessoa em sofrimento psíquico, e complementada
pelas narrativas de seus familiares. O colaborador deste estudo foi um usuário do Hospital-Dia do
Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo que
participava das atividades do Grupo de Reintegração Social. A coleta de dados constou de
entrevistas e observação participante. Para análise das narrativas utilizou-se o conceito de epifania.
Temas fundamentais como o adoecimento, a solidão, a rotina, e a dificuldade de conviver com a
doença permeiam esses momentos e norteiam a discussão dos resultados.

Nº de Classificação: 3482
PINTO, Maria Helena. Significado do sofrimento do paciente oncológico: narrativas dos
profissionais de saúde (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2003. 168 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGO, Márcia Maria Fontão
RESUMO: Este estudo teve o propósito de compreender como os profissionais de saúde constroem o
significado do sofrimento do paciente oncológico, segundo suas experiências. A investigação foi
desenvolvida segundo as propostas da antropologia interpretativa de Clifford Geertz, a antropologia
médica de Arthur Kleinman e no conceito de sofrimento de Morse. A amostra constou de doze
profissionais, membros da equipe interdisciplinar que atuam com pacientes oncológicos. Os dados
foram coletados por meio de entrevista semi-estruturadas e de observações participantes, no
contexto sociocultural hospitalar. A análise dos dados foi realizada segundo os pressupostos
referencial metodológico de narrativas. Com as experiências relatadas pelos informantes foi possível
compreender que os significados do sofrimento do paciente oncológico são construídos segundo os
sistemas de cuidado cultural profissional e não profissional. O estudo levou a compreensão de que a
experiência de sofrimento do paciente pelos profissionais leva a construção de significados comuns,
integrados em temas que destacam a empatia, a emoção, o conflito, a individualização dos papéis, as
estratégias de intervenção e que estão embasados nos conhecimentos culturais dos profissionais.

Nº de Classificação: 3483
SASSAKI, Cinthia Midori. Tempo de tratamento da turbeculose de pacientes inscritos em um
serviço de saúde do município de Ribeirão Preto-SP: (1998-1999). Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 96 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VILLA, Tereza Cristina Scatena
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RESUMO: Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo que busca analisar o tempo de
tratamento da tuberculose de pacientes inscritos no Programa de Controle da Tuberculose de um
serviço de saúde do município de Ribeirão Preto-SP, no período de janeiro de 1998 a dezembro de
1999. Os dados relativos a algumas variáveis sociodemográficas (sexo, idade, escolaridade e
ocupação), ao diagnóstico (forma clínica), ao tratamento (condição, esquema, tipo, tempo e resultado
de tratamento), a intercorrências "patológicas" e a doenças associadas (AIDS e alcoolismo) foram
obtidos através de livros de registro e de prontuários. Utilizou-se o programa Epi-Info, versão 6. 04d
para o cadastramento, tabulação e análise dos dados. Observou-se que dos 140 pacientes em
estudo, 105 (75%) pacientes curaram, 20 (14,29%) foram transferidos, 05 (3,57%) tiveram mudança
de diagnóstico, 05 (3,57%) abandonaram e 05 (3,57%) foram a óbito. Em relação à cura, 39,05%
curaram em até 6 meses; 39,05% entre 6,1 e 9 meses; 20% em mais de 9 meses e 1,9% foi ignorado.
Identificou-se que a história de tratamento anterior, intercorrências patológicas, AIDS e alcoolismo
contribuíram para o não-cumprimento correto da terapêutica, prolongando o tempo de tratamento
entre os indivíduos curados. Quanto ao tempo de tratamento dos pacientes que não evoluíram para a
cura, 09 (25,71%) não curaram após 6 meses de tratamento (03 abandonos; 03 óbitos; 02 mudanças
de diagnóstico, e 01 transferência). Pode-se verificar que as intercorrências podem acontecer ao
longo do tratamento, ocasionando desvios como o não-cumprimento do esquema terapêutico,
aumentando o tempo de tratamento, o risco de abandono e até mesmo o óbito. Além disso, o estudo
possibilitou descrever o tempo de tratamento da tuberculose no Programa (diferença entre data da
última e da primeira ingestão do medicamento) e o mês de término do tratamento registrado no
prontuário (computado através do número de cartelas de medicamentos concluídos). Verificou-se que
o dado registrado no prontuário altera o tempo real de tratamento da tuberculose, uma vez que essa
anotação considera como 1 mês de tratamento, a contagem do término de 1 cartela de medicamentos
concluída pelo paciente, que pode ter duração de mais de 30 dias. Constatou-se, neste estudo, o
preenchimento incompleto das fichas de notificação e das folhas de evolução médica e de
enfermagem, bem como o critério de registro correspondente ao mês de tratamento do doente,
sugerindo uma maior atenção do serviço para esses fatos e melhor esclarecimento aos trabalhadores
de saúde sobre os critérios e a precisão dos dados a serem informados.

Nº de Classificação: 3484
HORTENSE, Priscilla. Mensuração da dor pós-hemorroidectonomia. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 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 dessa experiência. A dor pós-operatória foi investigada por meio de
métodos psicofísicos diretos em sujeitos submetidos à hemorroidectomia, sob raquianestesia. Os
participantes foram divididos em três grupos e receberam, aleatoriamente, medicação endovenosa
antes do início da cirurgia. O primeiro grupo recebeu Cetoprofeno 100 mg (Grupo C), o segundo
grupo recebeu Tenoxicam 40 mg (Grupo T) e o terceiro grupo recebeu SF 0,9% (Grupo F). 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, foram intensa (MA= 4,33; DP= 2,42), insuportável (MA= 3,83; DP= 2,40) e terrível
(MA= 2,50; DP= 2,51); para o Grupo T, os descritores foram intensa (MA= 5,29; DP= 2,21); tremenda
(MA= 3,57; DP= 3,21) e insuportável (MA= 3,14; DP= 2,73) e para o Grupo F foram insuportável (MA=
4,71; DP= 2,14) intensa (MA=4,71; DP= 2,63) e terrível (MA= 4,57; DP= 2,44); 3) uma comparação
realizada entre os grupos C,T e F por meio do teste “t de Student” (amostras pareadas, antes e
depois a medicação socorro) com relação às respostas de intensidade de dor pós-operatória - 1ª
queixa, por comprimento de linhas e estimação de magnitude, mostrou que o Cetoprofeno 100 mg
tem eficácia maior como analgésico preemptivo do que o Tenoxicam 40 mg. 4) uma análise de
variância aplicada para os tempos de analgesia individuais, tomando como referencia a primeira
queixa de dor, F(2) = 0,62, p > 0,05, em função dos três tipos de medicamentos revelou que os três
grupos não diferiram entre si, ou seja, as drogas experimentais não mostraram diferenças no efeito
preemptivo na cirurgia Hemorroidectomia com relação ao tempo de analgesia.

Nº de Classificação: 3485
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TORRES, Maricy Morbin. Punção venosa periférica: avaliação do desempenho dos profissionais de
enfermagem de um hospital geral do interior paulista. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 153 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ANDRADE, Denise de
RESUMO: A punção venosa periférica representa um procedimento invasivo de alta ocorrência no
cotidiano laboral dos profissionais de enfermagem. Este estudo de natureza comparativa, inferencial
tem como propósito avaliar o desempenho dos profissionais de enfermagem na execução do
procedimento de punção venosa periférica, com vistas a verificar as convergências, e, identificar os
fatores de riscos que podem predispor ocorrência de complicações. Um formulário do tipo " Lista de
Verificação" foi usado para proporcionar a observação estruturada. O grupo em estudo constitui-se
de 55 profissionais de enfermagem os quais foram observados executando o procedimento de
punção venosa periférica por três vezes em dias alternados. Utilizou-se a média aritmética dessas
observações. Obtivemos como resultados 78% para a mediana de acertos global para todas as
categorias; sendo que especificamente, a mediana global para cada categoria correspondeu: 82%
enfermeiros, 80% técnicos e 77% auxiliares de enfermagem. Para a comparação entre o número de
acertos nas três categorias profissionais foi utilizado o teste estatístico não paramétrico Kruskal-Wallis
com nível de significância á = 5%. Nos casos onde houve diferença foi procedido o teste de
comparações múltiplas apropriado. Em relação, aos 25 itens do procedimento de punção venosa, 10
apresentaram erros significativos, sendo que 4 destes com diferenças estatisticamente significantes
entre as categorias profissionais. Concluímos que as atividades educativas e de treinamento
profissional periódico, constituem a linha mestra para a formação de uma equipe de enfermagem,
crítica e consciente do seu papel na prevenção e controle das complicações associadas aos
procedimentos invasivos, dentre eles, a punção venosa periférica.

Nº de Classificação: 3486
CUNHA, Maria Thereza Rodrigues da. Gerência enquanto instrumento para mudanças em um
serviço substitutivo de saúde mental no município de Uberaba: estudo de caso. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MISHIMA, Silvana Martins
RESUMO: Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, realizado no Núcleo de Atenção
Psicosocial -NAPS "Maria Boneca", um serviço substitutivo de Saúde Mental, na cidade de UberabaMG e busca compreender a dinâmica da gerência do referido serviço, enquanto um instrumento
capaz de propiciar mudanças nas práticas de atenção ao paciente portador de sofrimento mental. O
pressuposto deste estudo é creditar à gerência a potência de dar ao serviço substitutivo de saúde
mental uma organização e dinâmica capaz de produzir no portador de sofrimento mental uma vida
mais humana, mais digna e cidadã, permitindo-lhe participar do mundo em sociedade, não com o
traço da estranheza e periculosidade, como geralmente lhe é atribuído, mas como alguém portador
de uma diferença. A pesquisa foi realizada com dez (10) trabalhadores do NAPS, um por categoria
profissional, sendo escolhidos pelo critério da antiguidade, com os quais foram realizadas entrevistas
semi-estruturadas. O material empírico foi organizado segundo o método do Discurso do Sujeito
Coletivo e a análise do material, feita segundo a análise de conteúdo, na vertente da Análise
Temática. Do movimento de análise foi possível identificar dois (2) grandes temas: A expressão da
subjetividade no trabalho em saúde mental - um trabalho muito especial e O processo de trabalho
participativo enquanto um componente da gerência nos serviços substitutivos. É identificado no
estudo, segundo os trabalhadores entrevistados, a importância do processo de gerência nos serviços,
principalmente naqueles que pretendem atender aos portadores de sofrimento mental, demanda tão
segregada socialmente e tão excluída da convivência social, especialmente da familiar. Evidencia-se
a importância da participação dos usuários nos processos decisórios, pois os mesmos colaboram no
sentido de permitir aos pacientes uma vivência integradora da vida e uma busca de sua identidade
perdida por anos a fio nas internações psiquiátricas, e o (re)encontro com a cidadania. O trabalho
aponta, como formas de participação nas decisões instâncias como a Assembléia Geral, a Reunião
Clínica e as decisões que ocorrem de maneira informal, denominada de "decisões de corredor". No
estudo feito, a equipe de trabalhadores do NAPS "Maria Boneca", se considera coesa, afetuosa,
portadora de um projeto coletivo, apesar de dificuldades e diferenças; mesmo a equipe se colocando
como condutora do processo gerencial, existem membros que desejariam ver no serviço uma
gerência mais autoritária e hierárquica.

149

Nº de Classificação: 3487
SOERENSEN, Andrea Alves. Atendimento domiciliar: análise de um serviço privado em Ribeirão
Preto. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003.
101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Isabel Amélia Costa
RESUMO: Realizou-se um estudo sobre a implantação de um serviço de Atendimento Domiciliar em
um hospital da rede privada de Ribeirão Preto, com o objetivo de analisar como funciona o serviço e
porque este tipo de assistência tem sido implantada pelo serviço privado de saúde. Efetuou-se uma
análise dos documentos obtidos de fonte primária, entrevistas com os profissionais da equipe e
análise quantitativa e qualitativa dos recursos humanos e de materiais disponíveis no serviço de
Atendimento Domiciliar. A análise dos dados coletados possibilitou verificar que o Atendimento
Domiciliar gera pontos positivos e relevantes e que as metas do serviço podem ser alcançadas quase
que imediatamente. Com o decorrer do estudo passou-se a acreditar cada vez mais na importância
do Atendimento Domiciliar, uma vez que este tipo de assistência gera benefícios a todos que estão
interligados. A enfermagem pode desenvolver suas ações de maneira ímpar e eficaz, e o resultado
mais importante se destaca em relação ao cliente que se beneficia com a tranqüilidade e intimidade
do lar e pode contar com uma assistência mais qualificada.

Nº de Classificação: 3488
SANTOS, Graziela Vieira Bassan dos. Excesso de peso e seus fatores de risco em adolescentes
da rede pública e privada de ensino do município de Ribeirão Preto, SP - Brasil. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 193 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Maria das Graças B. de
RESUMO: O excesso de peso é considerado mundialmente grave problema de saúde pública, com
conseqüências bastante desastrosas para a qualidade de vida da população, em especial para as
crianças e adolescentes. A obesidade e o sobrepeso resultam da perda de controle das interações
entre os fatores genéticos, ambientais e psicológicos. Este estudo objetivou então, detectar a
prevalência do excesso de peso e seus fatores de risco em adolescentes, na faixa etária de 10 a 16
anos da rede pública e privada de ensino do município de Ribeirão Preto SP. A amostra do estudo foi
constituída de 400 adolescentes de ambos os sexos, de diferentes estratos sócio-econômicos.
Primeiramente foi realizada a abordagem dos adolescentes que constou das avaliações
antropométrica, da maturação sexual, de atividades físicas e sedentárias e de freqüência de consumo
alimentar. Posteriormente foi realizada a abordagem familiar, solicitando aos pais informações
pessoais sobre peso, altura, atividade física semanal e fatores de risco, sendo que 200 famílias
participaram desta etapa. Os dados foram analisados estatisticamente, mostrando que dentre as
meninas, 12% e 13% apresentaram sobrepeso e obesidade respectivamente, e dentre os meninos,
21% e 15% foram classificados como sobrepeso e obesidade respectivamente, não havendo
resultados significantes entre o estado nutricional dos adolescentes e os estratos sócio-econômicos
dos bairros onde suas escolas estão localizadas. Diferentes modelos de regressão linear multivariada
foram construídos utilizando-se como variável dependente o IMC, incluindo todas as variáveis
significantes na análise bivariada. Assim, para os meninos houve associação positiva entre o IMC e a
relação cintura - quadril, e o IMC do pai e o IMC da mãe; e para as meninas houve associação
positiva entre o IMC e idade da menarca, relação cintura - quadril e o IMC da mãe. Não houve
associação positiva entre o IMC de ambos os sexos e atividades físicas e sedentárias. Também não
houve associação positiva entre o IMC dos meninos e meninas e freqüência de consumo de
diferentes grupos de alimentos, entretanto foram encontrados valores significantes quando
relacionou-se o estado nutricional dos meninos e a freqüência de consumo de lanches, salgados e
doces, e para as meninas houve valora significante para o consumo de legumes. Quanto à
abordagem familiar, não houve associação positiva entre o IMC de ambos os sexos e os fatores de
risco, porém, houve valor significante, quando relacionou-se o estado nutricional dos meninos com o
fator de risco obesidade. Apesar do caráter restrito e transversal do presente estudo, os resultados
apontam para a necessidade de ações de combate e prevenção da obesidade no início da vida, pois,
quando esta se instala na infância, maiores são as chances de sua permanência até a vida adulta.
Sendo assim, todas as esferas e áreas de governo, as equipes multiprofissionais, as organizações
não governamentais, indústrias de alimentos, e toda a sociedade civil precisam se unir e investir
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esforços para promover e garantir hábitos alimentares de atividade física saudáveis desde cedo para
prevenir a obesidade e todos os seus fatores associados.

Nº de Classificação: 3489
RODARTE, Milena Domingos de Oliveira. Níveis de ruído das incubadoras das unidades
neonatais de um hospital universitário de Ribeirão Preto-SP. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SCOCHI, Carmen Gracinda Silvan
RESUMO: Este estudo insere-se em um projeto mais amplo dirigido à prevenção de ruídos nas
unidades neonatais do hospital universitário, público, situado no município de Ribeirão Preto – SP.
Está voltado para o ruído em incubadoras, apresentando como objetivos: a quantificação dos níveis
de ruído contínuo e de impacto desses equipamentos nas unidades neonatais de cuidados intensivo
e intermediário desse hospital e a identificação da sistemática de manutenção das mesmas,
enfatizando os aspectos pertinentes ao controle de ruídos. O estudo populacional é do tipo
experimento não-controlado. O parâmetro utilizado para o nível máximo de ruído contínuo, permitido
dentro da incubadora, foi de 60 dB/A NPS, de acordo com a Norma Brasileira IEC 601-2-1997. A
pesquisa apresenta como variável dependente o ruído de funcionamento da incubadora (ruído
contínuo) e como independente a sua manipulação, nos modos cuidadoso e brusco, buscando aferir
o ruído de impacto produzido. Testaram-se todas as 25 incubadoras que estavam em operação
durante o período de coleta de dados, usando-se para a mensuração um decibelímetro digital,
modelo MSL da Minipa, precisão de + 1,5 dB, que realizava a aferição do ruído através do nível de
pressão sonora - NPS. Dividiram-se as incubadoras em quatro grupos distintos, de acordo com a
marca/modelo e o período de uso. Para o ruído contínuo do funcionamento de motor, obteve-se a
média geral de 49,6 dB/A e para o ruído contínuo do alarme, 68,9 dB/A, constatando-se, portanto,
NPSs abaixo das normas técnicas nacionais em todos os grupos. As situações de manipulação
cuidadosa da incubadora geraram ruídos que variavam de 72,8 a 86,1 dB/C NPS, os quais
aumentaram significativamente no modo brusco de manipulação, de 81,1 a 96,6 dB/C NPS. No modo
cuidadoso, as fontes que produziram maior nível de ruído foram: fechar as portinholas tanto do lado
do painel de controle (85,2 dB/C NPS) quanto do lado oposto (86,1 dB/C NPS), fechar a porta de
cuidados intensivos (83,4 dB/C NPS) e abaixar a cúpula (86,1 dB/C NPS). Já no modo brusco, as
maiores fontes de ruído foram: fechar as portinholas tanto do lado do painel (95,8 dB/C NPS) quanto
do lado oposto (96,6 dB/C NPS), abaixar a cúpula (95,6 dB/C NPS), colocar prontuário (92 dB/C NPS)
e o frasco de leite sobre a cúpula (94,3 dB/C NPS). O NPS no modo brusco de realização, em
algumas situações, chegou a ser de três a quatro vezes maior que o NPS no modo cuidadoso; o
aumento foi maior nas situações em que se colocavam o prontuário e o frasco de leite sobre a cúpula
da incubadora. Os modelos das incubadoras de uma mesma indústria, grupos B e A, com maior
tempo de uso apresentaram maiores NPSs durante as situações de manipulação. Observou-se que o
hospital não conta com um serviço de manutenção preventiva das incubadoras, mas apenas
corretiva.

Nº de Classificação: 3490
SOUZA, Gabriela Ferreira Oliveira de. Utilização de retalhos abdominais na reconstrução
mamária pós mastectomia: um estudo bibliográfico (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 144 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Ana Maria de
RESUMO: Este estudo objetivou realizar uma análise da produção científica indexada, no período de
1995 a 2000, em periódicos nacionais e internacionais sobre a reconstrução mamária com retalhos do
músculo reto abdominal. A fim de caracterizar essa produção, objetivou-se analisar este
procedimento cirúrgico identificando os benefícios e complicações que esta técnica oferece à mulher
mastectomizada, tanto em relação à reconstrução como nas conseqüências abdominais, e
compreender as bases que fundamentam como o fisioterapeuta pode se incluir no processo de
reabilitação. Foram incluídos 57 artigos indexados nas bases de dados MEDLINE, LILACS e
DEDALUS. A caracterização da amostra foi obtida através de operações estatísticas simples em
porcentagem. Existiu uma supremacia nas publicações acerca do tema na área médica e em menor
número a participação do fisioterapeuta como autor nos artigos amostrados. O conteúdo das
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publicações foi analisado qualitativamente, verificando-se quatro categorias de análise que são os
aspectos diversos sobre a reconstrução mamária com retalhos do reto abdominal, aspectos
relacionados aos resultados na mama reconstruída, aspectos relacionados às conseqüências
abdominais e participação do fisioterapeuta na reabilitação neste procedimento. Foi observado que o
método TRAM significou um grande avanço por prover tecido autógeno suficiente para reconstruir a
mama, à custa de uma cicatriz esteticamente posicionada, com uma dermolipectomia convencional.
Pode apresentar excelentes resultados, porém não se descarta a possibilidade de haver
complicações como perda parcial ou total do retalho, protuberância abdominal, hérnias e fraqueza
abdominal, devendo-se informar as pacientes acerca destas antes da cirurgia. A seleção das
pacientes pela observância dos fatores de risco cirúrgico e experiência do cirurgião é preponderante
na prevenção de complicações e resultados satisfatórios. A reabilitação da paciente deve ser
essencialmente adequada, e se tratando de uma cirurgia abdominal de porte com todos os riscos e
complicações, necessitando de reabilitação pós-cirúrgica geral. O fisioterapeuta exerce papel
fundamental junto à equipe multidisciplinar na assistência e otimização dos resultados, exigindo-se a
este profissional conhecimentos que os capacitem a atender com segurança e efetividade àquelas
que tem sido submetidas ao método TRAM.

Nº de Classificação: 3491
JERONYMO, Daniela Viganó Zanoti. Autoconceito, desempenho escolar e avaliação
comportamental de crianças filhas de pais alcoolistas. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. [111] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Ana Maria Pimenta
RESUMO: A literatura vem mostrando que ser criança, filho de alcoolista, é um fator de risco para o
desenvolvimento de alcoolismo na idade adulta. Além do sofrimento ocasionado pela convivência
com pais alcoolistas outros fatores que indicam sua vulnerabilidade, como baixo autoconceito, mau
desempenho escolar e problemas de comportamento. Este trabalho se propõe a avaliar
comparativamente crianças, filhos de alcoolistas, e filhos de não-alcoolistas com relação às variáveis
acima citadas. Para tanto, selecionaram-se dois grupos de 20 crianças, de ambos os sexos, com
idades entre 10 e 12 anos, sendo um dos grupos composto por filhos de alcoolistas e o outro por
filhos de não-alcoolistas. Estas crianças foram submetidas à avaliação do autoconceito através da
Escala Infantil Piers-Harris de Autoconceito (traduzida e adaptada por Jacob e Loureiro, 2000) e do
desempenho escolar através do Teste de Desempenho Escolar – TDE (Stein, 1994). As mães destas
crianças participaram do estudo respondendo a questões relativas ao comportamento de seus filhos,
através da Escala Comportamental Infantil A2 de Rutter (traduzida e adaptada por Graminha, 1994).
Os resultados mostraram que filhos de alcoolistas tendem a ter um autoconceito mais negativo e um
desempenho escolar inferior nas tarefas de leitura e aritmética, quando comparados a filhos de nãoalcoolistas. Quanto à percepção das mães, filhos de alcoolistas, apresentam mais problemas de
comportamento que filhos de não-alcoolistas. Elaboraram-se análises comparativas em separado,
entre as meninas filhas de alcoolistas e filhas de não-alcoolistas e meninos filhos de alcoolistas e
filhos de não-alcoolistas, observando-se as seguintes tendências: em relação ao autoconceito, as
meninas filhas de alcoolistas apresentaram resultados inferiores aos das meninas filhas de nãoalcoolistas em cinco dos seis fatores da escala, enquanto os meninos diferenciaram-se entre si
apenas quanto aos fatores Felicidade e Satisfação e Status Intelectual. Já os filhos de alcoolistas
apresentaram resultados significantemente inferiores. Com relação ao desempenho escolar, tanto
meninas filhas de alcoolistas quanto meninos filhos de alcoolistas apresentaram resultados inferiores
apenas nas tarefas de aritmética. Na avaliação comportamental feita pelas mães, apenas as meninas
filhas de alcoolistas apresentaram resultados significativamente superiores aos das meninas filhas de
não-alcoolistas na subescala Afirmações o que sinaliza problemas de comportamento. Concluiu-se
que os resultados deste trabalho corroboram os de outros estudos e chamam a atenção para a
necessidade de se atentar para possíveis vulnerabilidades das crianças filhos de alcoolistas e,
sobretudo, para tentar minimiza-las alterando a trajetória do sofrimento psicológico, que pode marcar
suas vidas, desenvolvendo mecanismos de resistência a fim de que seu crescimento seja pleno e
harmonioso.

Nº de Classificação: 3492
JUÁREZ, Giovanna Maribel Rosado. Reabilitação em oncologia: análise do conceito. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 115 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGO, Márcia M. Fontão
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo definir o conceito de "reabilitação do câncer"
expressa na literatura das áreas de Enfermagem, Medicina, Oncologia, Psicologia e Sociologia. A
busca das publicações foi feita por acesso a base de dados LILACS, Bdenf e MEDLINE; no
Comulative Index to Nursing & Allied Health Literature (CINAHL); dissertações e teses não indexadas
e livros publicados sobre o assunto, no período de 1996 a 2001. Utilizou-se a análise de conceito na
perspectiva evolucionaria de Rodgers (1993, 1997), destacando os "atributos essenciais", "eventos
antecedentes", "eventos conseqüentes", "termos substitutos" e um "caso modelo" que constituem o
núcleo de sentido do conceito a ser definido. A "reabilitação do câncer" é expressa pelas
características de funcionamento físico, psicossocial e profissional ao máximo, recuperação de
habilidades e reintegração na sociedade. Dentre os eventos "antecedentes" constatou-se o
comprometimento do funcionamento físico, orgânico, psicológico, social e profissional; a prevenção
do dano adicional; o comprometimento da qualidade de vida, a necessidade de minimizar suas
limitações (desvantagens) e, as alterações da auto-estima e auto-afirmação. Os eventos
"conseqüentes" estão relacionados à melhora funcional, reintegração na sociedade, reaproveitamento
das potencialidades e capacidades existentes e adaptação, minimização da desvantagem
(dependência mínima) e a participação da equipe interdisciplinar. Identificou-se como termos
substitutos predominantes a readaptação/adaptação e o suporte social. Conclui-se que a "reabilitação
do câncer" é uma construção complexa de conceitos, definida como um processo individual, familiar e
dinâmico, que leva ao desenvolvimento de conhecimentos, estratégias de enfrentamento e
treinamento de habilidades pelo cliente/paciente e família, que apresenta algum tipo de limitação
decorrente do processo patológico do câncer e do tipo de tratamento submetido, para que possa viver
com dependência mínima e sinta-se capaz como ser humano produtivo, tendo uma expectativa de
vida.

Nº de Classificação: 3493
LAUS, Ana Maria. Dimensionamento de pessoal de enfermagem para unidades de internação
médicas e cirúrgicas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto USP. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003.
212 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ANSELMI, Maria Luiza
RESUMO: O dimensionamento de recursos humanos tem se mostrado uma ferramenta indispensável
na prática gerencial da Enfermagem, devido a complexidade das variáveis intervenientes neste
processo. O presente estudo foi realizado nas unidades médicas e cirúrgicas do HCFMRP - USP com
o objetivo de analisar o dimensionamento do pessoal de enfermagem destas unidades. A
investigação reconstruiu historicamente o processo de provimento de servidores, desde a constituição
do hospital até a presente data e baseou-se em análise documental e depoimentos de enfermeiras
que atuaram como Diretoras da Divisão de Enfermagem no período investigado. A seguir, utilizando o
modelo teórico de dimensionamento proposto por Perroca (2000). Foram classificados 318 leitos
referente a pacientes adultos (> 14 anos), que correspondeu a 18.386 pacientes/dia. Destes, 52,9%
eram de unidades médicas e 47,1% de unidades cirúrgicas. Dos pacientes classificados nas unidades
médicas, 70,3% requeriam cuidados mínimos, 18,3%, cuidados intermediários, 9,1% cuidados semi
intensivos e 2,3% cuidados intensivos; nas unidades cirúrgicas, 67% exigiam cuidados mínimos,
28,7% intermediários, 3,8% semi intensivos e 0,6% cuidados intensivos. Quanto às ausências o maior
percentual refere-se às folgas semanais. A média ausências não previstas encontradas para o
pessoal de enfermagem, para o período de abril/2001 a março/2002, foi de 5,5% para a categoria
enfermeiro e 5,6% para técnico/auxiliar de enfermagem. A partir destas informações aplicou-se a
equação de dimensionamento de pessoal segundo o modelo adotado e as horas médias de
assistência preconizadas pela Resolução COFEN nº189/96 obtivemos o quadro de pessoal de
enfermagem projetado, que segundo Fugulin (2002) atenderia apenas 50% do tempo de assistência,
assim com base na proposta da autora procedemos à identificação da distribuição dos valores das
variáveis estudadas (categoria de cuidado) através do teste não paramétrico de Kolmogorov-Smirnov.
Para as unidades de internação cujas variáveis apresentaram distribuição normal foi calculado o valor
de um desvio padrão ponderado e acrescido ao quantitativo de pessoal anteriormente projetado, de
forma que este novo quadro permitiria atender os pacientes destas unidades, nas respectivas
categorias de cuidado em 84,13% do tempo. O quadro de pessoal resultante para a categoria
enfermeiro foi reajustado conforme estabelecido pela Resolução COFEN 189/96. O quadro final de
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pessoal de enfermagem encontrado foi de 302 trabalhadores, sendo 98 enfermeiros e 204 técnicos e
auxiliares de enfermagem. A investigação mostrou que a questão do dimensionamento ainda se
constitui em desafio para a Enfermagem justificando a realização de novos estudos de maneira a
consolidar um corpo de conhecimentos capaz de subsidiar os enfermeiros, em particular, os gerentes
em seus processos decisórios relacionados ao provimento de Recursos Humanos.

Nº de Classificação: 3494
BARBIN, Silvia Renata Cicconi. Análise de acidentes de trabalho notificados por trabalhadores
de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto - São Paulo. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. [204] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROBAZZI, Maria Lúcia do Carmo Cruz
RESUMO: Realizou-se um estudo descritivo, de caráter retrospectivo, com o objetivo de analisar
determinados aspectos epidemiológicos dos acidentes de trabalho (AT), registrados entre os
trabalhadores de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, no período entre
1997 a 2001. Após a observação dos procedimentos éticos, como procedimentos metodológicos,
optou-se por analisar as Comunicações de Acidentes de Trabalho utilizadas pela Prefeitura Municipal
de Ribeirão Preto. A coleta de dados foi realizada por meio de instrumento elaborado pela autora,
contendo informações relacionadas ao trabalhador, ao evento acidentário e afastamento do trabalho.
As informações foram complementadas através de consultas ao prontuário médico e ao relatório de
acidentes registrados na Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho e foram codificadas conforme
a Classificação Estatística Internacional de Doenças (1993). Para análise dos dados utilizou-se os
programas Microsoft Excel e EPI INFO versão 6.0. No período foram registrados 373 AT por 271
trabalhadores e 68 reincidências. Os dados biográficos e profissionais dos trabalhadores que
notificaram acidentes apontaram maioria feminina (87,5%), casados (59,8%), com idade entre 30 e 50
anos (78,3), auxiliares de enfermagem (74,5%), 86,6% com cinco a quinze anos de trabalho na
instituição e 43,2% trabalhando em unidades básicas distritais de saúde. A incidência de AT segundo
a categoria profissional revelou que, além do auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem
também apresentou incidência significativa de AT em todo os anos e o atendente de enfermagem
dobrou a incidência de acidentes no último ano do estudo. A maior porcentagem de ocorrência
acidentária foi entre 6 e 12 horas do dia, em unidades básicas distritais, com maior freqüência nas
duas primeiras horas de trabalho e, em geral, os meses de julho e junho registraram mais
ocorrências; a segunda-feira foi o dia da semana em que ocorreu mais notificações. Dentre as
características dos acidentes de trabalho notificados observou-se maior freqüência dos acidentes
típicos, as três causas mais freqüentes foram devido aos materiais perfurantes e cortantes (52,01%),
as quedas (13,67%) e a penetração de corpo estranho através da pele ou de orifício natural (11,79%),
afetando os membros superiores, mãos e dedos, principalmente por causa das lesões perfurocortantes. Os AT levaram os servidores acidentados a ausentar-se do trabalho por 2589 dias no
período. 76,14% dessas ausências estavam relacionadas apenas ao dia do acidente e em 98,93%
(369) dos acidentes os trabalhadores foram submetidos a tratamento ambulatorial. O fator
estabilidade no cargo pode estar influindo na subnotificação destes acidentes e necessita maior
atenção em estudos futuros que envolvam esses trabalhadores. Depreendeu-se a necessidade de
implementar algumas medidas junto a esses trabalhadores com relação ao AT intensificar e reavaliar
os mecanismos de conscientização da necessidade de prevenção e da importância da notificação; a
eliminação dos riscos do ambiente de trabalho; a melhoria do sistema de vigilância sobre os
acidentes e a reorganização da rotina de notificação do AT, a fim de diminuir a burocracia em torno
dela. Outro aspecto a ser considerado está relacionado com a educação dos trabalhadores, desde o
momento inicial do ingresso no serviço público, quando do seu treinamento e na forma de educação
continuada, a fim de garantir sua motivação para participar de atividades de promoção a saúde e
desenvolver atitudes laborais seguras, permanentemente. Restou a constatação maior: outros
estudos precisam ser realizados, acerca dos acidentes de trabalho entre os trabalhadores de
enfermagem da Secretaria Municipal da Saúde, os quais deverão fundamentar novas e
progressivamente mais elaboradas e efetivas medidas de prevenção.

Nº de Classificação: 3495
PROTTI, Simone Teresinha. Saúde do idoso sob a ótica da equipe do Programa de Saúde da
Família (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2003. 119 f.
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Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PALHA, Pedro Fredemir
RESUMO: A saúde do idoso sob a ótica da equipe do Programa de Saúde da Família é um estudo
realizado nos quatro Núcleos de Saúde da Família, do Centro de Saúde Escola da Faculdade de
Medicina e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade da São Paulo. Neste trabalho
procuraremos compreender como os trabalhadores das equipes de saúde estão percebendo a
temática do idoso no Programa de Saúde da Família, as dificuldades enfrentadas, e quais os recursos
utilizados para atender a essa população. Utilizamos como referencial teórico a Transição
Demográfica e Epidemiológica, as diretrizes do Ministério da Saúde para o Programa de Saúde da
Família e a Política Nacional do Idoso (PNI). Na construção deste trabalho contamos com a
participação de 22 (vinte e dois) profissionais de saúde, dentre eles, médicos, enfermeiros, auxiliares
de enfermagem e agentes comunitários de saúde. No percurso metodológico, utilizamos a entrevista
semi-estruturada, sendo a ordenação dos dados realizada através do Discurso do Sujeito Coletivo a
partir da identificação das Idéias Centrais e Expressões Chave presentes nos discursos individuais.
Os resultados evidenciaram que nos núcleos com maior demanda de idosos é prioridade a sua
assistência, as equipes buscam alternativas para melhor atender a essa população, ou seja, na
formação de grupos, visitas domiciliárias ou em parcerias com outras instituições. Já os núcleos que
possuem um número menos de idosos em suas áreas de abrangência, não tem o idoso como foco
principal de sua atenção, pois há o predomínio da população adulto-jovem. Contudo priorizam os
idosos acamados e integram os demais nas atividades realizadas pelos núcleos. Percebemos que
existe em todos os núcleos, independentemente do número de idosos presentes, uma sensibilização
geral que expressa potencialidades no trabalho e na atenção à população idosa.

Nº de Classificação: 3496
RODRIGUES, Cléa Dometilde Soares. Contribuição do diabetes mellitus nas amputações de
membros inferiores (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2003. 94 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PACE, Ana Emilia
RESUMO: Trata-se de um estudo descritivo retrospectivo que teve como objetivo analisar a
contribuição do Diabetes Mellitus nas amputações em membros inferiores. As variáveis analisadas
foram: demográficas e estilo de vida; caracterizando as amputações segundo as causas e faixa
etária, níveis, número e lado da amputação, úlcera prévia à amputações, presença de infecções nas
úlceras e coto e tempo de hospitalização entre as pessoas com e sem DM, mortalidade intra
hospitalar ocorridas entre as pessoas com diabetes mellitus, identificar as pessoas com DM
submetidas a amputações o tempo do diagnóstico, tratamento, presença de complicações crônicas e
doenças associadas. Os dados foram coletados nos prontuários das pessoas submetidas a
amputação de membros inferiores no Hospital de Base da cidade de São José do Rio Preto - SP, no
período de 1996 a 2000. A população do estudo ficou constituída por 547 pessoas, sendo 62% do
sexo masculino e 38% do sexo feminino; 84% eram de cor branca; idade média de 63,5 anos; em
54,8% dos prontuários não havia referência da escolaridade; 58% viviam com companheiro(a) ou
cônjuge; 45% eram tabagistas e 15,4% etilistas. Em relação às causas das amputações o pé
diabético contribuiu em 68,8% dos casos entre as faixa etária 60-69 anos, e 69,4% entre as pessoas
sem diabetes, na faixa etária entre 70-79 anos, 53,9% das pessoas têm o diagnóstico de diabetes, os
níveis de amputação mais freqüentes foram transfemural 33,8% e pododáctilos 33,8%, nas pessoas
com diabetes as amputações menores foram mais freqüentes 29,6%, e em pessoas sem diabetes as
amputações maiores 25%, havia presença de úlcera previamente à amputação em 48% entre as
pessoas com diabetes, o tempo de hospitalização variou entre 1 a 96 dias; foram observou-se a
ocorrência de 64 óbitos; o microorganismo identificado com maior freqüência nas lesões prévias às
amputações foi o Staphylococos aureus, o tempo médio do diagnóstico foi de 14,6 anos; as
complicações crônicas presentes com maiores freqüências foram pé diabético 32,2%, vasculopatia
isquêmica 10,8% e neuropatia 10,0%; a doença associada mais freqüente foi a hipertensão arterial
47,1%. O presente estudo reforçou a importante contribuição do diabetes mellitus para as
amputações de membros inferiores, sendo a segunda causa de amputação. Também enfatizaram a
necessidade de investimento na educação da pessoa com diabetes e de educação continuada dos
profissionais da saúde visando a prevenção das amputações.

Nº de Classificação: 3497
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GIORDANI, Annecy Tojeiro. Violência sexual e a vulnerabilidade às IST-aids em mulheres
detentas. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2003. 535 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sônia Maria Villela
RESUMO: Procuramos nesta pesquisa, trabalhar a questão da violência voltada à mulher, em
especial à mulher detenta. Para tanto, sentimos necessidade de buscar referenciais teóricos que nos
desse subsídios para compreensão do significado da violência generalizada, a doméstica e a sexual
e a vulnerabilidade às IST-aids e sua articulação com as relações de gênero. Isto nos levou a traçar
os seguintes objetivos: fazer uma revisão da literatura sobre as questões mais amplas que envolvem
a violência generalizada, e particularmente a sexual; investigar qual a percepção que as mulheres
detentas têm sobre a violência, detectando suas possíveis experiências nesse sentido e
conseqüentes riscos de infecção pelo IST/HIV-aids; trabalhar conjuntamente com elas, um programa
educativo, desenvolvendo ações e intervenções, visando ao atendimento das questões em apreço,
incluindo a elaboração de cartilha sobre violência, IST, aids e drogas, destinada a este público alvo.
Para tanto, desenvolvemos um estudo exploratório-descritivo através da pesquisa-ação,
fundamentada numa visão humanitária. Priorizamos a abordagem qualitativa cuja análise se deu por
categorização - valorizando a subjetividade, ao favorecer a compreensão e a interpretação da fala
dos sujeitos pesquisados. Trabalhamos com 15 mulheres detentas, de uma Cadeia Pública Feminina
do interior paulista. As técnicas utilizadas foram: a entrevista individual, semi-estruturada, tendo como
instrumento, questionário com questões norteadoras; e a observação participante. Os resultados
evidenciaram que a violência sexual é repudiada e tida como geradora de marcas psíquicas e
emocionais à mulher. Sete (7) do total de pesquisadas, sofreram algum tipo de violência sexual; em
cinco (5) casos, os ofensores eram conhecidos. Duas (2) engravidaram de seus ofensores sendo que
uma delas ainda se infectou pelo HIV. Sentimentos de rejeição, humilhação, revolta, baixa autoestima e medo, foram descritos pela maioria delas. Muitas mulheres na delinqüência são agredidas
sexualmente, por parceiros, tornando-se mais vulneráveis aos riscos de contágio às IST –aids e a
gravidez. Fazem-se necessárias ações educativas preventivas à violência de gênero e as temáticas
interligadas a essa questão, merecendo sejam implantados programas especiais educativos, exames
e controle de saúde sexual e reprodutiva da mulher detenta, sob a supervisão de profissionais de
saúde gabaritados.

Nº de Classificação: 3498
SANTOS, Marcílio Sampaio dos. Informatização de atividades administrativo-burocráticas de
enfermagem relacionadas ao gerenciamento da assistência. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 144 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ÉVORA, Yolanda Dora Martinez
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa descritiva cujo propósito é o de observar, descrever e explorar
aspectos de uma situação, utiliza-se de uma abordagem qualitativa. Investiga-se o uso do
computador no desenvolvimento de atividades administrativo-burocráticas de enfermagem
relacionados com o gerenciamento da assistência. Procurou-se também desvelar estratégias de
implantação de sistemas informatizados nos processos de trabalho do enfermeiro. O recurso
metodológico usado foi a análise de conteúdo, na modalidade de análise temática de BARDIN. Os
resultados são analisados e discutidos em 05 categorias e respectivos núcleos de significados.
Constatamos que o ensino da informática, em tempos de informação e mudanças aceleradas na
aquisição de novos conhecimentos, não pode ser conseguido sem o uso de computadores na ciência
da enfermagem e, em assim sendo o curso de enfermagem deve incluir no seu currículo o
computador e o gerenciamento de informações. Os estudantes de enfermagem devem buscar o
conhecimento no uso da tecnologia informacional e entenderem como ela faz interface com os vários
sistemas de saúde. O desenvolvimento de atitudes tidas como positivas em relação a aplicação do
computador na enfermagem, ainda na formação do futuro enfermeiro é essencial para que venha a
envolver-se no planejamento e implantação de projetos informatizados. Já na prática o que se
constatou foi um déficit significativo teórico e prático no manuseio do computador nos processos de
trabalho. A Central de Processamento de Dados não ofereceu treinamento e informação suficiente
para o "staff" de enfermagem. Percebeu-se ainda durante a fase de coleta de dados e no discurso
dos entrevistados a despreocupação, da instituição em manter os enfermeiros bem treinados no
manuseio da informática. Pode-se mesmo afirmar que o pouco da habilidade aprendido deu-se após
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inúmeras tentativas de acertos e erros. No entanto, o que mais chamou a atenção foi a grande
preocupação dos enfermeiros em manifestar o interesse em buscar a informação, conhecimentos e
cursos de especialização, manter-se atualizado. Eles estão ansiosos em encontrar meios para
continuar a estudar. Constatou-se que o uso de grandes bancos de dados computadorizados para
armazenar e administrar informações é um importante aliado na tomada de decisões no cuidado ao
paciente. O uso do computador torna o trabalho do enfermeiro mais evidente, pois ao refletir seu
trabalho, justifica largamente sua existência e seus custos operacionais. Muitas oportunidades que os
enfermeiros têm para desenvolverem estratégias pessoais na sua prática podem viabilizar a
introdução de sistemas informáticos nos processos de trabalho. A conclusão mais importante na
análise dessas estratégias é que a formação de pelo menos um reduzido grupo de enfermeiros
especializados em sistemas de informação computadorizados para fins de enfermagem seria uma
estratégia admirável. Quanto às tendências profissionais na enfermagem moderna espera-se que os
enfermeiros tenham uma ação mais destacada no desenvolvimento, seleção e implementação de
Sistemas de Informação Hospitalar Computadorizado. Finalmente com relação a (in)satisfação do
enfermeiro no trabalho verificou-se que a maioria das razões apontadas pelos enfermeiros como
fatores de insatisfação podem ser evitadas ou em muito amenizada com a informatização. O
desgaste físico e psicológico decorrente com a demanda de tempo em atividades tidas como
repetitivas e burocráticas em sua maioria podem ser substituídas na íntegra com programas de
computadores que podem ser operados por um escriturário bem treinado. A sobrecarga de trabalho
seria então bastante aliviada ou mesmo deixar de sê-lo, dando oportunidade ao profissional de
enfermagem de estar mais próximo de seus pacientes.

Nº de Classificação: 3499
BIFFI, Raquel Gabrielli. Dinâmica familiar de um grupo de mulheres com câncer de mama (A).
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 179 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MAMEDE, Marli Villela
RESUMO: O diagnóstico do câncer de uma maneira geral, em particular do câncer de mama, tem o
potencial de provocar desequilíbrio psicosocial não somente nas pessoas acometidas pela doença,
mas também no contexto familiar. Assim, objetivou-se neste estudo identificar as percepções de
familiares sobre a dinâmica familiar após o câncer de mama, bem como as diferenças quanto:
composição familiar, gênero, idade, nível ocupacional e ocupação. O estudo seguiu as premissas da
pesquisa tipo exploratória-descritiva. Participaram do estudo 23 familiares constituintes de 10 famílias
de mulheres com câncer de mama. Utilizou-se como procedimento metodológico para coleta de
dados, entrevistas individuais gravadas e transcritas na íntegra. Analisaram-se os dados por meio de
análise de conteúdo, buscando identificar unidades temáticas relacionadas às dimensões da
dinâmica familiar, conforme descrito por Barnhill. Os resultados revelaram que os familiares
independente da idade, nível educacional e ocupação, mostraram aspectos positivos da dinâmica
familiar. Quanto ao gênero feminino, este na visão dos maridos e filhos coloca-se em posição de
destaque na reorganização da unidade familiar; por outro lado, as famílias utilizaram potenciais de
cada membro, em particular, na busca da estabilidade familiar.

Nº de Classificação: 3500
OLIVEIRA, Eliene Reis de. Estudo das opiniões de servidores e docentes de uma comunidade
universitária sobre álcool e drogas. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 87 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUIS, Margarida A. Villar
RESUMO: O estudo tem como pressuposto obter subsídios para nortear as ações preventivas do uso
de álcool e drogas na comunidade universitária, possibilitando trabalhar questões referente à temática
que venham de encontro dos interesses dessa população. Teve-se como objetivo conhecer as
opiniões de funcionários e docentes que fazem parte de uma universidade pública do interior de São
Paulo, sobre sua aprovação e desaprovação do uso de substâncias psicoativas. Foi utilizado um
instrumento anônimo e auto-aplicável, nos moldes propostos pela OMS e adaptado à realidade
brasileira. Para as análises das 11 questões utilizou-se uma abordagem quantitativa, fundamentada
em tratamento estatístico. Participaram do estudo 364 pessoas, 82 (43,6%) docentes e 282 (57,4%)
funcionários, sendo que a idade entre os docentes foi em média de 48 anos e funcionários de 42
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anos. 60,4% da população foram do sexo masculino e 39,6% do feminino. Quanto ao estado civil
72,5% são casados. Houve unanimidade quanto à dependência de drogas ser um problema de saúde
(p=0,000) e quando têm dúvidas sobre álcool e drogas 61,2% procuram informações com
profissionais especializados. 38% gostariam de obter mais informações e ajudar pessoas com
problemas de álcool e drogas, contudo, 31,7% dos docentes referem não ter interesse por nenhuma
das duas opções. Quanto a opinião sobre o uso de experimental e o uso regular do álcool, tabaco,
maconha, cocaína e derivados, anfetaminas e tranqüilizantes são desaprovados por ambos os
grupos. Quanto aos dependentes de álcool, 33 (40,7%) dos docentes afirmaram que estes não
melhoram, enquanto 101 (36,4%) dos funcionários mostraram-se mais otimistas. Sobre os
dependentes de drogas 28 (34,1%) dos docentes acham que não melhoram e 85 (30,1%) dos
funcionários que melhoram, havendo assim diferenças estatisticamente significativas entre os grupos
pesquisados. Concluiu-se que os programas preventivos devem identificar as características dos
grupos estudados para serem bem sucedido.

Nº de Classificação: 3501
MOREIRA, Katia Fernanda Alves. Aleitamento materno à luz dos direitos reprodutivos da
mulher: afinal do que se trata?. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto., 2003. 187 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): NAKANO, Ana Márcia Spanó
RESUMO: No decorrer do tempo, ações de incentivo ao aleitamento materno são implementadas de
forma discriminatória e excludente para a mulher. Este estudo buscou analisar a operacionalização
das ações de incentivo ao aleitamento materno pela enfermagem no hospital de Base de Rondônia e
os significados que as mulheres atribuem à prática da amamentação, à luz do paradigma hegemônico
da maternidade, do aleitamento materno e da noção de direitos reprodutivos. O método utilizado
situa-se no âmbito da pesquisa qualitativa. As fontes de dados do estudo incluem: as observações
das práticas interativas entre 15 profissionais de enfermagem no desenvolvimento de orientações e
cuidados acerca do aleitamento materno às mulheres internadas; e entrevistas semi-estruturadas
com 14 mulheres/nutrizes em suas residências. A lógica principal das ações de incentivo e apoio ao
aleitamento materno no alojamento conjunto se configura como disciplinadora do corpo da mulher,
reduzindo a mesma a condição de reprodutora, tendo como finalidade a criança. Nas interações, são
reproduzidos valores e estereótipos advindos da Higiene Social, reafirmando a condição da mulher
calcada na natureza maternal e a universalização da prática da amamentação. No processo
interativo, busca-se moldar o comportamento ideal da mulher relativo ao aleitamento materno, que se
opera concomitantemente através da inculcação e da transmissão oral. Nos depoimentos das
entrevistadas depreendemos a ressignificação das orientações da enfermagem sobre amamentação
onde a tônica é a doação ao filho de forma incondicional e a amamentação é significada como parte
da natureza e cultura. A natureza maternal incorpora na mulher o mito da satisfação ilimitada e a
renuncia das suas próprias condições de existência para aceitar a contingência da maternidade e do
aleitamento. Entretanto, a concretude da amamentação convive com limites e possibilidades deixando
em evidência a fragilidade da mulher ante aos seus direitos reprodutivos, ao mesmo tempo, num
movimento reativo, as despertam para a condição de ter direitos, o que se constitui no primeiro passo
à conquista do exercício de cidadania, pautada na noção de direitos reprodutivos que ainda está para
acontecer.

Nº de Classificação: 3502
MORAES, Silva Helena Possati. Ouvindo o silêncio: enfermagem na redução de danos com troca
de seringas no município de Ribeirão Preto/SP. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUIS, Margarita Antonia Villar
RESUMO: A partir de dados epidemiológicos, a grande disseminação do HIV/AIDS e outras doenças
transmissíveis pelo sangue entre Usuários de Drogas Injetáveis- UDI de Ribeirão Preto, interior de
São Paulo, surgiu a necessidade de se sensibilizar e capacitar profissionais enfermeiros para
formarem um serviço que desenvolvesse ações frente a esta realidade. Objetivando mostrar este
trabalho foi utilizado o conceito de Redução de Danos, como forma de inserção na rede de usuários
de drogas, verificando as influências desta abordagem como uma estratégia de aproximação e
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intervenção. Com a Redução de Danos, fundamentada na prática e na teoria, através de intervenções
breves, junto a uma população considerada de excluídos, encontramos uma alternativa que modifica
todo um contexto social, apontando a possibilidade de modificação do comportamento do UDI, no que
se refere ao compartilhamento de materiais para injeção e sexo seguro, valorizando ações de
prevenção. Realizamos o presente estudo, com a vivência e suas singularidades, entre os técnicos e
pessoas que pertencem à comunidade, com grande inserção na rede de usuários de drogas,
podendo ser usuários, ex-usuários ou não usuários de drogas, denominados: Redutores de Danos.
Através do trabalho de campo e de grupo com os Redutores de Danos, possibilitamos cumplicidade,
sigilo, não julgamento moral, melhor acolhimento, responsabilidade com o vínculo, relação de
confiança, treinamento pessoal; merecendo sempre reavaliação e supervisão, por serem fatores que
interferem na adesão de qualquer pessoa na busca de direitos humanos, saúde e cidadania.

Nº de Classificação: 3503
TAVARES, Renata Rossi. Enfermeiro em diferentes unidades psiquiátricas: educação continuada
e propagação do conhecimento (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 81 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEDRÃO, Luiz Jorge
RESUMO: A educação continuada tem como finalidade capacitar o profissional para as mudanças de
forma geral, e para o enfermeiro que atua na área psiquiátrica, isto é fundamental, pois esta área
exige que o profissional seja bem qualificado, haja vista centrar-se nele o principal instrumento de
trabalho. Este estudo pesquisou os enfermeiros e auxiliares de enfermagem em duas diferentes
unidades psiquiátricas, objetivando investigar como o enfermeiro busca sua educação continuada e
as oportunidades por eles criadas para que auxiliares de enfermagem da equipe reciclem seus
conhecimentos, bem como identificar junto a estes auxiliares a necessidade de busca de
aprimoramento para o cuidado à pessoa em sofrimento psíquico e como essa necessidade é suprida.
Para esta investigação foi utilizado um instrumento para coleta de dados com perguntas abertas. Os
resultados foram semelhantes tanto em relação às respostas dos enfermeiros como dos auxiliares de
enfermagem nas duas diferentes unidades, mostrando a necessidade e a intenção da busca do
conhecimento na assistência de enfermagem psiquiátrica, não referindo em suas respostas, a
existência de um projeto implantado que sistematize esta prática. Isso de certa forma surpreende,
haja vista que uma das unidades encontra-se muito mais inserida no contexto da reforma psiquiátrica
que a outra e a reflexão sobre a necessidade de mudanças e investimentos em projetos de educação
continuada nas duas unidades visando melhor preparo da equipe de enfermagem e qualidade na
assistência ao paciente em sofrimento psíquico.

Nº de Classificação: 3504
CONDORIMAY TACSI, Yolanda Rufina. Vivências da enfermeira na assistência à criança em
situação de emergência: parada cardiorrespiratória. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 127 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VENDRUSCOLO, Dulce Maria Silva
RESUMO: O estudo tem como objetivo caracterizar a vivência da enfermeira na assistência à criança
em situação de emergência cardiorrespiratória, na Unidade de Emergência de um hospital
universitário público, do interior do estado de São Paulo. Teve como abordagem a metodologia
qualitativa e como instrumento de coleta de dados a entrevista semi-estruturada, realizada com oito
enfermeiras da unidade de atendimento pediátrico. A entrevista compreendeu questões relacionadas
ao perfil sociodemográfico e profissional, a seguir questões norteadoras sobre o tema estudado. Os
dados foram organizados por meio da análise de conteúdo, segundo Bardin (1997), sendo
identificados e analisados três temas: a enfermeira como mediadora do atendimento à criança em
parada cardiorrespiratória; atendendo à família da criança em parada cardiorrespiratória e
vivenciando sentimentos e emoções na atenção à criança. A presente pesquisa permitiu-nos
descrever a atuação da enfermeira na sala de emergência, no atendimento à criança em parada
cardiorrespiratória, a partir de sua atuação integradora e dinâmica, num ambiente de trabalho que
exige conhecimento, capacitação técnica e tecnológica, habilidade, tomada de decisões e trabalho
em equipe. A enfermeira age com segurança, calma, agilidade, empatia, racionalidade e
sensibilidade, denotando envolvimento emocional e afetivo com a criança e sua família; esta vivência
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também é acompanhada de sofrimento, de estresse e de dor ao lidar com a criança em estado crítico
ou com a sua morte.

Nº de Classificação: 3505
SOUZA, Luciana Gomes Almeida de. Cuidando do filho com deficiência mental: desvelamentos de
vivências de pais no seu ser-com-o-filho. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 159 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BOEMER, Magali Roseira
RESUMO: Este trabalho emergiu de minha inquietação sobre o significado atribuído pelos pais ao
cuidar de um filho com deficiência mental. Em nossa sociedade pessoas com deficiência
freqüentemente são rotuladas como inferiores, anormais e sofrem diversas formas de preconceito,
muitos deles baseados em razões equivocadas sobre suas reais capacidades. A compreensão do
significado atribuído pelos pais ao cuidar do filho com deficiência mental, se faz relevante diante da
importância das relações estabelecidas entre pais e filhos para a saúde mental da criança e
desenvolvimento de suas potencialidades. Para desvelar o significado dessa experiência existencial
tomei como base o referencial teórico metodológico da fenomenologia, que se propõe ao retorno às
coisas mesmas, a tirar o véu, desocultar facetas que se encontram obscuras para uma consciência
no que se refere à compreensão de um fenômeno. Segundo essa proposta teórico filosófica, o
fenômeno que para mim se mostrava oculto era o "cuidar do filho com deficiência mental", e a forma
de alcançar alguns graus de sua compreensão foi recorrer às pessoas que vivenciam este cuidar, ou
seja, os pais. A partir dessas idéias me propus a conhecer a experiência de pais de pessoas com
deficiência mental, buscando compreender sua vivência de cuidado. Assim, foram entrevistados 11
casais de pai e mãe e duas mães, que tinham filhos que apresentavam algum tipo de deficiência
mental, não sendo nenhum deles recém nascidos ou bebês, para que o encontro se desse com pais
que já tivessem uma experiência de cuidado com os filhos, evitando os primeiros momentos de vida
com o filho com deficiência, que podem ser de grande conflito para eles. As entrevistas tinham como
pergunta norteadora: "como vem sendo cuidar de seu filho?" Os relatos foram analisados segundo a
busca do invariante, das convergências nas descrições das experiências dos pais. Pude compreender
que, para os pais encontrados, apesar deles já terem vivenciado alguns anos de cuidado do filho, a
deficiência ainda se mostra como algo que tira a humanidade do filho, colocando-os em contato com
a dificuldade de conceber a possibilidade de ser-com-deficiência. Entretanto, frente às dificuldades
sociais com as quais se deparam, se remetem ao conhecimento experiencial adquirido através da
convivência e do reconhecimento das potencialidades do filho para buscar e encontrar meios de
favorecer o desenvolvimento do filho como ser humano pleno. O apego ao filho com deficiência é
vivido como possibilidade de mudança de postura frente ao outro e reconhecimento da diversidade
existencial humana. Pude apreender dos relatos que os pais têm se mostrado participantes no
cuidado, embora com atitudes ainda permeadas por concepções onde caberia à mulher a maior parte
das responsabilidades para com o filho, mas revelando percepções e vivências significativas no sercom-o-filho. Entendo que as facetas desveladas neste trabalho poderão contribuir para a
compreensão do indivíduo com deficiência como pessoa plena, expressão de uma das diversas
possibilidades existenciais humanas.

Nº de Classificação: 3506
MEIRELLES, Maria Cristina Cortez Carneiro. Efetividade de técnicas fisioterapêuticas no
tratamento do linfedema pós-cirurgia por câncer de mama em mulheres. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 78 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MAMEDE, Marli Villela
RESUMO: A utilização de drenagem linfática manual, enfaixamento compressivo funcional,
estratégias de autocuidado, uso de braçadeira elástica e exercícios têm se mostrado positivos para a
redução do linfedema de mulheres submetidas ao tratamento por câncer de mama, no entanto sua
eficácia somente poderá ser determinada pela duração de seus resultados. O objetivo geral deste
trabalho foi verificar em um grupo de mulheres a efetividade do tratamento do linfedema pós-cirurgia
por câncer de mama unilateral por um período de até dois anos. E tem como objetivo específico
avaliar o volume do braço tratado no final da fase intensiva de tratamento, aos 6, 12, 18 e 24 meses
após o tratamento do linfedema. As participantes foram atendidas no REMA - Núcleo de Ensino,
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Pesquisa e Assistência na Reabilitação de Mastectomizadas, sediado na Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-SP) - e submetidas ao tratamento do linfedema,
que constou de drenagem linfática manual, enfaixamento compressivo funcional, orientações de
autocuidado, automassagem, uso da braçadeira elástica e exercício. Foram avaliadas através de
medidas do volume dos membros nos períodos determinados, sendo que 36 mulheres foram
avaliadas após a fase intensiva, 22 após 6 meses, 15 após 12 meses, 6 após 18 meses e 11 aos 24
meses. A adesão às estratégias de autocuidado e exercícios foi avaliada através de entrevistas.
Testes estatísticos foram usados para buscar correlação entre redução do linfedema e alguns fatores
como idade, escolaridade, grau do linfedema, tipo de cirurgia, entre outros. Os resultados permitiram
concluir que para o grupo estudado houve redução do linfedema e que esta se manteve ao longo dos
períodos estudados. Não houve correlação entre redução do linfedema e fatores como idade, estado
civil, escolaridade, tipo de cirurgia, índice de massa corporal, grau do linfedema, radioterapia,
circunferência, hipertensão arterial ou limitação articular e não houve adesão às estratégias de
autocuidado com o braço, realização de exercícios, automassagem e uso de braçadeira elástica pela
maioria das mulheres.

Nº de Classificação: 3507
SOUZA, Paula Regina de. Infecção hospitalar: perfil epidemiológico em cirurgias de fraturas de
membros em um hospital de Goiânia, GO, Brasil -1996 a 2000. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MORIYA, Tokico Murakawa
RESUMO: Realizou-se um estudo descritivo com abordagem quantitativa, tendo como objetivo
identificar o perfil epidemiológico da infecção do sítio cirúrgico conseqüente ao tratamento cirúrgico de
fraturas de ossos longos dos membros inferiores e superiores, baseado em informações contidas em
80 prontuários de pacientes operados, no período de 1996 a 2000, em um hospital de ensino de
Goiânia-GO. Para a coleta de dados, inicialmente foi levantado o número de 612 prontuários, destes
80 atenderam aos critérios de inclusão, os demais 199 não foram localizados e 333 excluídos. O
principal motivo de exclusão foi o retorno ambulatorial inferior a um ano ou sem seguimento. Os
dados obtidos foram armazenados em um banco de dados e analisados pelo programa EPI-INFO,
versão 6.04d, utilizando a estatística descritiva. A ocorrência de infecção do sítio cirúrgico foi de
18,75%. A infecção do sítio cirúrgico órgão ocorreu em 73,34%, infecção incisional superficial em
20,00%, e a profunda em 6,66% dos casos. O diagnóstico de todas as infecções foi realizado pelo
médico assistente, no ambulatório, em média no 53º dia pós-operatório, variando de 15 a 121 dias,
portanto, após a alta hospitalar. Os patógenos identificados foram: Enterobacter sp, Staphylococcus
warneri, Acinetobacter lowoffi, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus
epidermidis, Staphylococcus aureus oxacilina resistente. Ao antibiograma, 25,00% das cepas
bacterianas apresentaram resistência à cefalotina, e 11,11% a oxacilina. O tratamento de 53,33% dos
pacientes com infecção foi a antibioticoterapia em nível ambulatorial. Nos 14 (17,50%) pacientes que
tiveram a infecção do sítio cirúrgico, a maioria ocorreu no sexo feminino e a idade média de 41,50
anos. A média do período de internação pré-operatória foi de 7,50 dias e de pós-operatório de 6,71
dias. A maioria das cirurgias foi eletiva, realizada nos membros inferiores por meio da redução aberta
com fixação interna. O tempo cirúrgico foi em média de 183 min e 93s (3h06). O perfil epidemiológico
das infecções é importante para o planejamento e implementação das medidas de prevenção e
controle das medidas de prevenção e controle das infecções hospitalares. É imprescindível que as
anotações em prontuário sejam efetuadas de forma clara, objetiva, completa e legível, a fim de
otimizar o serviço de arquivo, a consecução das investigações epidemiológicas e contribuir para a
qualificação da assistência.

Nº de Classificação: 3508
DIAS, Denise Costa. Educação sem distâncias: utilização do WebCT como ferramenta de apoio
para o ensino da terapia intravenosa na graduação de enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. [218] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CASSIANI, Silvia Helena De Bortoli
RESUMO: Esta investigação focalizou o ambiente de aprendizagem através da Internet, onde foi
abordado o ensino da terapia intravenosa (TIV). Dentre os vários conteúdos que poderiam ser
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ministrados por meio de um ambiente de aprendizagem através da Internet foi escolhida a TIV pois se
trata de um tema complexo que abrange não apenas os procedimentos técnicos mas também os
aspectos conceituais e que podem ser discutidos em um ambiente virtual de aprendizagem. Os
objetivos da investigação foram desenvolver material educacional sobre Terapia Intravenosa,
utilizando a Internet para orientar o aprendizado de conceitos relacionados a terapia intravenosa,
proceder avaliação por especialistas do material educacional sobre Terapia Intravenosa produzido e
avaliar a utilização do mesmo pelos alunos em termos de dificuldades e/ou facilidades,
participação/interação no ambiente, usabilidade das ferramentas disponíveis no ambiente. O
ambiente utilizado para disponibilizar o curso na Internet foi o WebCT. O funcionamento do curso foi
testado através de teste piloto com alunos de graduação os quais preencheram questionário para
avaliação do ambiente de aprendizagem. O conteúdo foi desenvolvido em módulos, organizados em
seqüência lógica e com os devidos objetivos para o aprendizado de cada módulo. A versão preliminar
do conteúdo do curso foi submetida a um grupo de quatro especialistas, professoras de enfermagem,
para avaliação do mesmo em termos de amplitude, pertinência, organização, verificação da
adequação dos exercícios com os objetivos instrucionais, e outras questões pedagógicas
relacionadas. Foram inscritos 49 alunos de graduação de enfermagem de três localidades diferentes
(Ribeirão Preto, Porto Alegre e Cascavel), destes 25 participaram efetivamente. Os alunos que
completaram o curso, de maneira geral, avaliaram positivamente a oportunidade de aprendizagem
através da Internet, ressaltando algumas vantagens desse ambiente como a interação com a
instrutora, a flexibilidade espaço-temporal possibilitada pela Internet, acesso a recursos técnicos e
aspectos relacionados à organização e clareza do conteúdo do curso. No entanto alguns aspectos
negativos foram também observados pelos alunos, como: problemas técnicos, falta de tempo para o
curso e a falta de interação interpessoal. Sobre a participação dos alunos no curso percebemos que
esta se deu em contextos mais individuais do que coletivos. Oferecer cursos baseados na Internet, ou
apoiados pela Internet, na educação de enfermagem, propicia aos alunos uma familiarização maior
com tecnologias de informação atuais.

Nº de Classificação: 3509
COSTA, Idevânia Geraldina. Incidência de úlcera de pressão e fatores de risco relacionados em
pacientes de um centro de terapia intensiva. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 133 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CALIRI, Maria Helena Larcher
RESUMO: A pesquisa tem como objetivos identificar e analisar a incidência de úlcera de pressão
(UP), identificar os fatores de risco a ela relacionados e investigar a validade preditiva da escala de
Braden, numa amostra de 53 pacientes internados no Centro de Terapia Intensiva (CTI) de um
hospital universitário no interior paulista, durante 3 meses consecutivos. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa na Instituição. Os dados foram coletados pelo exame físico dos
pacientes e/ou familiares e revisão dos prontuários. As avaliações foram realizadas até 24 foras após
a admissão, 48 horas após a admissão e, posteriormente, em dias alternados até a detecção da
presença de úlcera, de alta ou óbito do paciente. Vinte pacientes desenvolveram 54 úlceras no
período, acarretando uma incidência de 37%. As localizações mais comuns foram a região dos
calcâneos (42,4%), sacrococcígea (30,5%) e glúteos (11,8%). Houve predomínio de úlceras no
estágio I (59,3%) não sendo observadas úlceras em estágio IV. Nas seis primeiras avaliações os
pacientes com úlcera de pressão obtiveram escores menores na escala de Braden que os sem Up,
com diferença estatisticamente significante entre os grupos. Os escores das subescalas percepção
sensorial, atividade, mobilidade, fricção e cisalhamento foram na maioria das avaliações menores
para os pacientes com UP com diferença estatisticamente significantes, o que não ocorreu nas
subescalas umidade e nutrição. Dentre outros fatores investigados, a respiração controlada por
aparelho e saída por alta e óbito apresentaram relacionamento com presença de úlcera de pressão.
Houve diferença estatisticamente significante entre o tempo de internação hospitalar e no CTI, entre
os grupos, sendo esses superiores para os pacientes com UP. Os resultados dos testes para
investigar a validade preditiva da escala de Braden apontaram que, na primeira avaliação, o escore
14 obteve elevada sensibilidade e validade preditiva para teste negativo, porém, a especificidade e
validade preditiva para teste positivo foram inferiores. Na segunda e terceira avaliação, a escala
demonstrou um melhor desempenho nos testes de validação para os escores 13 e 12,
respectivamente.

Nº de Classificação: 3510
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AMORIM, Rita da Cruz. Ensino e práticas de cuidado em enfermagem (O). São Paulo.
Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem,
2003. 186 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Eleonora Menicucci de
RESUMO: Este estudo originou-se das vivências e inquietações construídas ao longo da formação e
atuação profissional da autora desta pesquisa ora como enfermeira, ora como educadora, tendo
como objeto o processo de ensino do cuidar/cuidado em um Curso de Enfermagem que objetivou
analisar o processo da formação da (o) enfermeira (o), buscando conhecer sua dinâmica sob a ótica
de docentes da Área de Saúde do Adulto, discentes e egressas (os) do Curso. Com base no
conhecido, por meio do material empírico os significados do ensinar e aprender o cuidar/cuidado
foram descritos e analisados, fazendo uma reflexão a respeito da formação destas (es) profissionais.
Para isto, a pesquisadora baseou-se em autores (as) que discutem o ensino e o cuidar, em geral, e
na Enfermagem. Destes (as), são destacados GERMANO (1993), WALDOW (1995, 1988),
COLLIÈRE (1999), dentre outros (as). Foi adotada a ótica das relações de gênero como relações
hierárquicas de poder entre os sexos no contexto da construção do saber e fazer do cuidar/cuidado
na Enfermagem. A abordagem metodológica foi a qualitativa com o método de Estudo de Caso. A
coleta de material foi realizada por meio da técnica de entrevista com roteiro semi- estruturado. Foram
analisados alguns documentos do Curso tais como o Currículo e o Projeto Político Pedagógico. Para
análise do material, foi trabalhada a estratégia metodológica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC)
LEFÈVRE et al (2000), foram identificadas as expressões -chave e idéias centrais das entrevistas
para a construção do DSCs. Assim emergiram discursos complementares intra e intercategorias e
discursos diferentes nas categorias de alunos (as) e enfermeiros (as). As análises dos discursos
possibilitaram a criação de 3 (três) temáticas: O processo de ensinar e aprender o cuidar/cuidado no
caso do Curso de Graduação em Enfermagem em estudo; o cuidar/cuidado como objeto de trabalho
da Enfermagem e sua construção para uma prática social; divisão sexual e social no processo de
ensinar e aprender a cuidar em Enfermagem.

Nº de Classificação: 3511
SHENEVIZ, Jane Moura. Análise da população de gestantes assistidas na Unidade Básica de
Saúde Dr. Jacomino Leonardo Cerávolo, município de Presidente Prudente, segundo algumas
variáveis sociodemográficas e obstétricas. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola
Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2003. 50 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Sonia Maria Oliveira de
RESUMO: Objetivo: Analisar a população de gestantes assistidas na Unidade Básica de Saúde, Dr.
Jacomino Leonardo Cerávolo, município de Presidente Prudente, segundo algumas variáveis
sóciodemográficas e obstétricas. Método: estudo transversal retrospectivo, de uma população de 152
prontuários ativos, no período de outubro de 2001 a setembro de 2002, atendidas no serviço de prénatal da Unidade Básica de Saúde Dr. Jacomino Leonardo Cerávolo, em Presidente Prudente. Os
dados foram coletados através de formulário estruturado, a partir de anotações colhidas nos
prontuários clínicos. Resultados: verificou-se que a taxa de adesão ao acompanhamento pré-natal e a
qualidade de preenchimento de prontuários foi superior naquelas pacientes que tinham seu
atendimento suprido por pessoal de enfermagem em comparação ao das pacientes atendidas
exclusivamente por pessoal médico. Conclusão: a qualidade de atendimento as gestantes atendidas
no serviço de pré-natal da Unidade Básica de Saúde Dr. Jacomino Leonardo Cerávolo pelo serviço
de enfermagem promoveu uma adequada atenção primaria à saúde.

Nº de Classificação: 3512
GALLI, Nilva. Susceptibilidade à sífilis, toxoplasmose, rubéola e hepatite B, apresentada por
gestantes no período de 2001 a 2002, em Presidente Prudente, São Paulo. São Paulo.
Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem,
2003. 56 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Sonia Maria Oliveira de
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RESUMO: Objetivos: Determinar a prevalência sorológica de toxoplasmose, rubéola, sífiles e hepatite
B em gestantes, bem como avaliar a taxa de gestantes imunes e susceptíveis à rubéola,
toxoplasmose, sífiles e hepatite B. Métodos: Como desenho de pesquisa optamos pelo estudo
transversal retrospectivo, pois examinamos os dados em um período de tempo, de junho de 2001 a
junho de 2002 em uma área geográfica limitada. A população do estudo foi compreendida por 50
prontuários clínico ativos de gestantes assistidas no serviço de pré-natal da Unidade Básica de
Saúde "Dr. Jacomino Leonardo Cerávolo" de Presidente Prudente, estado de São Paulo, Brasil. Os
dados foram levantados utilizando formulário estruturado, a partir dos resultados de exames contidos
nos prontuários clínicos. Resultados: Verificou-se que independente da faixa etária 84% das
gestantes apresentaram sorologia não reagente para sífiles e 16% constam como sem registro.
Observou-se que 8% das gestantes apresentaram sorologia positiva para Hepatite B, através do teste
anti-Hbs. Em relação à rubéola 82,00% das gestantes apresentaram IgM não reagente e 2,00%
reagente. Já a IgG mostrou não reagente em 28%. A sorologia para toxoplasmose mostrou 38% de
IgG reagente e 44% com IgG não reagente. Conclusão: A sorologia para sífiles foi não reagente em
sua totalidade, a sorologia para Hepatite B foi de 8,00% reagente, na sorologia para rubéola
encontramos 2,00% de IgM reagente e 56,00% de IgG reagente, na sorologia para toxoplasmose
verificamos 38,00% de IgG reagente e IgG não reagente em sua maioria. A taxa de susceptibilidade
para sífiles foi de 84,00%, para hepatite B foi de 70,00% para rubéola foi de 28% e para
toxoplasmose de 44,00%.

Nº de Classificação: 3513
CUNHA, Sandra Maria Botelho da. Análise da implementação da sistematização da assistência
de enfermagem num hospital privado segundo o referencial teórico de Horta. São Paulo.
Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem,
2003. 86 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Alba Lucia Botura Leite de
RESUMO: Este estudo teve como propósito a análise da implementação da Sistematização da
Assistência de Enfermagem num hospital privado, nas unidades de clínica médico-cirúrgica. Após a
realização do treinamento teórico pelo setor da Educação Continuada deste hospital, iniciou-se
gradativamente o desenvolvimento dessa metodologia de trabalho em fevereiro de 2001. O
referencial teórico escolhido para sustentar as fases da SAE foi o modelo de Wanda Aguiar Horta.
Durante o desenvolvimento da implementação, foi observado que o modelo teórico apresentava-se
apenas em parte no instrumento do histórico de enfermagem, que as fases do processo de
enfermagem não estavam inter relacionadas e que existia certo questionamento por parte dos
auxiliares de enfermagem em relação à falta de coerência das ações prescritas com o estado de
saúde do paciente. Foram escolhidas três unidades de clínica médico-cirúrgica semelhantes nas suas
características a fim de analisar o processo de desenvolvimento da SAE, realizando-se a coleta de
dados em prontuários já arquivados. Para a amostra, foram selecionados 94 prontuários, onde
encontramos ausência de algumas fases do processo de enfermagem, ausência da totalidade dos
dados em várias fases e falta de correlação na realização da SAE na maioria dos prontuários
analisados. Além disso, o modelo teórico de Horta não é único a ser seguido: ao fazermos a leitura do
instrumento do histórico de enfermagem, também notamos a presença do modelo biomédico e
epidemiológico de risco. Diante dos resultados torna-se necessário um novo treinamento para
esclarecer e explicar o modelo que realmente sustenta a SAE, bem como a inter relação entre as
suas fases, para que com a compreensão e entendimento sobre a SAE, esta seja realizada
conscientemente, completa, com conhecimento científico e pensamento crítico, em busca da
resolução de problemas.

Nº de Classificação: 3514
FERREIRA, Gláucia Maria Madeiro. Transporte intra-hospitalar do paciente grave. São Paulo.
Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem,
2003. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Mariana Fernandes de
WHITAKER, Iveth Yamaguchi
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RESUMO: Estudo descritivo e relacional, realizado em uma Unidade de Terapia Intensiva de um
hospital privado do Município de São Paulo, com amostra constituída de 35 pacientes submetidos a
transporte intra-hospitalar. Teve como objetivos caracterizar os pacientes quanto aos dados
demográficos e condições clínicas - tipo de paciente, gravidade, suporte terapêutico e oscilação dos
parâmetros vitais; caracterizar o transporte quanto ao tipo, recursos humanos e materiais
empregados, local de encaminhamento e duração; identificar intercorrências durante o transporte;
relacionar a oscilação dos parâmetros vitais com a gravidade do paciente; relacionar as possíveis
intercorrências, com a gravidade do paciente, com itens do suporte terapêutico, com o tipo de
transporte e oscilação dos parâmetros vitais. Na amostra estudada, a média de idade foi de 64,74
anos, 51,43% eram homens e 48,57% mulheres, 60% eram pacientes clínicos e a média do escore
de gravidade (APACHE II) foi 18,51. Entre os suportes terapêuticos mais freqüentes observou-se a
presença de acesso venoso em todos os pacientes, o suporte ventilatório em 30 pacientes (85,71%),
a sonda vesical de demora em 22 (62,86%), a via aérea artificial em 15 (42,85 %) e algum tipo de
droga vasoativa em 14 (40%). Dos parâmetros vitais mensurados, observou-se oscilação
estatisticamente significante na FR (p=0,025), PAM (p=0,001), PAS (p=0,001) e PAD (p=0,005), entre
a medida de base e a obtida na chegada do paciente ao local de encaminhamento. A grande maioria
(91,43%) dos transportes foi do tipo eletivo e os pacientes foram com mais freqüência encaminhados
para o setor de tomografia. A média de tempo de permanência dos pacientes fora da UTI foi de 60,60
minutos, com um tempo mínimo de 20 minutos e o máximo de 190, e desvio padrão de 39,96
minutos. Os pacientes foram transportados sobretudo por dois (51,42%) ou três (42,86%)
profissionais, estando o auxiliar/técnico de enfermagem presente em 100% dos TIH, o médico em 33
(94,28%) e o enfermeiro em apenas dois (5,71%). Entre os recursos materiais, o cilindro de oxigênio
foi o mais presente no TIH (85,71%), seguido da bolsa de ressuscitação manual (68,57%). Do total de
pacientes transportados 13 (37,14%) tiveram algum tipo de intercorrência ao longo do TIH. Não houve
relação estatisticamente significante entre oscilação dos parâmetros vitais e gravidade do paciente.
As intercorrências relacionaram-se com gravidade do paciente (p=0,015), com os itens do suporte
terapêutico cateter venoso central (p=0,020) e drogas vasoativas (p=0,007) e, oscilação da
freqüência cardíaca (p=0,006). Não se observou relação entre intercorrências e o tipo de transporte
(p=0,541). Espera-se com os resultados deste trabalho disponibilizar informações para a equipe
multiprofissional a fim de melhorar a qualidade do transporte intra-hospitalar do paciente grave.

Nº de Classificação: 3515
MATSUSHITA, Mari Sahamura. Dimensionamento do pessoal de enfermagem das unidades de
internação do Hospital São Paulo. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista
de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2003. 83 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ADAMI, Nilce Piva
CARMAGNANI, Maria Isabel Sampaio
RESUMO: Este estudo, do tipo descritivo, objetivou: classificar os pacientes internados no Hospital
São Paulo (HSP) segundo níveis de cuidados de enfermagem por complexidade assistencial; verificar
o tempo requerido de assistência aos pacientes internados por categorias profissionais de
enfermagem; identificar as ausências não previstas destes profissionais; e calcular o contingente de
pessoal de enfermagem necessário, segundo o modelo adotado, e comparar os resultados
encontrados com o quadro de pessoal de enfermagem dimensionado pela Diretoria de Enfermagem
do hospital. A investigação foi desenvolvida em 40 unidades de internação desta instituição, após
aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo. O
universo do estudo compreendeu os pacientes internados nestas unidades, visando a sua
classificação por níveis de complexidade assistencial durante três meses, e documentos referentes às
escalas de revezamento mensal dos profissionais de enfermagem que atuavam nestas unidades em
2001, para identificar as ausências não previstas. As técnicas de coleta de dados foram: a
observação sistemática de natureza prospectiva, para classificar os pacientes por grau de
complexidades assistencial, e a análise documental de cunho retrospectivo, para a coleta de
informações sobre as ausências não previstas do pessoal de enfermagem. Os resultados obtidos
demonstraram que, apesar do HSP ser categorizado como de nível terciário, 30,8% dos pacientes
foram classificados como receptores de cuidados mínimos, e a distribuição dos pacientes segundo
este sistema de classificação foi diversificada nas unidades de internação, com algumas exceções,
dificultando o provimento adequado de pessoal de enfermagem na rotina diária destas unidades. As
folgas representaram maior percentual de acréscimo devido às ausências. As principais conclusões
foram: quanto aos níveis de complexidade dos cuidados de enfermagem, os pacientes internados
demandaram, principalmente, cuidados mínimos (30,8%), seguidos pelos cuidados intermediários
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(27,5%), cuidados de alta dependência (22,0%), cuidados intensivos (12,0%), e cuidados semiintensivos (7,6%). O tempo de assistência de enfermagem destinado aos pacientes classificados foi
maior para os de cuidados intensivos (30,9%), seguidos pelos de alta dependência (21,8%),
intermediários (21,2%), mínimos (15,3%) e semi-intensivos (10,7%). Cerca de 50,0% das ausências
não previstas das enfermeiras foram referentes às licenças maternidade e a distribuição deste tipo de
ausências para os técnicos/auxiliares de enfermagem foi homogênea entre faltas, licenças médicas,
licenças maternidade e outras. A comparação entre os quadros de pessoal de enfermagem existente
no Hospital São Paulo e o calculado segundo o modelo de Gaidzinski demonstrou carência de 76
enfermeiras e superávit de 97 técnicos/auxiliares de enfermagem.

Nº de Classificação: 3516
PETRINI, Maria Angela. Significado da aposentadoria e do programa de demissão voluntária
para trabalhadores de uma empresa de grande porte da cidade de Taubaté - São Paulo (O). São
Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de
Enfermagem, 2003. 86 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRÊTAS, Ana Cristina Passarella
RESUMO: Este estudo busca compreender o significado da aposentadoria e do Programa de
Demissão Voluntária (PDV) para trabalhadores de uma empresa de grande porte da cidade de
Taubaté - São Paulo. É uma pesquisa qualitativa construída na lógica relacional. O trabalho foi
desenvolvido em duas etapas. Na primeira buscamos caracterizar 39 trabalhadores/aposentados que
aderiram ao Programa de Demissão Voluntária (PDV); na segunda objetivamos compreender o
significado e os valores atribuídos por 06 trabalhadores participantes da primeira fase sobre a
aposentadoria e o PDV. A análise dos dados revelou o despreparo dos trabalhadores em identificar
novos projetos de vida e de como ocupar o tempo livre imposto pela aposentadoria. O Programa de
Demissão Voluntária foi considerado como uma oportunidade para se preparar para a aposentadoria.
A empresa procura transformar o desligamento definitivo em uma decisão voluntária, porém não
prepara o trabalhador à essa tomada de decisão. O estudo não pretende dar conta de todas as
questões de caráter socioeconômico e político que envolvem a aposentadoria e o PDV, mas estimular
uma reflexão sobre as opções que se vislumbra para o futuro.

Nº de Classificação: 3517
ALBUQUERQUE, Rosemeire Sartori de. Efeitos da reflexologia na pré-eclâmpsia: estudo
experimental. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina.
Departamento de Enfermagem, 2003. 117 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CHAUD, Massae Noda
FUSTINIONNI, Suzete Maria
RESUMO: Estudo experimental sobre os efeitos da aplicação da Reflexologia em gestantes com
diagnóstico de pré-eclâmpsia atendidas em um hospital de referência para alto risco da Cidade de
São Paulo. Tem como objetivo comparar o nível de pressão arterial, grau de edema, vível de
proteinúria e tipo de parto das gestantes que receberam Reflexologia como complemento na
assistência pré-natal com as que não a receberam, bem como comparar a idade gestacional do
recém-nascido, peso e condições de nascimento. O grupo controle e experimental constituido
aleatoriamente de gestantes a partir de 20 semanas, com diagnóstico do pré-eclâmpsia e com
pretensão de parir no local do estudo, compondo no grupo controle 30 gestantes e no experimental
29. As variáveis selecionadas para homogeneização dos grupos foram idade da gestante, cor da
pele, situação conjugal, escolaridade e quantidade de fâmaco hipotensor prescrito; e variável
experimental foi a aplicação da Reflexologia segundo técnicas de Graham (1996) e as variáveis
dependentes das gestantes foram: nível de pressão arterial, grau de edema, nível de proteinúria e
tipo de parto, e as do recém-nascido: idade, peso e condições de nascimento. A coleta dos dados
realizada integralmente pela autora ocorreu de março de 2001 a dezembro de 2002. Foram utilizados
como instrumentos para a investigação: prontuários da gestante, puérpera e do recém-nascido, e
para os registros dos dados utilizou-se formulário elaborado para esse fim. Após o término da coleta,
os dados foram apurados eletronicamente e aplicados diferentes testes estatísticos que evidenciaram
homogeneidade entre as proporções das variáveis selecionadas. Permitiram também, concluir que a
aplicação da Reflexologia nas gestantes do grupo experimental provocou diminuição dos níveis de
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pressão sistólica (p=0,001) e diastólica (p=0,01), assim como do grau de edema (p=0,0004), e quanto
ao recém-nascido, houve significância dos indices de Ápgar de 1º minuto (p=0,026) e 5º minuto
(p=0,025).Apesar de as variáveis proteinúria, tipo de parto, idade gestacional e peso do recémnascido não mostrarem significância, os dados das gestantes que receberam Reflexologia
apresentaram tendência favorável. Desse modo parece pertinente que estudos incluindo essas
variáveis sejam realizados com amostras de tamanho maior e, talvez, entre gestantes em condições
clínicas de maior gravidade.

Nº de Classificação: 3518
PETERLINI, Maria Angélica Sorgini. Incompatibilidade no preparo e administração de terapia
intravenosa em crianças: associação entre fármacos, soluções e materiais dos cateteres e
acessórios. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina.
Departamento de Enfermagem, 2003. 169 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CHAUD, Massae Noda
PEDREIRA, Mavilde da Luz Gonçalves
RESUMO: Pesquisa descritiva sobre a ocorrência de incompatibilidade entre fármacos, soluções e
materiais dos cateteres e acessórios de terapia intravenosaadministrada a crianças hospitalizadas,
em quatro unidades pediátricas de umhospital universitário do município de São Paulo, no periodo de
novembro de 1999 a novembro de 2000. A população da pesquisa foi composta por 107
profissionais,sendo 32 enfermeiras, seis técnicas de enfermagem e 09 auxiliares de enfermagem. A
coleta dos dados foi realizada por meio de observação estruturada das execuções de terapia
intravenosa desenvolvidas pelos membros da equipe de enfermagem. Foram identificadas 627
execuções de terapia intravenosa, sendo 84,7% realizadas por 66 auxiliares de enfermagem, 9,4%
pelas seis técnicaas de enfermagem e 5,9% por quatro enfermeiras. As administrações de terapia
intravenosa foram realizadas em 141 (67,5%) cateteres de posicionamento periférico confeccionados
em vialonâ, teflonâ e aço inoxidavel , e 68 (32,5%) de posicionamento central. De poliuretano,
enseridos em 178 crianças. As execuções de terapia intravenosa ocorreram em 614 acessórios,
45,5% em equipos com câmara para controle de volume e 23,1% em direcionadores de fluxo. O
polivinil cloreto, associado ou não a outro material, esteve presente na totalidade dos acessórios de
terapia intravenosa. Dos 41 fármacos identificados em 519 execuções de terapia intravenosa, os mais
frequentes foram heparina sódica (17,7%), cloridrato de vancomicina (10,8%), sulfato de amicacina
(7,5%), ceftriaxona sódica (7,1%) e cloridrato de midazolam (6,2%). Das 95 execuções de soluções
intravenosas, 52,6% foram de soro de manutenção, 25,3% de nutrição parenteral total e 20,0% de
soro para manutenção contínua do cateter. Dentre as 195 reconstituições e 399 diluições dos
fármacos, respectivamente, 9,2% e 2,3% foram incompatíveis com o diluente. Das 627 execuções de
fármacos e soluções, foram identificadas. Quanto aos materiais de confecção dos cateteres
intravenosos, 2,5% de incompatibilidades e em 97,5% não foi encontrada na literatura consultada
estudos sobre incompatibilidade. Em relação aos materiais de fabricação dos acessórios de terapia
intravenosa, 16,4% foram incompatíveis e 33,4% faltam evidêrncias referente à incompatibilidade.
Em 224 administrações de fármacos e fármacos e solução associadas, foram verificadas 24,6%
incompatibilidades e 36,6% não foram identificadas na literatura consultada referência sobre a
incompatibilidade e ou compatibilidade. Das 201 incompatibilidades observadas no estudo, as de
maior frequencia ocorreram entre cloridrato de vancomicina e cateteres em teflonâ, heparina sódica e
acessóriosconfeccionados em PVC, cloridrato de dopamina e NPT; fenitoina sódica e heparina
sódica; sulfato de Amicacina e heparina sódica; cloridrato de midazolam e furosemida; cloridrato de
dobutamina e furosemida; cloridrato de midazolam e NPT e cefuroxima sódica e cloridrato de
midazolam. A partir dos resultados foi construido guia de compatibilidade entre fármacos e soluções
intravenosas administradas a crianças, a fim de contribuir para a prática de enfermagem.

Nº de Classificação: 3519
PADULA, Marcele Pescuma Capeletti. Avaliação do resultado de um programa educativo dirigido
a paraplégicos visando o autocuidado relacionado aos déficits identificados na eliminação
intestinal. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina.
Departamento de Enfermagem, 2003. 217 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Mariana Fernandes de
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RESUMO: Este estudo que utilizou como referencial teórico o modelo conceitual do autocuidado de
Dorothéa E. Orem teve por objetivos específicos: caracterizar a amostra segundo as variáveis: sexo,
idade, escolaridade, etiologia da lesão medular, ocupação anterior à lesão medular, ocupação atual,
nível neurológico da lesão e locus de controle à saúde; avaliar o progresso dos pacientes
paraplégicos na assunção do autocuidado após a implementação de um Programa Educativo
relacionado a 16 déficits identificados na eliminação intestinal; verificar a possível influência das
variáveis antecedentes nível neurológico da lesão e locus de controle à saúde na assunção do
autocuidado. Método: O estudo seguiu um delineamento experimental, com uma amostra de 28
pacientes que foram alocados aleatoriamente em dois grupos: controle (14 pacientes) e experimental
(14 pacientes). O Programa Educativo foi aplicado somente aos pacientes do grupo experimental por
um período de oito semanas. Na análise estatística dos dados foram utilizados os testes: MannWhitney, Quiquadrado, Wilcoxon, Kruskal-Wallis. Resultados: Pela caracterização da amostra, a faixa
etária com maior incidência entre os paraplégicos do estudo é dos 21 aos 30 anos, houve
predominância do sexo masculino, o nível de escolaridade predominante foi o médio completo, a
principal causa de lesão medular foi os ferimentos por arma de fogo, a maioria dos pacientes
apresentaram lesão torácica alta em relação ao nível neurológico, em relação ao locus de controle à
saúde, dos 28 pacientes, em 13 o locus de controle é interno e, igualmente, em 13 o locus de controle
é externo. Em dois pacientes, os escores quanto à internalidade e externalidade foram iguais e, para
análise estatística, não foram considerados. O estudo revelou 21 ocupações diferentes exercidas
anteriormente à lesão medular, seis pacientes eram estudantes. Em relação à ocupação atual, 22
deles não exerciam mais qualquer ocupação. Para avaliar o progresso dos paraplégicos na assunção
do autocuidado foram atribuídos escores às ações de enfermagem segundo os métodos de ajuda
requeridos pelos pacientes: Fazer (4), Guiar (3), Apoiar (2), Ensinar (1) e Independente (0). Nos
déficits 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 16 mais pacientes do grupo experimental encontravam-se nas categorias de
menor dependência da enfermagem; o grupo experimental apresentou média inferior de pontuação
em relação ao grupo controle, evoluindo para melhor nos métodos de ajuda; os paraplégicos do
grupo experimental progrediram na assunção do autocuidado em todos os déficits identificados neste
estudo. Em relação à variável Efetividade, o grupo experimental conseguiu progredir mais na
assunção do autocuidado. Nos déficits 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 16 o grupo experimental teve maior índice de
progresso em relação ao grupo controle; os déficits 1, 3, 4, 6, 8 e 9 tiveram pacientes que regrediram
na evolução nos métodos de ajuda e, todos esses pacientes pertenciam ao grupo controle. O nível
neurológico da lesão dos paraplégicos e o locus de controle à saúde não influenciaram a evolução na
assunção do autocuidado. O déficit 16 apresentou associação estatisticamente significante entre
locus de controle interno e progresso na assunção do autocuidado. Conclusão: Pelos resultados,
aceitamos a hipótese de que os paraplégicos submetidos a um Programa Educativo visando o
autocuidado relacionado aos déficits identificados na eliminação intestinal, conseguem progredir na
assunção do autocuidado.

Nº de Classificação: 3520
BARBOSA, Nilza Fátima. Validação de conteúdo de instrumento de coleta de dados de
enfermagem e guia instrucional para recém-nascido e família. São Paulo. Universidade Federal
de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2003. 317 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Conceição Vieira da
RESUMO: Este trabalho é um estudo descritivo exploratório com o objetivo de elaborar e validar um
instrumento para a coleta de dados de enfermagem e guia instrucional para recém-nascido de alto
risco e família. Para tanto, foi realizada, no período de setembro de 2002 a janeiro de 2003, uma
análise com nove especialistas quanto à verificação da forma e conteúdo dos instrumentos, incluindo
a validação das características definidoras dos 55 diagnósticos de enfermagem neles contemplados,
selecionados com base na Taxonomia II proposta pela Classificação dos Diagnósticos de
Enfermagem da North American Nursing Diagnosis Association e avaliados pelo Modelo de Validação
de Conteúdo de Diagnósticos proposto por Fehring. Os resultados favoreceram a adequação dos
instrumentos quanto à forma e conteúdo e permitiram verificar que, de acordo com a validação de
conteúdo diagnóstico total, sete (17,5 %) diagnósticos de enfermagem obtiveram escores iguais ou
superiores a 0.80; 31 (77,5 %) mantiveram-se entre 0.50 e 0.80 e dois (5 %) mostraram escores
inferiores a 0.50. Estes resultados apontam pela necessidade de continuidade do estudo visando ao
aprimoramento da prática de enfermagem neonatal.

Nº de Classificação: 3521
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TAKEI, Norma Litsuko. Avaliação da colonização por Staphylococcus aureus após uso crônico
de mupirocin em pacientes em diálise peritoneal ambulatorial contínua. São Paulo. Universidade
Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2003. 112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARBOSA, Dulce Aparecida
BELASCO, Angélica Gonçalves
RESUMO: Introdução: Pacientes em diálise peritoneal ambulatorial contínua (CAPD) que são
portadores nasais crônicos de S. aureus apresentam alto risco para o desenvolvimento de peritonites.
A incidência de peritonites nos pacientes em CAPD tratados no Hospital São Paulo e Hospital do Rim
e Hipertensão – Fundação Oswaldo Ramos é de 1/9 episódio/meses de tratamento. Pacientes com
insuficiência renal crônica terminal (IRCT), na maioria das vezes chegam ao Serviço em urgência
dialítica sem via de acesso para diálise e são submetidos a cateterização venosa central ou
peritoneal. Estes procedimentos têm sido associados à alta morbidade, como episódios freqüentes de
infecção (peritonites, bacteremias, endocardites), sendo a maioria por S. aureus. Frente ao elevado
número de peritonites e infecção do local de saída, foi estabelecido desde o ano de 2000, o uso
habitual de mupirocin no orifício de saída do cateter pelos pacientes em programa de diálise
peritoneal. Objetivos: Avaliar se o uso do mupirocin reduz a colonização por S. aureus em pacientes
submetidos à CAPD. Avaliar o perfil de sensibilidade dos S. aureus em relação à oxacilina e analisar
o perfil molecular das cepas de S. aureus isoladas destes pacientes. Pacientes e Método: Foram
incluídos 60 pacientes com IRCT em CAPD e colhidos com “swab” alginatado, uma amostra nasal e
uma do orifício de local de saída do cateter de Tenckhoff, totalizando 120 amostras. Este material foi
submetido à análise microbiológica para identificação do S. aureus segundo normas do NCCLS; uma
vez selecionado a amostra, foi feita a determinação da concentração inibitória mínima (MIC) e
tipagem molecular através da ribotipagem automatizada. Resultados: Das 120 amostras, foram
isoladas 5 cepas (de três pacientes) de S. aureus resistentes à oxacilina que apresentaram elevada
concentração mínima inibitória (MIC³256 µg /ml). A tipagem molecular mostrou que estas cepas
apresentaram um perfil molecular com o mesmo ribotipo, sugerindo a possibilidade de disseminação
clonal deste microorganismo entre os pacientes tratados nos serviços. Conclusão: Houve redução
significativa de colonização de S. aureus tanto no orifício de saída do cateter peritoneal como na
mucosa nasal dos pacientes em CAPD após o uso crônico de mupirocin. Foram encontradas poucas
cepas de ORSA e nenhuma delas mostrou potencial risco para desenvolvimento de resistência à
vancomicina. Os S. aureus resistentes à oxacilina apresentaram através do perfil molecular o mesmo
ribogrupo, o que pode indicar a transmissão deste microorganismo entre os pacientes.

Nº de Classificação: 3522
LIMA, Lidimara Copoono Erdosi Quintino de. Prevalência e fatores de risco para a colonização por
enterococcus resistente à vancomicina em pacientes submetidos à tratamento dialítico. São
Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de
Enfermagem, 2003. 94 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARBOSA, Dulce Aparecida
BELASCO, Angélica Gonçalves
RESUMO: INTRODUÇÃO: aumento expressivo da prevalência de infecção por Enterococcus
resistente à vancomicina (ERV) na Europa e Estados Unidos, tem contribuído significativamente para
o aumento da morbidade e mortalidade em pacientes portadores de doenças crônicas e
imunossuprimidos, porém os fatores de risco para colonização por este microorganismo não estão
bem definidos. Alguns autores identificaram que o gen van A do ERV confere alto nível de resistência
à vancomicina e pode ser transferido in vitro para uma variedade de gram positivos incluindo o S.
aureus.A maioria destes pacientes são portadores do S.aureus e desenvolvem muitas infecções por
este microorganismo. OBJETIVOS:- Avaliar a prevalência e os fatores de risco para colonização pelo
ERV em pacientes em programa de diálise;- avaliar o modo de disseminação da resistência à
vancomicina nas unidades avaliadas. PACIENTES E MÉTODO: após aprovação do Comitê de Ética
em Pesquisa e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, foi conduzido um estudo
transversal controlado no Serviço de Nefrologia do Hospital São Paulo (UNIFESP-EPM) e Hospital do
Rim e Hipertensão da Fundação Oswaldo Ramos (FOR) no período de junho de 2001 à março de
2003. Foram incluídos no estudo 320 pacientes em programa de diálise.Foi realizado um registro com
dados de identificação, clínicos, laboratoriais e os relacionados ao tratamento dialítico Foram colhidas
de duas a quatro amostras de fezes, uma vez por semana, por um período de um mês. As amostras
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foram encaminhadas para o Laboratório Especial de Microbiologia Clínica (LEMC) da UNIFESP para
isolamento, cultura, identificação e antibiograma, e concentração inibitória mínima (MIC) segundo as
normas do NNCLS.. As amostras positivas para o ERV foram submetidas à tipagem molecular
através da Ribotipagem Automatizada. Análise estatística: os pacientes foram classificados como
colonizados pelo ERV ou não. A associação entre as variáveis categóricas e o ERV foram testadas
pelo teste do qui-quadrado e exato de Fisher; para as variáveis contínuas foi utilizado os tetes t de
Student ou Mann- Whithiney, conforme apropriado. Foi também realizada a análise multivariada
através da regressão logística. Os testes foram bi-caudais e o nível de significância utilizado foi
alfa=0,05. RESULTADOS: A prevalência do ERV nesta população foi de 14,4%. Ocorreu associação
estatísticamente significante entre o tipo de diálise (hemodiálise),o número de internações (p=003),o
tempo de internação (p=004), nível baixo de hemoglobina(p=0,02), de hematócrito (p=0,01); uma
discreta associação nos valores de uréia (p=0,06), do percentil de redução da uréia (p=0,06) e a
presença do ERV. Não foi encontrado associação estatísticamente significante entre a presença do
ERV e o uso de antibioticoterapia e de vancomicina Elevado número (n=39) de infecções por
S.aureus ocorreram neste período.. Das 879 amostras coletadas, foram isoladas 56 de ERV , sendo
que 25% dos isolados eram E.faecium, 10,7% E. casseiliflavus, a grande maioria (57,1%) E
gallinarum e 3,6% eram E. faecalis. Todos os isolados foram sensíveis à teicoplamina, exceto os
E.faecium que foram bastante resistentes aos antibióticos testados. As amostras de E.gallinarum
também apresentaram um MIC elevado para vancomicina. TIPAGEM MOLECULAR: Foram isoladas:
duas amostras de Enterococcus faecalis e duas amostras de Enterococcus raffinosus, ambos com
dois ribogrupos diferentes.Seis amostras de Enterococcus casseliflavus com todos os ribogrupos
diferentes.As amostras de de Enterococcus faecium isoladas de14 pacientes, apresentaram o mesmo
ribogrupo (111-S-4) que foi predominante, em dez dos isolados.Foram tipadas 8 amostras de
Enterococcus gallinarum de oito pacientes da diálise, um ribogrupo (112-S-4) foi predominante,
encontrado em seis das oito amostras testadas. CONCLUSÕES: O ambiente hospitalar, a
hemodiálise, a anemia e a uremia parecem ter um papel importante na colonização pelo ERV. A
associação positiva entre o uso de antibióticos, da vancomicina e a colonização pelo ERV não foi
observada neste estudo-Os E. faecium e os E. gallinarum apresentaram MICs elevados para
vancomicina.Foi observado um clone predominante entre dos E. gallinarum e um outro clone
predominante de E faecium. Estes resultados sugerem que pode estar ocorrendo uma disseminação
destas bactérias entre os pacientes tratados no Serviço. Frente a estes resultados se faz necessário a
utilização rigorosa das precauções padrão, a tipagem do gen van A nas amostras de ERV isoladas e
o estabelecimento de uma vigilância epidemiológica nesta população de pacientes.

Nº de Classificação: 3523
MORAES, Patricia Alburquerque. Qualidade do atendimento em um setor de planejamento
familiar sob a percepção de usúarias. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola
Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2003. 77 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARBIERI, Márcia
ADAMI, Nilce Piva
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa descritiva que teve como objetivo conhecer a opinião de
usuárias de um Setor de Planejamento Familiar sobre a qualidade percebida acerca do atendimento
recebido. O estudo foi realizado no Setor de Planejamento Familiar da Universidade Federal de São
Paulo, sendo a amostra constituída por 271 mulheres que consentiram em participar da pesquisa,
respondendo a um questionário semi-estruturado de saída. Segundo a opinião das usuárias, 97,0%
informaram terem sido atendidas com educação na recepção e 98,9% consideraram satisfatória a
atenção recebida da equipe. Sobre o ambiente, 98,9% da clientela o consideraram limpo e o mesmo
número relatou ter recebido as informações que desejavam e compreenderam as explicações do
profissional. Quanto ao exame ginecológico, 94,3% das usuárias receberam informações sobre o
procedimento antes que o mesmo fosse realizado, 98,8% compreenderam essas informações e
97,5% alegaram que houve privacidade no momento da consulta. Quanto ao método contraceptivo
que utilizavam, 83,0% informaram estarem adaptadas, sendo que 63,4% adotaram o método de sua
escolha. A opinião sobre o atendimento recebido revela satisfação de 95,0% das usuárias, apesar do
tempo de espera que foi considerado longo e 99,6% recomendariam o setor para parentes e amigas.
Os resultados obtidos permitiram concluir que há um bom nível de satisfação por parte das usuárias e
que a longa espera para o atendimento não foi considerada um fator impeditivo para atribuir
qualidade ao Setor estudado.
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Nº de Classificação: 3524
MENTA, Silmara Silveira. Força muscular perineal no pós-parto tardio: avaliação em
primipuérperas. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina.
Departamento de Enfermagem, 2003. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SCHIRMER, Janine
RESUMO: O uso seletivo da episiotomia durante o expulsivo tem sido recomendado desde 1996 pela
Organização Mundial da Saúde como uma das medidas para a redução das condutas
intervencionistas no processo fisiológico da parturição. Este estudo teve por objetivos identificar os
valores da Força Muscular Perineal em duas posições (deitada/sentada) e dois estados musculares
(repouso/esforço) entre primipuérperas, segundo o tipo e características do parto e determinar a
associação entre a Força Muscular Perineal e as variáveis independentes e de controle selecionadas.
Trata-se de um estudo transversal, analítico e descritivo com abordagem quantitativa. A pesquisa foi
realizada no Hospital Amparo Maternal, instituição privada conveniada ao Sistema Único de Saúde do
Município de São Paulo no período de abril a julho de 2002. A amostra foi constituída por 95
primipuérperas a termo que retornaram à instituição para a consulta puerperal, sendo 22 de parto
cesárea, 18 de parto vaginal com períneo integro, 23 com rotura perineal e 32 com episiotomia. O
retorno ocorreu entre o 40 e 45º dia pós-parto, onde foram realizados: entrevista, exame físico e
mensuração da Força Muscular Perineal por meio do perineômetro de Kegel. A perineometria foi feita
nas posições deitada repouso/esforço e sentada repouso/esforço, havendo três aferições em cada
posição para a obtenção da média simples, totalizando 12 mensurações para cada mulher. Os
resultados demonstraram 18,9; 30,7; 34,5; 46,5 mmHg como médias da Força Muscular Perineal nas
quatro posições, respectivamente. Na comparação entre a Força Muscular Perineal e as variáveis
independentes: faixa etária, cor da pele, situação marital, Índice de Massa Corpórea, tipo e
características do parto, peso do recém-nascido; e as variáveis de controle: queixas urinárias e
intestinais não houve diferença estatística significante. Para a variável tempo de internação, detectouse maior força muscular perineal entre as mulheres com período inferior a 120 ou superior a 1.801
minutos (p < 0,01) nas situações deitada esforço e sentada repouso/esforço. A variável retorno à
atividade sexual apresentou significância com p < 0,05 para a situação deitada repouso, identificandose maior força nas mulheres que não retornaram. A avaliação da Força Muscular Perineal no retorno
pós-parto permite à mulher o esclarecimento sobre seu estado muscular perineal e, se indicado, o
recebimento de orientações e até inclusão em programas de exercícios supervisionados que
conduzem a preservação da funcionalidade perineal e melhora na qualidade de vida.

Nº de Classificação: 3525
MONTEIRO, Pedro Sadi. Dinâmica de transmissão de protozoários cinetoplastidas para a
população humana de Paço do Lumiar, MA: descrição de rede trófica associada com a
transmissão de Trypanosoma Cruzi. Brasília. Universidade de Brasília. Faculdade de Ciências da
Saúde, 2000. 101 f.
Tese (Doutorado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): TEIXEIRA, Antonio Raimundo Lima Cruz
RESUMO: As infecções causadas por protozoários da Ordem cinetoplastida, Trypanosoma cruzi,
Leishmania chagasi e Leishmania braziliensis são enzooticas nos trópicos, em cuja floresta úmida
encontra-se em abundância de reservatórios mamíferos, vetores e ecótopos naturais onde são
observados os elos da cadeia de transmissão. A degradação desse ecossistema pela ação antrópica
leva à ruptura de cadeia trófica, propiciando a transferência da enzootia para a população humana. O
município de Paço do Lumiar, Ilha de São Luis Estado do Maranhão, apresenta condições favoráveis
à emergência dessas infecções causadas por flagelados cinetoplastidas. A ecorregião degradada,
localizada na área de influência do Rio Tocantins apresenta sinais de erosão do meio ambiente, sem
possibilidades de recuperação nas próximas décadas. A profunda transformação da ecorregião está
associada ao aumento da densidade demográfica nos últimos 30 anos. Flora e fauna devastadas
parecem estar diretamente relacionadas com o surgimento de casos humanos dessas infecções,
acompanhando o crescimento exponencial da população. Diante da escassez de pássaros e
mamíferos na ecorregião degradada, os vetores silvestres dessas infecções invadem as casas,
durante a noite, nas estações chuvosas, atraídas pela luz e pelo alimento. Inquérito
soroepidemiológico em 25.451 pessoas do Município de Paço do Lumiar detectou 212 (0,83%)
indivíduos soropositivos para a infecção pelo T. cruzi, 163 (0,6%) pela L. chagasi, e 364 (1,4%)
indivíduos soropositivos para a L. braziliensis. O levantamento triatomínico nas residências e em
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palmeiras babaçu (Attalea phalerata) revelou índices elevados de infecção pelo T. cruzi. Nas casas
foram detectadas duas espécies de triatomíneos, Rhodnius píctipes e Rhodnius neglectus. Nas
palmeiras detectou-se, além das duas primeiras espécies, o Panstrongylus lignarius. Exame dos
triatomíneos capturados nos domicílios revelou 28% de infecção pelo T.cruzi no R. píctipes, e 31% no
R.neglectus. O exame dos triatomíneos capturados em babaçus revelou que 68% dos R. píctipes,
39% R. neglectus e 27% Pantrongylus lignarius estavam infectados com T. cruzi. O tipo de sangue
encontrado no intestino de 26% dos R. pictipes era de pássaro, enquanto o mesmo percentual dessa
espécie haviam se alimentado em pássaro e marsupial, ou apenas em marsupial. Ademais, 13,4%
dos R. pictipes alimentavam-se em roedor e marsupial. De maior interesse, 6,8% dos R. pictipes
tinham sangue humano no intestino. A espécie R. neglectus alimentava-se em pássaro, marsupial, e
canino/eqüino, respectivamente, com 40%, 40% e 20%. Os P. lignarius (100%) alimentavam-se de
sangue de pássaro. Foram capturados 10 gambás (Didelphis marsupialis) e foi possível recuperar
protozoários flagelados de nove deles, mediante xenodiagnóstico. O exame histopatológico revelou
lesões chagásicas típicas no músculo cardíaco dos didelfideos. A inoculação peritonial de flagelados
isolados de fezes de triatomíneos em camundongos BALB/c revelou as lesões típicas da doença de
Chagas. Ademais, caracterização fenotípica e genotípica confirmou que os flagelados isolados de
marsupiais ou das fezes de triatomíneos eram, verdadeiramente, T. cruzi virulento. A demonstração
de transmissão da doença de Chagas para a população humana, na ausência de triatomíneos
domiciliados, mostra que a emergência da infecção chagásica na Amazônia requer atenção das
autoridades da Saúde Pública. Os dados apresentados aqui evidenciam vários fatores de risco a que
estão expostas as populações humanas de Paço do Lumiar. O estudo também mostra que há
necessidade de novas estratégias visando ao controle e prevenção dessa endemia na Amazônia. Por
outro lado, as endemias causadas por L. chagasi e L.braziliensis também apresentam aspectos de
emergência na mesma ecorregião estudada. A maior prevalência dessas doenças foi encontrada na
população jovem abaixo dos 30 anos de idade. A incidência dessas três doenças causadas por
protozoários cinetoplastidas tem aumentado na população humana acompanhando o crescimento
exponencial da densidade demográfica na região.
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3374
Estratégias para a assistência de enfermagem em saúde mental aos depressivos e alcoolistas, em
uma unidade básica de saúde
3462
Estresse em familiares de portadores de transtornos mentais desinstitucionalizados: proposta de
assistência de enfermagem
3332
Estudo da prevalência de anemia e da perda hemática em parto vaginal e cesárea
3421
Estudo da transmissão nosocomial do vírus da hepatite B e avaliação da soroconversão à vacina
recombinante Euvax-B na população de hemodiálise de Goiânia - Goiás
3369
Estudo das opiniões de servidores e docentes de uma comunidade universitária sobre álcool e drogas
3500
Estudo do cortisol salivar e ciclo vigília-sono em trabalhadores da área da saúde do turno noturno
3251
Estudo do estresse do enfermeiro com dupla jornada de trabalho em um hospital de oncologia
pediátrica de Campinas
3260
Estudo dos óbitos ocorridos em uma clínica de hemodiálise no interior do estado de São Paulo e sua
relação com acesso vascular e eficácia dialítica
3235
Estudo epidemiológico do peso ao nascer a partir da Declaração de Nascido Vivo, município de ItajaíSC
3426
Estudo etnográfico sobre o significado da Estratégia Saúde da Família, atribuído por famílias do
município de Vitória-ES
3280
Estudo retrospectivo das complicações pós-operatórias no período de recuperação anestésica nos
pacientes submetidos à cirurgia primária de lábio e palato
3392
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Excesso de peso e seus fatores de risco em adolescentes da rede pública e privada de ensino do
município de Ribeirão Preto, SP - Brasil
3488
Exercício de dilatação vaginal pós braquiterapia de alta taxa de dose: vivência de mulheres (O)
3474
Experiência de mães soropositivas para HIV no período de espera de confirmação do diagnóstico do
filho (A)
3457
Experiência de tornarem-se pais de recém-nascido prematuro (A)
3395
Experiências e expressões de gestantes na interação com o sistema de saúde: um enfoque
fotoetnográfico
3376
Exposição ocupacional e hipersensibilidade ao látex nos trabalhadores das equipes de enfermagem e
médica da UTI neonatal de um hospital universitário
3261
Família frente ao pós-operatório mediato de cirurgia cardíaca infantil: perspectivas para o saber da
enfermagem pediátrica (A)
3475
Familiares de pacientes alcoolistas: percepção e forma de lidar
3447
Farmacoeconomia da terapia analgésica utilizada na dor pós-operatória
3274
Fatores que influenciam as intenções de uso do preservativo entre adolescentes: uma aplicação da
teoria da ação racional
3334
Fatores que interferem no processo ensino aprendizagem do aluno em estágio supervisionado da
UFMA
3453
Força muscular perineal no pós-parto tardio: avaliação em primipuérperas
3524
Formação gerontológica em um curso de graduação em enfermagem: análise curricular mediante as
novas diretrizes da educação
3230
Gerência enquanto instrumento para mudanças em um serviço substitutivo de saúde mental no
município de Uberaba: estudo de caso
3486
Gerenciamento integrado dos resíduos dos serviços de saúde: Microrregião da Baixa Mogiana-MG
3277
Gestação na adolescência: um marco na construção de vida do ser-mulher
3308
Gravidez na adolescência: análise do conhecimento construído pela enfermagem
3241
Grupo de convivência de pessoas com diabetes mellitus e familiares: percepção acerca das
complicações crônicas e conseqüências sociais crônicas
3306
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Hanseníase em menores de quinze anos no município de Paracatu - Minas Gerais: (1994 a 2001)
3208
Hanseníase: processo educativo para familiares à luz da metodologia problematizadora
3433
Hanseníase: representações sociais de enfermeiros do PSF do município de Belém
3476
Higiene corporal na visão da equipe de enfermagem: estudo em hospitais públicos do município de
João Pessoa-PB
3330
Histórico da implantação de urgências e emergências psiquiátricas no estado do Pará: contribuição
do enfermeiro
3266
Impacto ambiental na área do aterro sanitário e incinerador de resíduos sólidos de Ribeirão Preto, SP:
avaliação dos níveis de metais pesados
3218
Incidência de úlcera de pressão e fatores de risco relacionados em pacientes de um centro de terapia
intensiva
3509
Incompatibilidade no preparo e administração de terapia intravenosa em crianças: associação entre
fármacos, soluções e materiais dos cateteres e acessórios
3518
Infecção do sítio cirúrgico en pacientes submetidos à cirurgia do aparelho digestivo: uma proposta de
predição de risco
3406
Infecção hospitalar: perfil epidemiológico em cirurgias de fraturas de membros em um hospital de
Goiânia, GO, Brasil -1996 a 2000
3507
Informatização de atividades administrativo-burocráticas de enfermagem relacionadas ao
gerenciamento da assistência
3498
Inserção da enfermagem na administração acadêmica na Universidade Nacional de Trujillo - Peru:
lutas, conquistas e desafios
3354
Inspeção dos programas de controle de infecção hospitalar dos serviços de saúde pela vigilância
sanitária: diagnóstico de situação
3268
Integração docente assistencial na graduação em enfermagem, à luz da história oral
3429
Integração docente-assistencial em enfermagem: compreensão do processo por diferentes atores do
ensino e serviço
3229
Interfaces dos aspectos estruturais, organizacionais e relacionais do trabalho de enfermagem e o
desgaste do trabalhador
3303
Intervenção metacognitiva como estratégia de aprendizagem em prevenção de problemas de saúde
3416
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Itinerário terapêutico em saúde mental pela história oral de vida de um paciente psiquiátrico (O)
3481
Liderança do enfermeiro: a competência requerida
3239
Limitações para o autocuidado de idosos reinternados portadores de vasculopatias
3244
Limites e possibilidades no cotidiano das enfermeiras para mudança da sistematização do cuidado:
uma abordagem cultural num ambiente hospitalar
3300
Luzes e sombras no ritual do encontro entre o universo profissional e o mundo da intimidade familiar:
a intervenção profissional na saúde da família em âmbito domiciliar
3311
Mãos que acolhem vidas: as parteiras tradicionais no cuidado durante o nascimento em uma
comunidade nordestina
3275
Marca da complexidade e da (im)previsibilidade no dia-a-dia das enfermeiras que atuam na terapia
intensiva pediátrica: um ensaio sobre a sua formação (A)
3470
Medida indireta de pressão arterial: o que se recomenda e o que se pratica (A)
3240
Mensuração da dor pós-hemorroidectonomia
3484
Mensuração das necessidades de familiares em unidade de terapia intensiva
3262
Metodologia da pesquisa para enfermeiras : práticas educativas em hospital universitário
3424
Modelo explicativo da adesão às precauções-padrão: construção e aplicação
3389
Morbidade por problemas respiratórios em Ribeirão Preto-SP, de 1995 a 2001, segundo indicadores
ambientais, sociais e econômicos
3228
Mortalidade na infância da cidade da Parahyba, 1897 a 1912 (A)
3328
Morte e o morrer no cotidiano da hospitalização infantil: construindo possibilidades de cuidado ao
cuidador (A)
3298
Mulher acometida de acidente vascular cerebral: cuidados de enfermagem no processo de
reabilitação (A)
3326
Mulher idosa num grupo de convivência: um estudo na perspectiva da enfermagem (A)
3467
Necessidades da criança hospitalizada e seu acompanhante: possibilidades e limites para o seu
atendimento no desenvolvimento do processo de trabalho em saúde (As)
3288
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Níveis de ruído das incubadoras das unidades neonatais de um hospital universitário de Ribeirão
Preto-SP
3489
Novas possibilidades de humanização na hemodiálise: o cliente e a equipe de enfermagem na
construção do mais-ser
3302
Obesidade infantil: avaliação por diferentes métodos antropométricos
3344
Ocorrências adversas da prática de enfermagem em uma unidade de cuidados intensivos pediátricos
3419
Ocorrências iatrogênicas em unidade de terapia intensiva: impacto na gravidade do paciente e na
carga de trabalho de enfermagem
3379
Ouvindo o silêncio: enfermagem na redução de danos com troca de seringas no município de
Ribeirão Preto/SP
3502
Paixão de cuidar: as falas dos alunos de enfermagem (A)
3409
Papiloma Vírus Humano e mal-estar: representações sociais de homens e mulheres
3321
Parceria entre as enfermeiras do cuidado e a enfermeira do controle de infecção: um caminho para
prevenir e controlar as infecções hospitalares (A)
3357
Partejar: a enfermeira e a humanização do cuidado de enfermagem
3327
Participação do acompanhante no processo de nascimento na perspectiva de humanização (A)
3404
Parto normal: significado e atuação da enfermeira
3448
Perfil da demanda de crianças com Distúrbio Miofuncional Orofacial e Cervical em tratamento no
serviço de fonoaudiologia da Secretaria Municipal de Saúde de Franca-SP
3221
Perfil de mulheres submetidas a mamografia: contribuição para a enfermagem e promoção da saúde
3323
Perfil do paciente parkinsoniano atendido em ambulatório de um hospital geral universitário da grande
São Paulo
3411
Perfil dos professores de ensino médio profissionalizante de enfermagem na região de Piracicaba
3252
Perfil sociodemográfico e de saúde de mulheres com câncer ginecológico
3337
Perigos potenciais a que estão expostos os trabalhadores de enfermagem na manipulação de
quimioterápicos antineoplásicos: conhecê-los para prevení-los
3213
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Prática da enfermeira na assistência à saúde da criança de 0 a 1 ano, na rede básica do Distrito
Sanitário Nordeste, município de Belo Horizonte
3459
Prática das enfermeiras no campo da atenção psicossocial: uma tipologia da ação (A)
3316
Prática do enfermeiro no hospital psiquiátrico: uma avaliação na perspectiva da reforma psiquiátrica
3450
Prática dos enfermeiros na assistência ao idoso, nas unidades básicas de saúde de Belo Horizonte
3345
Prática pedagógica na educação profissional de enfermagem: expressões autocríticas de um grupo
de enfermeiras(os) educadoras(es)
3289
Prevalência e fatores de risco para a colonização por enterococcus resistente à vancomicina em
pacientes submetidos à tratamento dialítico
3522
Prevenção ao uso e abuso de drogas: um recorte na história intelectual da enfermagem
3258
Prevenção de incapacidades em hanseníase, no Ambulatório Regional de Especialidades de Taubaté
de 1990 a 1999
3245
Prevenção do câncer cérvico-uterino em uma Unidade Básica de Saúde: estratégias para atuação de
enfermagem
3428
Primigesta no contexto familiar à luz do interacionismo simbólico: o discurso do sujeito coletivo
3324
Problematizando para humanizar: uma proposta de transformação do cuidado em uma enfermaria
psiquiátrica
3297
Processo de amamentar para mães de crianças portadoras de malformação congênita de lábio e/ou
palato segundo a perspectiva do interacionismo simbólico (O)
3382
Processo de enfermagem na assistência à parturiente: diagnósticos e intervenções (O)
3420
Processo de trabalho do enfermeiro no centro de material e seu lugar no processo de cuidar pela
enfermagem (O)
3401
Processo saúde-doença em uma comunidade indígena: a história oral do habitante do mato (O)
3372
Processos de enfrentamento do estresse e sintomas depressivos em pacientes portadores de
retocolite ulcerativa idiopática
3403
Professores do ensino básico e as ações de educação em saúde em duas escolas públicas de
Fortaleza
3454
Programa de Saúde da Família: atuação do(a) enfermeiro(a)
3455
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Programa Saúde da Família: espaço instituinte de produção de qualidade de vida e de novas práticas
de enfermagem
3315
Promoção da saúde e empowerment da mulher: modelo metodológico de pesquisar-cuidar
3314
Punção venosa periférica: avaliação do desempenho dos profissionais de enfermagem de um hospital
geral do interior paulista
3485
Qualidade de vida de pacientes adultos com câncer de pulmão, submetidos a quimioterapia
ambulatorial
3425
Qualidade de vida e sintomas depressivos em residentes de enfermagem da UNIFESP/EPM
3414
Qualidade de vida no trabalho: construção e validação de um instrumento de medida para
enfermeiras
3394
Qualidade do atendimento em um setor de planejamento familiar sob a percepção de usúarias
3523
Quedas com idosos atendidos em um hospital governamental do interior paulista: causas e
conseqüências
3219
Reabilitação em oncologia: análise do conceito
3492
Reconstruindo o processo de avaliação de desempenho da equipe de enfermagem do Hospital
Universitário da USP
3386
Rede de significados da educação em saúde: prática dos profissionais no cuidado da criança
3449
Referenciais de competências segundo níveis de formação superior em enfermagem: a expressão do
conjunto
3375
Reflexividade e competência: a graduação em enfermagem
3263
Reforma psiquiátrica e as associações de familiares: unidade e oposição (A)
3265
Reforma psiquiátrica em João Pessoa-Pb: limites e possibilidades de transformação do trabalho para
produzir saúde mental (A)
3388
Reforma psiquiátrica: uma analítica das relações de poder nos serviços de atenção à saúde mental
3464
Registro da evolução de feridas: elaboração e aplicabilidade de um instrumento
3243
Relacionamento interpessoal no nível médio de enfermagem
3223
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Relações interpessoais e grupais no processo de trabalho das enfermeiras: convergências
encontradas em dois hospitais universitários
3294
Reorganização do serviço de enfermagem fundamentada na administração flexível: estudo na Santa
Casa de Misericórdia de Birigüi
3237
Representação social da mãe adolescente sobre a maternidade de um filho prematuro: uma
contribuição para a enfermagem (A)
3362
Representações da família sobre gravidez na adolescência
3458
Representações de pacientes adultos hospitalizados sobre alimentação por sondas
3347
Representações sociais de clientes sobre a tuberculose: desvendar para melhor cuidar
3478
Representações sociais de estudantes de enfermagem sobre a identidade profissional da enfermeira
em Trujillo - Perú
3356
Representações sociais sobre ensino, pesquisa e extensão
3437
Reprodução social, prática alimentar e estado nutricional de crianças: (estudo populacional no
município de Itupeva, SP)
3397
Reutilização de seringas e agulhas descartáveis na aplicação de insulina: estudo em um serviço de
referência localizado em São Luís-MA (A)
3444
Riscos biológicos sob a ótica de quem cuida: representações da equipe de enfermagem
3358
Riscos ocupacionais e acidentes do trabalho: uma realidade em unidade de terapia intensiva
3255
Riscos ocupacionais, acidentes do trabalho e morbidade entre motoristas de uma central de
ambulância do estado de São Paulo
3215
Saúde bucal coletiva na visão do estudante de odontologia: estudo de uma experiência (A)
3236
Saúde do idoso sob a ótica da equipe do Programa de Saúde da Família (A)
3495
Saúde do trabalhador de enfermagem sob a ótica da gerência: obstáculos e possibilidades (A)
3384
Saúde do trabalhador e o gerenciamento em enfermagem (A)
3371
Seguimento fonoaudiológico do recém-nascido pré-termo e a termo (O)
3224
Sentimento de ambivalência em mulheres submetidas a laqueadura tubária
3336
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Ser idoso e ter qualidade de vida: as representações de idosos residentes em cidades do sul de
Minas Gerais
3402
Significado da amamentação na percepção da mulher primípara (O)
3446
Significado da aposentadoria e do programa de demissão voluntária para trabalhadores de uma
empresa de grande porte da cidade de Taubaté - São Paulo (O)
3516
Significado da gerência de enfermeira na rouparia: um estudo sobre a contribuição ao
cuidado/conforto do cliente (O)
3366
Significado de ser mãe de um recém-nascido sob fototerapia: uma abordagem humanística
3317
Significado do cuidar para familiares de crianças e adolescentes com doença crônica (O)
3410
Significado do linfedema na vida de mulheres com câncer de mama
3217
Significado do sofrimento do paciente oncológico: narrativas dos profissionais de saúde (O)
3482
Singularidades do cuidado domiciliar durante o processo de morrer: a vivência de familiares
cuidadores
3286
Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS): contribuição para o
estudo da mortalidade materna no Brasil
3214
Sistematização da assistência de enfermagem: proposta de um software: protótipo
3234
Sistematização da assistência de enfermagem: visita pré-operatória a pacientes submetidos à
revascularização do miocárdio
3242
Situação nutricional de ferro em crianças de seis a sessenta meses na perspectiva do modelo campo
de saúde
3443
Sonho da maternidade: representação social de mulheres que vivenciaram abortamentos recorrentes
(O)
3269
Soroprevalência da infecção pelo vírus da hepatite B em pacientes de instituições psiquiátricas e em
indivíduos não institucionalizados com síndrome de Down de Goiás
3276
Subsídios para o ensino de nutrição em enfermagem: uma experiência usando a técnica de grupo
focal
3248
Susceptibilidade à sífilis, toxoplasmose, rubéola e hepatite B, apresentada por gestantes no período
de 2001 a 2002, em Presidente Prudente, São Paulo
3512
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Suspensão de cirurgias: identificando suas causas
3451
Tecnologia de cuidado na busca da adesão ao tratamento da hipertensão arterial: desenvolvimento e
avaliação de uma experiência em Fortaleza-Ceará
3318
Tecnologia educacional: produção e avaliação do site Escala de Pessoal de Enfermagem
3380
Temáticas de aprendizagem de clientes colostomizados: estratégias norteadoras da assistência de
enfermagem
3212
Tempo de tratamento da turbeculose de pacientes inscritos em um serviço de saúde do município de
Ribeirão Preto-SP: (1998-1999)
3483
Tendência da incidência da tuberculose em Belo Horizonte, apresentada na década de 1990 a 1999 e
sua projeção para os anos de 2000 a 2009
3349
Teoria e prática da amamentação das docentes universitárias de uma instituição pública em RecifePE
3341
Tolerabilidade de jovens sadios à crioterapia em região palpebral: análise de duas modalidades de
aplicação
3412
Trabalhando cada vez mais rápido para manter o ritmo: apreendendo a dinâmica social do processo
de trabalho e saúde numa indústria automobilística no contexto local de Betim
3209
Trabalho da enfermeira na saúde da família: potência de (re)construção do modelo assistencial e
(re)criação do trabalho da enfermagem? (O)
3216
Trabalho da enfermeira no Serviço de Assistência Domiciliar: potência para (re)construção da prática
de saúde e de enfermagem (O)
3210
Trabalho da mulher e suas condições de saúde: pesquisa desenvolvida em uma comunidade de
baixa renda (O)
3390
Trabalho e qualidade de vida dos trabalhadores de enfermagem de uma unidade de terapia intensiva
pediátrica
3259
Trabalho feminino: muitos papéis... uma só mulher!: ambivalências do cotidiano
3469
Transporte intra-hospitalar do paciente grave
3514
Traumatismo crânio-encefálico: uma experiência familiar
3387
Uso do hood na oxigenioterapia e o risco de acúmulo de dióxido de carbono (O)
3350
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Uso indiscriminado de antibióticos e a ecologia das bactérias-antibiótico-resistentes associadas à
problemática da infecção hospitalar: a luz da ética da responsabilidade de Hans Jonas (O)
3296
Usuários de um Centro de Atenção Psicossocial: um estudo de suas representações sociais acerca
de tratamento psiquiátrico
3254
Utilidade da bota de Unna no tratamento de úlceras de estase venosa nos pacientes atendidos no
ambulatório do Anexo de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas
3281
Utilização das horas de enfermagem em salas de operações, segundo a complexibilidade do paciente
e do procedimento anestésico-cirúrgico
3273
Utilização de retalhos abdominais na reconstrução mamária pós mastectomia: um estudo bibliográfico
(A)
3490
Utopia do envelhecer saudável nas ações coletivas dos grupos da terceira idade: canais de
aprendizagem para a construção da cidadania (A)
3465
Validação de conteúdo de instrumento de coleta de dados de enfermagem e guia instrucional para
recém-nascido e família
3520
Validação de instrumento de coleta de dados de enfermagem para clientes adultos hospitalizados
3338
Violência sexual contra a mulher: as representações sociais de profissionais de saúde
3452
Violência sexual e a vulnerabilidade às IST-aids em mulheres detentas
3497
Violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes: estudo realizado no Centro de
Referência da Criança e do Adolescente e nos Conselhos Tutelares no município de Ribeirão PretoSP
3227
Vivência do estudante de enfermagem cursando a disciplina Enfermagem Psiquiátrica: "divisor de
águas"
3271
Vivenciando a sexualidade na assistência de enfermagem: um estudo na perspectiva cultural
3377
Vivências da enfermeira na assistência à criança em situação de emergência: parada
cardiorrespiratória
3504
Viver, o adoecer e o cuidar das famílias de uma comunidade rural do extremo sul do Brasil: uma
perspectiva ecológica (O)
3304
Vivido da pessoa internada no centro de terapia intensiva (O)
3284
Vulnerabilidade da família: desenvolvimento do conceito
3385
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ABORTO HABITUAL
3269
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3502
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3265
ASSOCIAÇÕES DE PROFISSIONAIS
3463
ATERROS SANITÁRIOS
3218
ATITUDE DO PESSOAL DE SAÚDE
3482
ATITUDE FRENTE À MORTE
3286, 3298, 3436
ATITUDE FRENTE À SAÚDE
3244, 3247, 3254, 3256, 3272, 3275, 3295, 3318, 3329, 3422
ATIVIDADES COTIDIANAS
3219, 3233, 3411, 3470
AUTOCUIDADO
3244, 3256, 3293, 3319, 3361, 3439, 3442, 3519
AUTOMAÇÃO
3498
AUTONOMIA PROFISSIONAL
3257, 3356, 3460
AUTORITARISMO
3480
AUXILIARES DE ENFERMAGEM
3223, 3396
AUXILIARES DE SAÚDE COMUNITÁRIA
3283
AVALIAÇÃO
3218, 3230, 3240, 3243, 3249, 3268, 3380, 3383, 3407, 3450
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO
3250
AVALIAÇÃO DA TECNOLOGIA BIOMÉDICA
3318
AVALIAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA (PROCESSO E RESULTADO)
3280
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
3386, 3485, 3491
AVALIAÇÃO DE PROCESSOS E RESULTADOS (CUIDADOS DE SAÚDE)
3521
AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS
3232
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS (CUIDADOS DE SAÚDE)
3270, 3519
AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
3263, 3370, 3491
AVALIAÇÃO EM ENFERMAGEM
3418, 3424, 3427, 3442
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL
3344, 3443
BACHARELATO EM ENFERMAGEM
3229, 3230, 3335, 3383, 3399
BANCOS DE OSSOS
3220
BANDAGENS
3267, 3281
BASES DE DADOS BIBLIOGRÁFICAS
3490
BEM-ESTAR DA CRIANÇA
3397
BIBLIOGRAFIAS
3241, 3258, 3282, 3307, 3490
BIOÉTICA
3436
BRAQUITERAPIA
3474
BUDISMO
3400
CAPACITAÇÃO EM SERVIÇO
3238, 3270, 3375, 3413, 3414, 3434, 3502, 3503
CARACTERÍSTICAS CULTURAIS
3300, 3312
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CARDIOPATIAS
3418
CARGA DE TRABALHO
3209, 3379
CATEGORIAS DE TRABALHADORES
3500
CATETERISMO PERIFÉRICO
3485
CENTRO CIRÚRGICO HOSPITALAR
3359, 3453
CENTROS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR
3523
CENTROS DE SAÚDE
3428
CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS
3243, 3281
CIÊNCIA
3400
CINESE
3364
CIRURGIA
3305, 3342, 3451, 3484
CIRURGIA TORÁCICA
3361, 3441, 3475
CLASSIFICAÇÃO
3423, 3493
COGNIÇÃO
3416
COLETA DE DADOS
3338, 3520
COLITE ULCERATIVA
3403
COLOSTOMIA
3212
COMPARAÇÃO TRANSCULTURAL
3408
COMPETÊNCIA PROFISSIONAL
3239, 3263, 3375, 3407
COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS
3392
COMPORTAMENTO DO ADOLESCENTE
3334
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COMPORTAMENTO MATERNO
3310
COMPORTAMENTO SEXUAL
3334
COMPORTAMENTO VERBAL
3480
COMUNICAÇÃO
3353, 3480
COMUNICAÇÃO NÃO VERBAL
3339, 3364
CONDIÇÕES DE TRABALHO
3213, 3257, 3259, 3468
CONDUÇÃO DE VEÍCULO
3215
CONDUTAS TERAPÊUTICAS
3281
CONSULTA A DOMICÍLIO
3487
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
3479, 3500
CONTAMINAÇÃO QUÍMICA
3213
CONTROLE DE INFECÇÕES
3268, 3357
CONTROLE DE QUALIDADE
3305
CONTROLE DE RUÍDOS
3489
CONTROLES FORMAIS DA SOCIEDADE
3461
CORPO HUMANO
3282
CRESCIMENTO
3310
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO EMBRIÃO
3432
CRIANÇA
3208, 3221, 3264, 3272, 3278, 3290, 3310, 3328, 3344, 3385, 3391, 3397, 3410, 3422, 3435, 3443,
3475, 3491, 3504, 3518
CRIANÇA HOSPITALIZADA
3288, 3298, 3317
CRIATIVIDADE
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3314
CRIOTERAPIA
3412
CUIDADO DA CRIANÇA
3278, 3317, 3449, 3504
CUIDADO PRÉ-NATAL
3376, 3432, 3445, 3477, 3511, 3517
CUIDADORES
3265, 3279, 3286, 3298, 3408, 3410, 3456
CUIDADOS A DOENTES TERMINAIS
3286, 3436
CUIDADOS DE ENFERMAGEM
3212, 3226, 3234, 3243, 3267, 3273, 3279, 3284, 3286, 3290, 3291, 3293, 3297, 3298, 3300, 3301,
3305, 3313, 3314, 3318, 3326, 3327, 3329, 3330, 3332, 3333, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3364,
3365, 3368, 3377, 3400, 3401, 3405, 3409, 3411, 3435, 3436, 3439, 3448, 3455, 3463, 3473, 3474,
3478, 3480, 3485, 3487, 3510, 3513, 3519
CUIDADOS DOMICILIARES DE SAÚDE
3286, 3295, 3311, 3456
CUIDADOS INTEGRAIS DE SAÚDE
3254, 3256
CUIDADOS INTENSIVOS
3339
CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS
3475
CULTURA
3312, 3377
CURA
3264, 3472
CURRÍCULO
3230, 3233, 3335, 3399, 3508, 3510
CUSTOS DE MEDICAMENTOS
3274
DEFICIÊNCIA DE FERRO
3421, 3443
DEMÊNCIA
3247, 3399, 3408
DEPRESSÃO
3403, 3414, 3462
DESEMPENHO PSICOMOTOR
3383
DESENVOLVIMENTO FETAL
3432
DESENVOLVIMENTO HUMANO
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3416
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
3310, 3397
DESENVOLVIMENTO MAXILOFACIAL
3221
DESENVOLVIMENTO RURAL
3304
DESINSTITUCIONALIZAÇÃO
3254, 3332, 3396
DESMAME DO RESPIRADOR
3365
DETERMINAÇÃO DE NECESSIDADES DE CUIDADOS DE SAÚDE
3262
DIABETES MELLITUS
3306, 3331, 3444, 3496
DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EM SAÚDE
3450
DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM
3342, 3418, 3423, 3427, 3441, 3442, 3517, 3520
DIÁLISE
3522
DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA
3521
DIETÉTICA
3248
DIÓXIDO DE CARBONO
3350
DIREITOS DA MULHER
3336, 3501
DIREITOS HUMANOS
3227
DIRETRIZES
3230
DIRETRIZES PARA A PRÁTICA CLÍNICA
3290
DISTÚRBIOS DA FALA
3221
DISTÚRBIOS DA SENSAÇÃO
3224
DOCENTE
3341, 3438, 3454
DOCENTE DE ENFERMAGEM
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3229, 3233, 3252, 3289, 3354
DOENÇA
3385
DOENÇA CRÔNICA
3279, 3410, 3492
DOENÇA DE PARKINSON
3411
DOENÇA IATROGÊNICA
3379
DOENÇAS ENDÊMICAS
3346
DOENÇAS OCUPACIONAIS
3209, 3215
DOENÇAS RESPIRATÓRIAS
3228
DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS
3225, 3321, 3497
DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
3502
DOENÇAS VASCULARES
3244
DOENTE TERMINAL
3436
DOR
3381, 3391
DOR PÓS-OPERATÓRIA
3274, 3367, 3484
DOWNSIZING ORGANIZACIONAL
3273, 3393, 3493, 3515
DROGAS ILÍCITAS
3320, 3500
ECONOMIA FARMACÊUTICA
3274
EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
3238, 3380, 3413, 3508
EDUCAÇÃO BASEADA EM COMPETÊNCIAS
3375
EDUCAÇÃO CONTINUADA EM ENFERMAGEM
3470, 3503
EDUCAÇÃO DO PACIENTE
3242
EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM
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3223, 3229, 3230, 3231, 3248, 3252, 3263, 3289, 3307, 3335, 3353, 3354, 3375, 3380, 3398, 3399,
3429, 3430, 3453, 3508, 3510, 3513
EDUCAÇÃO EM SAÚDE
3212, 3240, 3248, 3291, 3306, 3319, 3331, 3355, 3407, 3433, 3445, 3449, 3454, 3519
EDUCAÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA
3225, 3252, 3351, 3454
EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE
3252, 3289, 3353
EDUCAÇÃO SEXUAL
3225
EDUCAÇÃO SUPERIOR
3341, 3429, 3437, 3438
EFICIÊNCIA ORGANIZACIONAL
3516
EMERGÊNCIAS
3266
EMOÇÕES
3308, 3325, 3336
EMOÇÕES MANIFESTAS
3482
EMPREGO
3516
ENFERMAGEM
3222, 3263, 3282, 3323, 3348, 3354, 3364, 3373, 3380, 3409, 3428, 3430, 3437, 3467, 3476, 3498
ENFERMAGEM DE CENTRO CIRÚRGICO
3273, 3451
ENFERMAGEM EM EMERGÊNCIA
3266
ENFERMAGEM EM PÓS-ANESTÉSICO
3342, 3365, 3367, 3475
ENFERMAGEM EM REABILITAÇÃO
3326
ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA
3210, 3245, 3246, 3269, 3277, 3315
ENFERMAGEM GERIÁTRICA
3230, 3307
ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL
3241, 3287, 3362, 3417, 3445, 3511
ENFERMAGEM NEONATAL
3352, 3395, 3520
ENFERMAGEM OBSTÉTRICA
3291, 3327, 3404, 3417, 3420, 3448
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ENFERMAGEM OCUPACIONAL
3250, 3303, 3358, 3384, 3394, 3494
ENFERMAGEM ONCOLÓGICA
3256, 3473, 3482
ENFERMAGEM PEDIÁTRICA
3259, 3260, 3272, 3298, 3422, 3449, 3459, 3470, 3475, 3504
ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA
3242, 3273, 3359, 3361, 3364, 3441
ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA
3266, 3271, 3297, 3316, 3335, 3388, 3396, 3398, 3399, 3405, 3450, 3462, 3481, 3503
ENFERMAGEM TRANSCULTURAL
3291, 3295, 3312, 3372, 3378, 3423
ENFERMEIRAS ADMINISTRADORAS
3471
ENFERMEIRAS/OS (não DeCS)
3210, 3213, 3216, 3229, 3239, 3246, 3250, 3257, 3260, 3282, 3292, 3294, 3312, 3316, 3327, 3340,
3345, 3355, 3356, 3357, 3379, 3394, 3401, 3414, 3424, 3448, 3455, 3459, 3460, 3463, 3468, 3469,
3473, 3476, 3485, 3494, 3502, 3503
ENSINO
3233, 3370, 3398, 3407, 3416, 3429, 3437, 3453, 3510
ENTEROCOCCUS
3522
ENTREVISTAS
3372, 3378, 3481
ENVELHECIMENTO
3378, 3402, 3456, 3465
EPIDEMIOLOGIA
3208, 3267, 3322, 3346, 3349
EPISIOTOMIA
3524
EQUIPAMENTOS E PROVISÕES
3348, 3350, 3518
EQUIPE DE ASSISTÊNCIA AO PACIENTE
3261, 3270, 3343, 3495
EQUIPE DE ENFERMAGEM
3213, 3250, 3251, 3255, 3259, 3273, 3292, 3300, 3302, 3312, 3330, 3358, 3362, 3386, 3415
ERROS DE DIAGNÓSTICO
3419
ERROS DE MEDICAÇÃO
3415
ESCALAS
3262
ESCOLARIDADE
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3285
ESCOLAS DE ENFERMAGEM
3252
ESCOLAS MÉDICAS
3370
ESCOLHA DA PROFISSÃO
3409
ESPECIALIDADES CIRÚRGICAS
3406
ESQUISTOSSOMOSE MANSONI
3346
ESTÁGIO CLÍNICO
3453
ESTERILIZAÇÃO TUBÁRIA
3336
ESTILO DE VIDA
3285
ESTRATÉGIAS
3280, 3428, 3462
ESTRESSE
3260, 3332, 3403
ESTRESSE PSICOLÓGICO
3468
ESTRUTURA DE GRUPO
3248
ESTUDANTES
3351
ESTUDANTES DE ENFERMAGEM
3231, 3271, 3353, 3354, 3356, 3383, 3399, 3409, 3453
ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA
3236
ESTUDOS DE AVALIAÇÃO
3331
ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS
3245, 3328, 3426, 3483
ESTUDOS RETROSPECTIVOS
3392
ESTUDOS SOROEPIDEMIOLÓGICOS
3276
ESTUDOS TRANSVERSAIS
3351
ETANOL
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3500
ÉTICA
3311
ÉTICA PROFISSIONAL
3296
EXAMES MÉDICOS
3323
EXERCÍCIOS RESPIRATÓRIOS
3249
EXISTENCIALISMO
3309, 3466, 3505
EXPOSIÇÃO A PRODUTOS QUÍMICOS
3213
EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL
3389
EXTREMIDADES
3281
FAMÍLIA
3262, 3265, 3272, 3280, 3286, 3290, 3309, 3311, 3312, 3332, 3352, 3385, 3387, 3391, 3408, 3410,
3433, 3447, 3456, 3458, 3475, 3499, 3520
FATOR NATRIURÉTICO ATRIAL
3211
FATORES DE RISCO
3211, 3261, 3406, 3488, 3509, 3522
FATORES DESENCADEANTES
3415
FATORES SOCIOECONÔMICOS
3285
FERIMENTOS E LESÕES
3243, 3267, 3301, 3381
FERTILIZAÇÃO IN VITRO
3325
FIBROSE CÍSTICA
3272
FILOSOFIA
3309, 3398, 3399
FILOSOFIA EM ENFERMAGEM
3282, 3307
FISIOTERAPIA
3249, 3490, 3506
FISSURA PALATINA
3382, 3392
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FORÇA DE TRABALHO
3303, 3407, 3430, 3494
FOTOGRAFIA
3376
FOTOTERAPIA
3317
FRATURAS
3507
GASTOS EM SAÚDE
3274
GERÊNCIA
3294, 3384, 3486
GERENCIAMENTO DE PRÁTICA PROFISSIONAL
3359, 3366, 3371, 3384, 3460, 3471, 3498
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
3277
GERIATRIA
3230
GESTOS
3364
GRAVIDEZ
3287, 3324, 3363, 3376, 3417, 3420, 3432, 3457, 3477, 3511, 3512, 3517, 3524
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
3241, 3308, 3439, 3440, 3458
GRUPOS DE AUTO-AJUDA
3306, 3465, 3467
HANSENÍASE
3208, 3245, 3267, 3433, 3476
HEMODIÁLISE
3235, 3302, 3368, 3369
HEMORRÓIDAS
3484
HEPATITE B
3276, 3512
HIDROCORTISONA
3251
HIGIENE
3330
HIPERTENSÃO
3211, 3293, 3318, 3329, 3442
HISTÓRIA
3299, 3431
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HISTÓRIA DA ENFERMAGEM
3246, 3258, 3266, 3282, 3463
HIV
3287, 3497
HOMENS
3321
HOSPITAIS
3300
HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS
3450
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS
3250, 3257, 3261, 3294
HOSPITALIZAÇÃO
3244, 3262, 3385, 3515
HUMANISMO
3275, 3297, 3302, 3317, 3327, 3404, 3487
ICTERÍCIA NEONATAL
3317
IDOSO
3219, 3244, 3256, 3322, 3345, 3378, 3402, 3408, 3456, 3465, 3467, 3495
IMPACTO AMBIENTAL
3218, 3304
INCIDÊNCIA
3349, 3509
INCINERADORES
3218
INCOMPATIBILIDADE DE MEDICAMENTOS
3518
INCUBADORAS PARA LACTENTES
3489
INDICADORES DE CONTAMINAÇÃO
3228
INDICADORES DE SAÚDE
3245
INDICADORES ECONÔMICOS
3228
INDICADORES SOCIAIS
3228
ÍNDICE DE GRAVIDADE DE DOENÇA
3379
ÍNDIOS SUL-AMERICANOS
3372
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INFECÇÃO
3305
INFECÇÃO DA FERIDA OPERATÓRIA
3406, 3507
INFECÇÃO HOSPITALAR
3268, 3296, 3357, 3369, 3406, 3507
INFECÇÕES BACTERIANAS
3478, 3483
INFECÇÕES POR HIV
3373
INFERTILIDADE
3325
INFORMÁTICA MÉDICA
3234, 3413, 3498
INFUSÕES ENDOVENOSAS
3383, 3508, 3518
INIQUIDADE SOCIAL
3299
INJEÇÕES ENDOVENOSAS
3508
INJEÇÕES INTRAMUSCULARES
3238
INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL
3237, 3300, 3404, 3486
INSTITUCIONALIZAÇÃO
3340
INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
3247, 3292
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA
3235, 3302
INSULINA
3444
INTEGRAÇÃO DOCENTE-ASSISTENCIAL
3229, 3429
INTERNATO E RESIDÊNCIA
3414
INTERNET
3380, 3413, 3508
INTUBAÇÃO GASTROINTESTINAL
3347
JORNADA DE TRABALHO
3260
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LÁBIO FISSURADO
3382, 3392
LACTENTE
3350
LEGISLAÇÃO
3493
LEVANTAMENTOS EPIDEMIOLÓGICOS
3208, 3346
LIDERANÇA
3239
LINFEDEMA
3217, 3506
MÃE ACOMPANHANDO FILHO NO HOSPITAL
3317, 3362
MÃES
3253, 3317, 3363, 3382, 3457, 3469
MAMOGRAFIA
3323
MAMOPLASTIA
3490
MANIFESTAÇÕES NEUROLÓGICAS
3221
MARSUPIAIS
3525
MASSAGEM
3517
MASTECTOMIA
3217, 3313, 3490, 3506
MATERIAIS DE ENSINO
3331
MAUS-TRATOS CONJUGAIS
3452
MAUS-TRATOS SEXUAIS INFANTÍS
3227
MEDICAMENTOS FLORAIS
3374
MEDIÇÃO DA DOR
3484
MEDIÇÃO DE RUÍDO
3489
MEDICINA
3370
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MEDICINA PREVENTIVA
3283
MEIO AMBIENTE
3218, 3277
MEIO AMBIENTE CONSTRUÍDO
3360
METAIS PESADOS
3218
MÉTODOS
3416, 3424, 3513
MÉTODOS DE ANÁLISE E PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO
3349
MODELOS DE ENFERMAGEM
3290, 3314
MORBIDADE
3215, 3228
MORTALIDADE
3235
MORTALIDADE INFANTIL
3328
MORTALIDADE MATERNA
3214
MORTE
3298
MULHERES
3217, 3269, 3285, 3287, 3291, 3308, 3313, 3314, 3321, 3323, 3324, 3326, 3336, 3337, 3341, 3376,
3390, 3446, 3452, 3467, 3469, 3474, 3499, 3506
MULHERES MALTRATADAS
3497
MUPIROCINA
3521
MÚSCULOS FACIAIS
3221
NÁDEGAS
3238
NECESSIDADES BÁSICAS
3345
NECESSIDADES E DEMANDA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
3288
NECESSIDADES NUTRICIONAIS
3397
NEOPLASIAS
3264, 3290, 3435, 3472, 3482, 3492
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NEOPLASIAS DOS GENITAIS FEMININOS
3337
NEOPLASIAS MAMÁRIAS
3217, 3490, 3499, 3506
NEOPLASIAS PULMONARES
3425
NEOPLASIAS UTERINAS
3428
NÍVEL DE EFEITO ADVERSO NÃO OBSERVADO
3419
NORMAS BÁSICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE
3278
NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO
3494
NUTRIÇÃO
3248
NUTRIÇÃO DA CRIANÇA
3344
NUTRIÇÃO ENTERAL
3249, 3347
NUTRIÇÃO INFANTIL
3397
OBESIDADE
3285, 3344, 3488
OBESIDADE MÓRBIDA
3342
OBSTRUÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS
3427
ONCOLOGIA
3264, 3290, 3492
ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
3220, 3237, 3239, 3303, 3354
ORTOPEDIA
3305
OSSO E OSSOS
3507
ÓXIDO NÍTRICO
3211
OXIGENOTERAPIA
3350
PACIENTES
3254, 3302, 3451, 3523
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PACIENTES DOMICILIARES
3279
PACIENTES INTERNADOS
3242, 3276, 3284, 3338, 3347, 3482, 3514, 3515
PAIS
3264, 3343, 3395, 3466, 3505
PALPEBRAS
3412
PAPILLOMAVIRUS HUMANO
3321
PARADA CARDÍACA
3504
PARAPLEGIA
3519
PARTEIRA LEIGA
3275
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA
3461, 3465
PARTO
3327, 3417, 3420, 3421
PARTO DOMICILIAR
3275
PARTO NORMAL
3448, 3524
PATERNIDADE
3466
PÉ DIABÉTICO
3496
PERCEPÇÃO
3217, 3236, 3253, 3284, 3298, 3306, 3308, 3317, 3446, 3447, 3499, 3523
PERFIL DE IMPACTO DA DOENÇA
3221, 3337
PERFÍS EPIDEMIOLÓGICOS
3507
PERÍODO DE RECUPERAÇÃO DA ANESTESIA
3392
PERÍODO PÓS-OPERATÓRIO
3475
PESO AO NASCER
3426
PESO CORPORAL
3488
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PESQUISA
3424, 3437
PESQUISA EM ENFERMAGEM
3314, 3424, 3437
PESQUISA EM ENFERMAGEM CLÍNICA
3509
PESSOAL DE SAÚDE
3240, 3278, 3283, 3452, 3461
PESSOAL TÉCNICO DE SAÚDE
3223, 3289, 3396
PESSOAS DEFICIENTES
3519
PESSOAS MENTALMENTE DEFICIENTES
3505
PLANEJAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO PACIENTE
3234, 3420, 3513
PLANEJAMENTO FAMILIAR
3523
PLANOS E PROGRAMAS DE SAÚDE
3268
POLÍTICA DE SAÚDE
3209, 3247, 3299, 3315, 3355, 3461, 3495
POLÍTICA DEMOGRÁFICA
3299
POLÍTICAS DE CONTROLE SOCIAL
3461
POLUIÇÃO DO AR
3228
POPULAÇÃO RURAL
3304
PRÁTICA DE GRUPO
3294
PRÁTICA DO DOCENTE DE ENFERMAGEM
3407, 3437
PRÁTICA EM HOSPITAL
3357
PRÁTICA PROFISSIONAL
3210, 3216, 3246, 3257, 3287, 3297, 3300, 3315, 3333, 3345, 3356, 3366, 3367, 3375, 3424, 3427,
3434, 3449, 3450, 3452, 3459, 3460, 3470, 3485, 3510
PRÉ-ECLÂMPSIA
3517
PRECAUÇÃO
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3389
PRECAUÇÕES UNIVERSAIS
3389
PREMATURO
3224, 3253, 3362, 3395
PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS
3231, 3518
PRESERVATIVOS
3334
PRESSÃO ARTERIAL
3211, 3240, 3293, 3318, 3329
PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE
3373, 3431, 3462, 3483
PREVALÊNCIA
3208, 3261, 3421, 3512, 3522
PREVENÇÃO DE ACIDENTES
3213, 3389
PREVENÇÃO PRIMÁRIA
3211, 3245, 3416
PRINCÍPIO DO PRAZER-DESPRAZER
3233
PRISIONEIROS
3497
PRISÕES
3497
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS CARDÍACOS
3365
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OPERATÓRIOS
3451
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS VASCULARES
3235
PROCESSO SAÚDE-DOENÇA
3295, 3304, 3328, 3368, 3372, 3373, 3384, 3390, 3391, 3403, 3422, 3472
PROCESSOS DE ENFERMAGEM
3292, 3295, 3300, 3313, 3333, 3338, 3413, 3420, 3445, 3473, 3477, 3513
PROGRAMAS NACIONAIS DE SAÚDE
3208, 3216, 3222, 3245, 3278, 3280, 3283, 3311, 3315, 3428, 3434, 3443, 3455, 3495
PROMOÇÃO DA SAÚDE
3209, 3222, 3258, 3270, 3283, 3285, 3299, 3314, 3321, 3323, 3416, 3454, 3495
PROTOCOLOS
3301
PROTOZOÁRIOS
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RELAÇÕES INTERPESSOAIS
3217, 3223, 3271, 3284, 3294, 3303
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3218, 3277
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RESPONSABILIDADE LEGAL
3231
RESULTADO DE TRATAMENTO
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SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
3223, 3237, 3292, 3513
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SERVIÇOS DE SAÚDE COMUNITÁRIA
3236, 3405, 3483
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SÓDIO NA DIETA
3211
SOFTWARE
3234, 3380
SONO
3251
SOROPOSITIVIDADE PARA HIV
3287, 3363, 3457
STAPHYLOCOCCUS AUREUS
3521
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