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Apresentação

A Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn, através do seu Centro de Estudos e
Pesquisas em Enfermagem - CEPEn, entrega à comunidade de Enfermagem mais um volume - o de
número XXIII, do catálogo de teses e dissertações “ Informações sobre pesquisas e pesquisadores
em Enfermagem”, fruto do intenso trabalho continuado desenvolvido ao longo de sucessivas gestões
e conduzido com competência pela bibliotecária Sonia K. Sakai Teixeira.
No volume XXIII encontramos 383 títulos, dos quais 264 são dissertações de mestrado e,
119 de doutorado e 1 de livre-docência defendidos, a maior parte em 2003 e 2004, resultando num
aumento de 20% desta produção em relação ao catálogo anterior. A maior parte (274 = 71,5%) desta
produção vem de programas de pós-graduação da Região Sudeste, seguido da Região Nordeste, e
representa um aumento da pesquisa nesta área.
Como entidade representativa da enfermagem brasileira, a ABEn tem o compromisso de, ao
participar das discussões que tenham como foco a pesquisa e a pós-graduação em enfermagem no
Brasil, lutar juntamente com outros atores envolvidos, pela construção de estratégias que possam
responder as demandas e necessidades apontadas pelos pesquisadores, reduzam desequilíbrios
regionais e aglutinem serviço e academia. Assim, a revisão das linhas de pesquisa da área de
enfermagem, ora em discussão, reveste-se de importância neste contexto, e merece a contribuição
dos pesquisadores.
Com este catálogo a ABEn reitera este compromisso com a Enfermagem Brasileira!

Isabel Cristina Kowal Olm Cunha
Diretora Interina do CEPEn
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Distribuição das Pesquisas Segundo:

I – GRAU ACADÊMICO

Total

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

264

TESE DE DOUTORADO

119

TESE DE LIVRE DOCÊNCIA

0
TOTAL

II – ANO DE DEFESA

383

Total

¾ 1999

1

¾ 2001

8

¾ 2002

23

¾ 2003

159

¾ 2004

192

III – LOCAL DE DEFESA

Total

São Paulo

170

Rio de Janeiro

70

Ceará

35

Minas Gerais

34

Santa Catarina

32

Bahia

15

Paraíba

10

Rio Grande do Sul

9

Distrito Federal

6

Goiás

1

Espanha

1

8

IV – ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E INSTITUIÇÃO DE DEFESA
¾

ENFERMAGEM

Total
374

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

69

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

61

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

59

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

35

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

34

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

32

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

28

Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem – UFBA

15

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

14

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

10

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

9

Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG

8

¾

CIÊNCIAS DA SAÚDE

7

Universidade de Brasília. Faculdade de Ciências da Saúde - UnB

6

Convênio Rede Centro-Oeste - UnB/UFG/UFMS

1

¾

EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Educação

¾

SAÚDE PÚBLICA

Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Medicina. Departamento de Pediatría, Obstetricia y
Ginecologia, y Medicina Preventiva

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.
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Organização do Catálogo

Cada registro deste Catálogo apresenta os seguintes elementos: número de classificação no
Banco de Teses do CEPEn, autor, título, local, instituição, ano de defesa, número de páginas, grau
acadêmico, orientador(es) e resumo.
Os resumos foram transcritos dos originais encaminhados ao CEPEn, sendo de inteira
responsabilidade de seus respectivos autores. A atual versão do Banco de Dados possibilitou a
inclusão integral dos resumos, sem limitação de número de caracteres como aconteceu nos catálogos
automatizados anteriormente publicados.
A ordem do número de classificação segue a 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: 3526
NEVES, Rinaldo de Souza. Diagnósticos de enfermagem em pacientes lesados medulares
segundo o modelo conceitual de Horta e a Taxonomia II da NANDA. Brasília. Universidade de
Brasília. Faculdade de Ciências da Saúde, 2003. 170 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): JESUS, Cristine Alves Costa de
RESUMO: O presente estudo descritivo exploratório contemplou a elaboração de diagnósticos de
enfermagem à pacientes lesados medulares hospitalizados, fundamentado nos referenciais teóricos
de Horta e nos diagnósticos de enfermagem da Taxonomia II da North American Nursing Diagnosis
Association (NANDA). Foi desenvolvido junto a 25 pacientes com lesão medular, internados em uma
unidade de reabilitação de um hospital público do Distrito Federal, com os objetivos de: caracterizar o
perfil da amostra estudada, identificar um perfil diagnóstico dos pacientes com lesão medular
segundo o modelo conceitual de Horta e a estrutura da taxonomia II dos diagnósticos de enfermagem
da NANDA e listar as características definidoras e fatores de risco para os diagnósticos de
enfermagem mais freqüentes identificados na amostra. Os dados foram coletados e analisados
obedecendo as Categorias de Necessidades Psicobiológicas, Psicossociais e Psicoespirituais. Na
Categoria Psicobiológica foram agrupadas 13 Subcategorias de Necessidades: oxigenação,
circulação, termorregulação, integridade tecidual, percepção sensorial, alimentação e hidratação,
eliminação, sono e repouso, atividade física, higiene, abrigo, integridade física e sexualidade. A
Categoria Psicossocial foi constituída por 06 Subcategorias de Necessidades: segurança,
comunicação, interação social, lazer e recreação, auto-estima e auto-realização. A Categoria
Psicoespiritual foi representada por uma Subcategoria de Necessidade: estado espiritual. Os
resultados evidenciaram complexidade de variáveis bio-sociais, identificação de 82 diagnósticos de
enfermagem da NANDA (reais e de risco), distribuídos em 19 Subcategorias de necessidades,
representadas nas Categorias Psicobiológicas, Psicossociais e Psicoespirituais. A média de
diagnósticos de enfermagem por cliente foi de 21,3, sendo levantados um total de 533 diagnósticos
de enfermagem nos 25 clientes estudados. Foram encontrados 20 diagnósticos de enfermagem com
freqüências superiores a 50%, sendo assim distribuídos em cada Subcategoria: Alteração da
atividade física - Mobilidade física prejudicada, Déficit no autocuidado para banho/higiene, Déficit no
autocuidado para vestir-se/arrumar-se, Déficit no autocuidado para higiene íntima; Alteração na
eliminação - Constipação , Incontinência intestinal, Incontinência urinária total; Alteração na
percepção sensorial - Dor aguda, Percepção sensorial perturbada: tátil e Risco para disreflexia
autonômica; Alteração na termorregulação - Termorregulação ineficaz e Hipertemia; Alteração na
auto-realização -Conhecimento deficiente e Manutenção ineficaz da saúde; Alteração na sexualidade
- Disfunção sexual; Alteração na auto-estima - Imagem corporal perturbada; Alteração na circulação Risco para disfunção neurovascular periférica; Alteração na integridade física - Risco para infecção;
Alteração na higiene - Dentição prejudicada; e Alteração do lazer -Atividades de recreação
deficientes. Observou-se ainda a predominância de alterações na Categoria Psicobiológica. Concluise que através da utilização do modelo conceitual de Horta e a aplicação dos diagnósticos de
enfermagem da Taxonomia II da NANDA foi possível traçar um perfil diagnóstico de pacientes
lesados medulares em uma unidade de reabilitação.

Nº de Classificação: 3527
RIBEIRO, Emílio José Gonçalves. Estudo de acidentes de trabalho com trabalhadores de
enfermagem de um hospital-escola do Distrito Federal. Brasília. Universidade de Brasília.
Faculdade de Ciências da Saúde, 2004. [111] f.
Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): SHIMIZU, Helena Eri
RESUMO: Esta dissertação caracterizou a ocorrência de acidentes com trabalhadores de
enfermagem em atividade no Hospital Universitário de Brasília. Identificou e analisou acidentes
registrados no serviço de assistência médica (SAM) e na comissão de controle de infecção hospitalar
(CCIH). Com os trabalhadores de enfermagem se obtiveram dados sobre cargas de trabalho e fatores
relativos a acidentes, subsidiando-os como prevenir. Este estudo de caso é descritivo, exploratório,
quantitativo-qualitativo. Faz retrospectiva dos acidentes notificados no SAM e na CCIH (janeiro 98-
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dezembro 02). Foram feitas 5 enquetes coletivas com 28 trabalhadores de enfermagem durante 30
horas de observação no ambiente de trabalho. Aconteceram 76 acidentes com trabalhadores de
enfermagem (CR = 4.30). Com as demais categorias (médicos, dentistas, auxiliares de nutrição,
auxiliares de manutenção, higienização, farmacêuticos, técnicos de laboratório) deram-se 197
acidentes (CR =11.16). Analisando-se por clínica, CR = 23.30 na clínica médica; CR = 30.30 no
Centro de Pronto Atendimento (CPA); CR = 22.50 na maternidade; CR = 20.80 na clínica cirúrgica;
CR = 32.80 na pediatria clínica; CR = 21.80 no centro cirúrgico; CR = 15.10 no ambulatório; CR =
6.09 no Centro de Tratamento Intensivo (CTI); CR = 5.95 na Unidade de Tratamento Intensivo
Neonatal (UTI); CR = 3.33 no Centro de Material e Esterilização (CME) e CR = 3.18 na pediatria
cirúrgica. Quanto aos horários das incidências, a) de 6h a 12h houve 33% dos casos; b) de 12h a 18h
= 25%; c) de 18h a 24h = 14%; d) de 24h a 6h = 2%. Os causadores dos acidentes foram: 83,95% =
materiais perfurocortantes; 8,64% = quedas; 6,17% = exposição a fluidos biológicos; 1,24% =
contusão. Dentre os perfurocortantes, os mais significativos são: por agulha 88,73%; por lâmina de
bisturi 8,45%; por tesoura 1,41%; por lâmina para tricotomia 1,41%. Trabalhadores em enfermagem
expõem-se a cargas químicas, físicas, biológicas, fisiológicas, psíquicas, mecânicas, no processo de
trabalho que lhes podem impingir acidentes de trabalho. Aumenta a exposição a essas cargas a falta
de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) em quantidade e qualidade adequadas, ausência de
treinamento sistematizado e contínuo e insuficiência de recursos humanos e materiais. Importa criar
espaços para trabalhadores discutirem questões pertinentes às condições de um trabalho conjunto
"Cipa, CCIH, SAM, serviço de educação continuada" e trabalhadores de enfermagem, para se
reduzirem os acidentes e assegurar-se saúde ao trabalhador.

Nº de Classificação: 3528
GONZÁLEZ AVILA, Glória Inés. Políticas públicas e programas de saúde para o adolescente
latino-americano: a enfermagem nos casos de Brasil e Colômbia. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 1999. 191 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Laura Tavares Ribeiro
RESUMO: Esta pesquisa qualitativa com abordagem dialética encontra-se inserida na linha de
pesquisa: Estudos Comparados Latino-americanos da Escola de Enfermagem ANNA NERY-UFRJ.
Nela analisamos comparativamente as Políticas Públicas e os Programas de Saúde para o
Adolescente Latino-americano e discutimos a inserção da Enfermagem na operacionalização destas
Políticas no Brasil e na Colômbia. A caracterização das Políticas foi realizada através da análise
documental das Leis, Decretos, Políticas e Programas, assim como da literatura que trata
especificamente sobre este assunto, e a inserção da Enfermagem através de entrevistas com
coordenadores dos Programas e com os diversos profissionais envolvidos na execução deles. Nesta
Tese demonstramos: que se registram avanços nas Políticas Sociais dos países estudados, que
estes incidem no tratamento brindado aos adolescentes, mas que essas legislações não tem como se
viabilizar já que a problemática dos adolescentes possui como pano de fundo a desestabilização
econômica, política e social que impedem que os programas sejam implementados. Também
comprovamos que a Enfermagem (no âmbito da prática) é a responsável pela maioria das ações de
saúde desenvolvidas com o adolescente antes e após as consultas; e o agente engajador entre os
serviços, a equipe multiprofissional, e os mesmos com os adolescentes que, como tal, ela tem um
fundamental papel a cumprir na formulação das políticas sociais transformadoras e na implementação
de programas que tenham como alvo o adolescente.

Nº de Classificação: 3529
BOULHOSA, Margarete Feio. Bases políticas e programáticas do controle e erradicação da
poliomielite na cidade de Belém/Pará: a visão da enfermeira. Rio de Janeiro. Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2001. [130] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RUBIO TYRRELL, Maria Antonieta
RESUMO: O estudo trata sobre o controle e a erradicação da poliomielite através de experiências,
opiniões e expectativas dos representantes dos usuários no Conselho Local de Saúde (CLS). Os
sujeitos da pesquisa foram as lideranças comunitárias escolhidas e ou indicadas para compor, gerir e
exercer o controle social , enquanto membros do CLS. Explicito também a participação dos
movimentos urbanos como compromisso de cidadania em relação Estado/ Sociedade. Os bairros
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retratados no estudo foram o do Guamá e Telégrafo com caracterização diferenciada em relação às
informações e à participação dos representantes. Na interpretação das falas privilegio a relação de
participação mostrando como a prática de cidadania deve ser construída e efetivada no cotidiano.
Busco saber o que as lideranças sabem enquanto normas e metas governamentais na programação
realizada pelos serviços de saúde. Focalizo a situação epidemiológica através das medidas de
prevenção e controle em que as práticas são instrumentalizadas com os fatores econômicos, políticos
e culturais. Ressalto ainda as campanhas introduzidas e a oficialização de programas institucionais
criados. Analiso o momento conjuntural das políticas de saúde preconizadas como estratégias de
organização dos serviços. Concluo no estudo a escassez de repasses de informes aos
representantes.

Nº de Classificação: 3530
OLIVEIRA, Paula Renata França. Violência e a assistência em saúde segundo a ótica das
mulheres vitimizadas (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2001. 150 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOURA, Maria Aparecida V.
RESUMO: Esta pesquisa é de natureza qualitativa e teve seu referencial teórico-metodológico
baseado no conceito de representações sociais. O objeto de estudo foi: representações de mulheres
em situação de violência doméstica a respeito da assistência prestada pelos profissionais de saúde.
Teve por objetivos: 1 - Identificar, na representação das mulheres em situação de violência
doméstica, a qualidade da assistência prestada pelos profissionais de saúde; 2 - Analisar as
necessidades e expectativas das mulheres em situação de violência doméstica, a respeito da
assistência dos profissionais de saúde; 3 - Discutir as possibilidades e limites para adequar a
assistência dos profissionais de saúde às expectativas das mulheres em situação de violência
doméstica. Os sujeitos do estudo foram mulheres adolescentes e adultas (com idade igual ou
superior a 15 anos) que haviam sofrido violência doméstica e procuraram atendimento na Delegacia
Especial de Atendimento à Mulher. O estudo foi desenvolvido em uma Delegacia Especial de
Atendimento à Mulher (DEAM), localizada na Região Oeste do Município do Rio de Janeiro. A
análise dos conteúdos foi desenvolvida pela seleção dos dados em categorias afins. As categorias
que emergiram das entrevistas foram: A violência; Agravos à saúde e conseqüências da violência;
Necessidades e expectativas em relação à assistência; A assistência; e Descrédito institucional e
profissional. Os resultados demonstraram a necessidade de sensibilizar os profissionais de saúde a
respeito das questões que envolvem a violência de gênero, que por sua vez ultrapassa o aspecto das
agressões físicas. Outro ponto significativo deste estudo envolveu a consciência por parte das
entrevistadas da medicalização da violência e da necessidade de uma assistência voltada para a
humanização, sem que isso interfira na demanda técnica, que também é extremamente importante.
Às mulheres que desejaram participar do estudo foi garantido o sigilo total da identidade, além do
esclarecimento em qualquer fase da pesquisa a respeito do método que foi desenvolvido (Resolução
196/96 do Conselho Nacional de Saúde).

Nº de Classificação: 3531
CARREIRA, Lígia. Cuidar ribeirinho: os saberes e práticas de saúde das famílias da ilha Mutum PR (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery,
2002. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVIM, Neide Aparecida Titonelli
RESUMO: Os conhecimentos sobre as diversas formas de cuidar da saúde e doença estão presentes
na vida das pessoas e são transmitidos de geração a geração. Os vários problemas existentes no
atendimento oficial de saúde, como aqueles de ordem estrutural, organizacional, ou ainda a escassez
de recursos materiais, físicos ou humanos, ou também a falta de capacitação profissional, são fatores
que, associados a outros de ordem social e cultural, contribuem para que as práticas populares
continuem sendo utilizadas pela população, suprindo, por vezes a deficiente política de saúde pública
para atender a uma grande parcela da população brasileira. Neste Sentido, é que propus enquanto
objeto de Pesquisa os saberes e práticas populares de saúde entre famílias ribeirinhas da ilha
Mutum/Porto Rico - PR e a importância da compreensão de seu significado cultural para o cuidado à
saúde mais utilizadas por estas famílias, analisando como ocorrem estes cuidados próprios e aqueles
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provenientes do sistema profissional de saúde na vida destas famílias e, também, discutir a
importância do significado cultural desses saberes e práticas e suas implicações para o cuidado à
saúde. Esta pesquisa tem uma abordagem qualitativa, com base teórica nos conceitos de saúde,
cuidado, cuidado cultural, etnoenfermagem e enfermagem traanscultural desenvolvidos por
Madeleine Leininger e também no referencial que Clifford Geertz traz de cultura e saber local. Como
método de coleta de dados utilizei a etnografia proposta por Malinowki, estabelecendo enquanto
técnica de coleta de dados a observação participante. Os informantes do estudo foram dez famílias
ribeirinhas moradoras da ilha, a qual me referi anteriormente. O período da coleta de dados ocorreu
em três momentos, os quais foram desenvolvidos de outubro de 2000 à agosto de 2001. Os dados
foram registrados através de notas de campo, fitas cassetes e fotografias, contendo informações
sobre as características gerais das famílias do estudo, as condições de moradia e as situações
vivenciadas durante o trabalho de campo. A análise dos dados foi realizada através da leitura
sistemática dos conteúdos utilizados no estudo. Os resultados revelaram que existem diversas formas
de expressão do cuidado à saúde, presentes no cotidiano de vida das famílias ribeirinhas, e que
estas ocorrem de forma dinâmica e interligadas e que, a relação dos indivíduos com as diversas
maneiras de cuidar é construída historicamente e através de suas relações sociais e familiares,
estando desta forma permeada por seus valores culturais. Concluo que, como em outras
manifestações do saber, o cuidado à saúde é singular e local, apesar das semelhanças que possam
guardar enter diferentes culturas, precisando deste modo ser valorizado e compreendido enquanto
um valor cultural, e que possui significados concretos na vida das pessoas que os praticam.

Nº de Classificação: 3532
CHRISTOFFEL, Marialda Moreira. Mundo imaginal da equipe de enfermagem frente às reações
do recém-nascido submetido a um procedimento doloroso na UTIN (O). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2002. [173] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Rosângela da Silva
RESUMO: Esta pesquisa trata do mundo imaginal da equipe de enfermagem frente às reações do
recém-nascido submetido a um procedimento doloroso na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.
De natureza qualitativa, do tipo estudo de caso, tem o referencial teórico apoiuado em conceitos de
Jean Watson e seus fatores de cuidado que se derivam de uma perspectiva humanística, de Michel
Maffesoli que propõe a apreciação da vida cotidiana a prtir de ujma perspectiva simbólica, que se
fundamenta no imaginário, na ética, na estética e na complexiddade de Edgar Morin. Tem como
objetivos: descrever a atuação da equipe de enfermagem frente às reações do recém-nascido
submetido a um procedimento doloroso na UTIN; compreender o mundo imaginal da equipe de
enfermagem frente às reações do recém-nascido submetido a um procedimento doloroso; analisar o
mundo imaginal da equipe de enfermagem frente às reações do recém-nascido submetido a um
procedimento doloroso na UTIN. A triangulação dos dados ocorreu a partir do diário de campo,
análise das anotações de prontuário, e entrevistas com a equipe de enfermagem de uma Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal de uma maternidade do município do Rio de Janeiro. A análise do
material coletado baseia-se nas técnicas de análise de conteúdo , indicadas por Bardin. Emergiram
três categorias denominadas de dimensão concreta: o cuidado técnico-científico norteando as ações
de enfermagem instituídas na prática; dimensão objetiva-subjetiva: do cuidado técnico ao cuidado
humanizado; dimensão subjetiva: a pluralidade na forma de cuidar ... cuidar ético, estético, sensível.
Os resultados evidenciaram que a mudança de paradigma teórico em neonatologia leva a equipe de
enfermagem a compreender as reações de dor, de sofrimento do recém-nascido, se sensibilizar com
o outro, mas na prática assistencial fatores estruturais e gerenciais interferem na humanização da
assistência.

Nº de Classificação: 3533
OLIVEIRA, Roseclei Silva de. Dialética do cuidado: o humano e o tecnológico em um centro de
terapia intensiva (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Anna Nery, 2002. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA, Márcia de Assunção
RESUMO: O presente estudo, do tipo descritivo e com abordagem qualitativa, teve como objeto de
investigação a tecnologia de ponta e suas articulações com o cuidado humano de enfermagem em
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um centro de terapia intensiva (CTI). O principal objetivo foi discutir as implicações da utilização da
tecnologia de ponta no cuidado humano de enfermagem no CTI. Como referencial teóricometodológico utilizamos a dialética, os conceitos de Watson (1988) e Waldow (1999), além da Teoria
Crítica da Tecnologia proposta por Feenberg (1991). Os sujeitos foram dezesseis enfermeiras que
atuam em um CTI de um hospital especializado da rede privada do Rio de Janeiro. A entrevista semiestruturada, a associação livre de palavras e a observação participante foram as técnicas de coleta
de dados aplicadas. Os resultados foram agrupados em duas grandes categorias que tratam das
dimensões do discurso e da prática do cuidado, e das influências da tecnologia de ponta no cuidado
ao paciente crítico. A discussão dos resultados nos permitiu concluir que a natureza humanística do
cuidado manifesta-se sob várias formas, tanto na realização de cuidados específicos de enfermagem,
quanto na maneira de cuidar das enfermeiras. A atenção ao maquinário justificou-se pelo mesmo ser
considerado uma extensão do cliente sendo essencial para manutenção da sua vida. A incorporação
da tecnologia de ponta no cuidado ao paciente há que ser feita de forma crítica para que a essência
do cuidado de enfermagem seja preservada no processo de atendimento do paciente crítico.

Nº de Classificação: 3534
SOUZA, Maria Cristina Frères de. Advento de uma especialidade na enfermagem: o caso da
Unidade de Câncer Infantil do Instituto Nacional de Câncer (1957-1962) (O). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2002. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Isabel Cristina dos Santos
RESUMO: O objeto de estudo é a assistência de enfermagem à criança no Instituto Nacional de
Câncer de 1957 à 1962, tendo como objetivos: descrever os determinantes político-sociais e
epidemiológicos que influenciaram a assistência de enfermagem à criança no INCA; analisar as
especificidades da assistência de enfermagem às crianças com câncer; e discutir a construção de um
saber próprio para a assistência de enfermagem à criança com câncer. Trata-se de uma pesquisa
com abordagem histórica. Dentre as fontes primárias destacam-se os regulamentos, artigos e livros
existentes nos acervos de diferentes instituições na cidade do Rio de Janeiro, e os depoimentos das
enfermeiras e profissionais de saúde que atuaram no INCA de 1957 à 1962. O referencial teórico está
vinculado aos conceitos da Sociologia das Profissões e do saber de enfermagem e sua prática. Com
base na análise das fontes primárias escritas e orais, constatou-se que a assistência de enfermagem
abrangia, não só os aspectos cirúrgicos, como também os clínicos, ou seja, as crianças eram
assistidas pela equipe de enfermagem em um contexto mais generalizado: oncologia clínica e
cirúrgica. Conclui-se que ocorreu um movimento de construção de um saber próprio para a
assistência de enfermagem à criança com câncer, que foi marcado pela criação da Unidade de
Câncer Infantil no Instituto Nacional de Câncer/Rio de Janeiro.

Nº de Classificação: 3535
OLIVEIRA, Sonô Taíra. Vida e o tempo de Rachel Haddock Lobo como diretora da Escola de
Enfermagem Anna Nery: (1931-1933) (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Escola de Enfermagem Anna Nery, 2002. [90] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Tânia Cristina Franco
RESUMO: Trata-se de um estudo de cunho histórico-social cujo objeto é a (re) configuração do
espaço social da Escola de Enfermagem Anna Nery, na gestão de Rachel Haddock Lobo como
diretora da escola. O recorte temporal compreende o período de 1931 a 1933. As fontes primárias
incluíram documentos escritos pertencentes ao Centro de Documentação da Escola de Enfermagem
Anna Nery e o depoimento de um membro da família de Rachel Haddock Lobo. Os dados foram
analisados à luz de conceitos de Nobert Elias, evidenciando que Rachel Haddock Lobo deu
continuidade ao processo de homogenização do habitus das alunas e empreendeu modificações nos
emblemas e rituais da escola, de modo a dar visibilidade à liderança da enfermeira brasileira. No
entanto, sua morte prematura e inesperada interrompeu sua gestão, provocando um vazio
institucional e uma crise sucessória. Após a sua morte, sua memória foi tomada como objeto de
reverência para as enfermeiras e conferiu dignidade às gerações futuras de enfermeiras diplomadas.

Nº de Classificação: 3536
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PIRES, Aline Aniceto. Gerência do cuidado paliativo de enfermagem ao cliente oncológico na
visita domiciliar (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Anna Nery, 2002. 143 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): STIPP, Marluci Andrade C.
RESUMO: Trata-se de um estudo sobre o gerenciamento do cuidado paliativo de enfermagem ao
cliente oncológico na visita domiciliar. Teve como objetivos: descrever o gerenciamento do cuidado
de enfermagem na visita domiciliar de clientes oncológicos acompanhados por suporte paliativo e
analisar o gerenciamento do cuidado de enfermagem durante a visita domiciliar privilegiando o
estabelecimento do bem-estar do cliente oncológico e sua família. Este estudo de natureza qualitativa
do tipo estudo de caso. Os sujeitos foram as enfermeiras do Instituto Nacional de Câncer que atuam
na seção de Internação Domiciliar do Centro de Suporte Terapêutico Oncológico. Os dados foram
analisados sob a luz do referêncial teórico no que diz respeito, à questão dos cuidados paliativos em
oncologia, à gerência do cuidado de enfermagem e ao autocuidado. Foram criadas as seguintes
categorias: A Gerência do Cuidado de Enfermagem ao Cliente Oncológico, nesta foram encontradas
duas sub-categorias: o Planejamento do Cuidado de Enfermagem e o Processo Decisório na Cuidado
de Enfermagem. Apresentaram os aspectos relacionados a gerência do cuidado de enfermagem
neste cenário e as habilidades indispensáveis na tomada de decisão e as dificuldades encontradas
pelas enfermeiras. A Participação da Família no Cuidado do Cliente Oncológico mostrando a
importância do cuidador e a atuação da enfermeira como orientadora e educadora. E a última
categoria Proporcionando o Bem-Estar do Cliente Oncológico demonstrando a preocupação e
dedicação das enfermeiras em proporcionar o bem-estar aos clientes oncológicos através do controle
de situações relacionadas ao fatores agressores da enfermidade. O estudo mostrou a necessidade
da sistematização da gerência do cuidado de enfermagem na visita domiciliar e a importância da
interrelação enfermeira-cliente-cuidador na assistência prestada.

Nº de Classificação: 3537
CAVALCANTI, Ana Carla Dantas. Cotidiano do cuidar de enfermagem em cirurgia cardíaca: a
interação como ferramenta do cuidado (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Escola de Enfermagem Anna Nery, 2002. 133 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COELHO, Maria José
RESUMO: O objeto deste estudo é a interação entre clientes e enfermeiros no cotidiano do pré e pósoperatório imediato de cirurgia cardíaca. Foram descritas as ações e reações desses atores sociais
no dia a dia, caracterizando os aspectos interacionais e analisando as implicações desta interação
como ferramenta do cuidar em enfermagem. Utilizou-se uma abordagem qualitativa, que utilizou a
etnometodologia, envolvendo os conceitos de prática, indicialidade, reflexividade, descritibilidade e
noção de membro. Para tal, teve como instrumento a observação participante, resultando em 4
categorias: o ambiente do cuidar/ cuidados de enfermagem em cirurgia cardíaca; cuidado interativo: o
encontro entre enfermeiros e clientes; os cuidados de enfermagem de complexidade tecnológica; e
linguagem:uma maneira especial de cuidar. o cotidiano do cuidar em cirurgia cardíaca se inventa com
mil maneiras de fazer. A interação aparece como uma forma especial, que os enfermeiros utilizam a
todo tempo, como uma ferramenta para este cuidar, sendo utilizada como terapia, quando a interação
é o próprio cuidado.

Nº de Classificação: 3538
ENNES, Lilian Dias. Uso, desuso ou uso inadequado dos equipamentos de proteção individual
pela equipe de enfermagem na prevenção dos riscos com material biológico (O). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery., 2002. 142 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LISBOA, Marcia Tereza Luz
RESUMO: A presente pesquisa teve como objeto de estudo os fatores que interferem no uso, desuso
e uso inadequado dos Equipamentos de Proteção Individual (E.P.Is) como medida de prevenção de
acidentes com material biológico pela equipe demenfermagem e objetivou: verificar quais são os
EPIS utilizados, os não utilizados eos utilizados de forma inadequada pela equipe de enfermagem;
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identificar comos os profissionais da equipe de enfermagem foram treinados quanto ao uso e a
segurança dos EPIs e por fim analisar os fatores que interferem no uso e desuso ou uso inadequado
dos EPIs como media de biossegurança hospitalar. Trata-se de um estudo qualitativo de natureza
descritiva, realizado através de um Estudo de Caso. Participaram da pesquisa 04 enfermeiros, 03
técnicos de enfermagem e 09 axiliares. A coleta de dados ocorreu no setor de clínica médica
masculino de um Hospital Público do Rio de Janeiro e sendo realizada através da observação
participante da rotina diária dos profissionais da equipe de enfermagem e do ambiente em que
estavam inseridos e de entrevista semi-estruturada. Apartir dos dados coletados foram construídas
quatro categorias para atender aos objetivos do estudo: " As medidas de segurança adotadas pela
equipe de enfermagem", "P desconhecimento dos EPIs interferindo nos riscos ocupacionais com
material biológico", "O dualismo entre o saber (o certo ou o errado?) e o fazer (o certo ou o errado?)",
"O trabalho da equipe de enfermagem e o uso dos EPIs." Os resultados da pesquisa apontaram que
alguns fatores podem estar sendo eleito para o uso, desuso e uso inadequado dos EPIs, como a
confiabilidade ou segurança da equipe de enfermagem nos equipamentos, desconhecimento sobre
seu uso correto, qualidade da matéria-prima, estimulo para utilizá-los, desinteresse no seu
autocuidado, treinamento de pessoal que atende às reais necessidades ou dificuldades de lidar-se
com os problemas de higiene ocupaciola, que contextualizem teoria e prática de enfermagem, a
dinâmica do trabalhoda enfermagem, ainda taylorista, apontando que a organização do trabalho
possa estar interferindo nas ações de seus profissionais, que cumprem tarefas fragementadas no seu
cotidiano, inadequação de tamanhos às formas dos profissionais e aliados a esses fatores estão as
condições impróprias de trabalho e o descaso das autoridades institucionais não querer oferecer
melhores oportunidades de segurança ao trabalhador da área da saúde.

Nº de Classificação: 3539
ARAUJO, Luciana Menezes de. (Re)configuração da prática assistencial do enfermeiro da
Clínica São Vicente: 1988-1997 (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola
de Enfermagem Anna Nery, 2002. 133 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Tânia Cristina Franco
RESUMO: Trata-se de um estudo de cunho histórico-social cujo objeto é a luta simbólica
empreendida pelos enfermeiros pertencentes ao Serviço de Educação da Clínica São Vicente pelo
reconhecimento institucional e social da prática assistencial do enfermeiro. O recorte temporal
compreendeu o período de 1988 a 1997. O marco inicial corresponde à criação do Serviço de
Educação Continuada e o final à institucionalização da qualidade da assistência mediante a
certificação ISO 9002. As fontes primárias documentais pertencentes ao arquivo pessoal de
enfermeiros que atuaram na Clínica São Vicente, ao acervo do Centro de Estudos e Pesquisa Genival
Londres e o Setor de marketing, e a eles associam os documentos orais colhidos com recursos da
História Oral. Os dados foram analisados à luz do pensamento de Pierre Bourdieu, evidenciando
que os enfermeiros responsáveis pela Educação Continuada da Clínica São Vicente investiram no
processo de homogeneização do habitus profissional da equipe de Enfermagem, de modo a
reconfigurar a prática assistencial e obter reconhecimento profissional junto à sociedade.

Nº de Classificação: 3540
MEIRELLES, Naluzia de Fátima. Estresse ocupacional e o centro cirúrgico oncológico no
contexto da enfermagem (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2002. 173 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZEITOUNE, Regina Célia Gollner
RESUMO: O estudo do estresse no profissional de enfermagem em centro cirúrgico oncológico
(C.C.O.), desenvolvido em Hospital do Estado do Rio de Janeiro, objetivou identificar fatores de
estresse para os profissionais de enfermagem em C.C.O.; verificar traço-ansiedade e estadoansiedade que caracterizam o estresse desses profissionais; analisar padrão de comportamento para
estresse e padrão de comportamento para enfrentamento do estresse; e discutir implicações do
estresse na saúde do trabalhador de enfermagem em C.C.O. Tratou-se de estudo descritivo com
amostra 70 profissionais da equipe de enfermagem na faixa de 31 a 40 anos, maioria do sexo
feminino, trabalhando 40 horas semanais, com 10 a 20 anos de atuação no setor, com outro vínculo
empregatício. Os resultados confirmaram que os profissionais de enfermagem estavam sob a
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influência do estresse no seu cotidiano de trabalho, sendo apontados como principais fatores de
estresse, as relações pessoais conflituosas, sobrecarga de trabalho, carga horária excessiva e
recursos humanos insuficientes; 74,3% estavam satisfeitos em trabalhar no C.C.O., apesar de
considerarem muito estressante (75,7%) o trabalho neste ambiente. O traço-ansiedade característico
de cada pessoa, associado a fatores situacionais predispõe a alterações do estado-ansiedade; assim
80% dos trabalhadores que possuíam tendência para baixa ansiedade, tiveram seu estado alterado
para médio e alto estado-ansiedade. Identificou-se que os profissionais apresentavam um
engajamento médio no enfrentamento dos estressores, levando a crer que não se encontravam
suficientemente preparados para o controle do estresse, tornando-se vulneráveis ao estresse e
conseqüentemente ao comprometimento do estado de saúde desses trabalhadores.

Nº de Classificação: 3541
DONATO, Marilurde. Reinserção do trabalhador alcoolista no contexto laboral: a percepção do
enfermeiro do trabalho. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2002. 156 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ZEITOUNE, Regina Célia Gollner
RESUMO: Pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa e método dialético de investigação. Objeto
de estudo: a percepção do enfermeiro do trabalho acerca da reinserção do trabalhador alcoolista no
contexto de trabalho. Objetivos: identificar o conhecimento do enfermeiro do trabalho sobre o
alcoolismo e o trabalhador alcoolista; descrever a sua percepção acerca da reinserção deste no
contexto laboral; discutir as suas possibilidades e limitações de intervenções junto àquele trabalhador,
analisando a sua percepção com vistas àquela reinserção. Os dados foram obtidos em entrevistas
com roteiro semi-estruturado, realizadas nas empresas em que trabalhavam os 27 sujeitos do estudo,
cujos depoimentos constituíram-se em fontes primárias. A análise de conteúdo, permitiu identificar
núcleos temáticos e selecionar quatro categorias, revelando que: são insuficientes os conhecimentos
sobre o alcoolismo e suas nefastas conseqüências para o trabalhador alcoolista; o alcoolismo foi
identificado sobretudo como doença passível de tratamento; alguns enfermeiros do trabalho
manifestaram preconceito acerca do trabalhador alcoolista; a reinserção do alcoolista no contexto
laboral é viável, ainda que com certa dificuldade em decorrência da postura preventiva de colegas e
superiores; as intervenções de enfermagem ocorrem através da realização de palestras de
esclarecimento aos trabalhadores, educação em saúde como medida preventiva, maior engajamento
nos programas de alcoolismo nas empresas e orientação à saúde através da consulta de
enfermagem. Comprovou-se a tese de que o grau de conhecimento do enfermeiro do trabalho
influencia na sua percepção acerca do alcoolismo e da possibilidade de reinserção do trabalhador
alcoolista no contexto laboral.

Nº de Classificação: 3542
QUEIROZ, Ana Beatriz Azevedo. Ser mulher e a infertilidade: um estudo de representações sociais.
Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2002.
282 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ARRUDA, Ângela
RÚBIO TYRREL, Maria Antonieta
RESUMO: Esta pesquisa trata das representações sociais da infertilidade para a mulher que vive
essa situação e seus reflexos no gênero feminino. O referencial teórico apóia-se na Representação
Social segundo Moscovici e Jodelet. Foram feitas: entrevista semi-estruturada, levantamento de
dados sobre perfil dos sujeitos e observação assistemática. A análise de dados foi efetuada com o
auxílio do Programa informatizado ALCESTE, de Reinert (1979) e análise de conteúdo temático
segundo Bardin (1977). Emergiram três grandes representações da infertilidade: " a infertilidade como
castigo: presença da religiosidade"; "a infertilidade como doença: presença da corporeidade" e "a
infertilidade como "lance de cabeça": a presença da contemporaneidade". Os grandes estruturadores
das representações basearam-se no gênero e na controvérsia do binômio natureza/ cultura. As duas
primeiras representações emergiram de mulheres de NSEC baixo, que estão presas a antigas
concepções da maternidade como identificadora do gênero feminino. A primeira ancora a infertilidade
na concepção do sagrado revelando dogmas religiosos como culpa/ pecado/ castigo. A segunda
ancora-se na visão hegemônica do discurso médico, onde busca-se "medicalizar e tecnologizar" o
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desejo do filho. A representação de contemporaneidade ancora a infertilidade numa perspectiva de
saúde-doença de interação de concepções biológicas, emocionais, comportamentais e ambientais.
Elaborada pelo grupo de NSEC alto, traz um novo sentido de gênero feminino, que funciona como um
re-estruturador das repesentações do ser mulher. Os resultados evidenciaram a necessidade de que
os profissionais da saúde estejam atentos para a diversidade de pertenças sociais/ culturais/
econômicas dessa mulheres. Ter o compromisso com a ética, a eqüidade de direitos e a busca de
uma assistência integral, sem contudo deixar de distinguir as desigualdades sociais e bioloógicas
existentes. Igualdade, sim, mas respeitando a diferença.

Nº de Classificação: 3543
CURY, Maria Amália de Lima. Ser portador de um cateter venoso central: a percepção do cliente e
a contribuição da enfermagem (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2002. 65 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Josete Luzia
RESUMO: Este estudo trata do interesse em apreender a percepção que o cliente oncológico possui
em relação a presença de um cateter venoso central em seu corpo. Os objetivos do trabalho foram:
1) Identificar a percepção do cliente frente a sua experiência em conviver com um cateter venoso
central em seu corpo; 2) Analisar a percepção do cliente manifesta na experiência de ser portador de
cateter venoso central em seu corpo; 3) Contribuir para a prática de enfermagem a partir das
percepções observadas. Para a realização do estudo, cujo objeto foi a percepção do cliente
oncológico acerca de sua experiência como portador de cateter venoso central em seu corpo, foi
utilizada como abordagem metodológica uma aproximação ao método fenomenológico com base no
pensamento de Merleau-Ponty. Os sentimentos apreendidos, após a redução fenomenológica foram
agrupados em apenas uma única categoria de análise: Segurança proporcionada pelo conforto e
alívio com a presença do cateter suavizando o tratamento. As conclusões do estudo revelaram que o
cliente oncológico apesar de sentir muitas dificuldades para aceitar inicialmente o uso do cateter, se
convence de que o uso do dispositivo irá lhes favorecer em muitos aspectos do tratamento e
descobrem enfim que valeu a pena terem se submetido a tal procedimento, procurando se adaptar ao
uso do mesmo, tornando a convivência mais facilitada para si.

Nº de Classificação: 3544
LIMA, Roberta de. Representação social das mulheres sobre o câncer de mama: implicações
para o cuidado de enfermagem (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola
de Enfermagem Anna Nery, 2002. [102] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA, Márcia de Assunção
RESUMO: O objeto desta pesquisa é a representação social do câncer nas mulheres com o
diagnóstico de câncer de mama e suas implicações no cuidado de enfermagem. O referencial teórico
é o das Representações Sociais, segundo Serge Moscovici. Os objetivos foram caracterizar a
representação social das mulheres sobre o câncer; analisar as implicações destas representações no
cuidado ao seu corpo e na sua vida pessoal e social e discutir as implicações destas representações
na participação da mulher no seu tratamento e no cuidado de enfermagem. Os sujeitos foram
dezesseis mulheres que receberam o diagnóstico de câncer de mama, matriculadas em um hospital
da rede pública. Utilizamos como técnicas de coleta de dados a entrevista semi-estruturada, a livre
associação de idéias e a observação livre. Os dados foram organizados em três categorias: 1) a
doença: o câncer e suas metáforas; 2) o corpo e suas marcas psicossociais; 3) o cuidado e suas
vertentes. Os resultados evidenciaram que a representação social do câncer ainda é o de uma
doença incurável, o que afeta o âmbito psicológico, familiar e social da mulher. Concluímos que a
vertente expressiva do cuidado, evidenciada na relação estabelecida entre a enfermeira e a cliente, é
um caminho profícuo para a promoção de bem-estar à mulher que, antes de precisar de todo o
arsenal técnico/tecnológico necessário ao seu tratamento e cura, precisa de um espaço que permita
fluir toda a carga subjetiva que marca o processo do adoecimento, possibilitando cuidados mais
individualizados e a atenção às necessidades de cunho psicossocial.

Nº de Classificação: 3545
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ANDRADE, Paulo José de. Especificidade no cuidado: ações do enfermeiro no transoperatório de
cirurgia cardíaca (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Anna Nery, 2002. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTORO, Deyse Conceição
RESUMO: Este estudo trata do cuidado de enfermagem ao paciente em transoperatório de cirurgia
cardíaca, evidenciando que é possível desenvolver um cuidado humanizado, técnico e tecnológico
mesmo diante de momentos em que a interação enfermeiro-paciente não acontece. Os objetivos
foram descrever as ações do enfermeiro, caracterizar a especificidade do cuidar em enfermagem e
analisar o processo de cuidar e as interações existentes no cuidado do paciente no transoperatório de
cirurgia cardíaca. A abordagem etnometodológica possibilitou retratar a realidade do cenário de uma
sala de cirurgia cardíaca, permitindo apontar especificidades do cuidado desenvolvido pelo
enfermeiro através da descritibilidade, reflexividade, indexicalidade, filiação como membro do grupo e
prática contextualizada. Os instrumentos utilizados contribuiram para coleta de informações
essenciais à proposta do estudo, sendo desenvolvido um roteiro para entrevista semi-estruturada e
um roteiro para observação participante. Os resultados mostraram que o cotidiano de um
transoperatório de cirurgia cardíaca se configura por ações e interações entre enfermeiros, paciente e
demais membros da equipe de um centro cirúrgico, no qual o processo de cuidar se apresenta
como uma forma especial direta ou indiretamente voltado para o sucesso do procedimento cirúrgico e
bem estar do paciente. O cuidado se caracteriza de forma, frio e mecanicista, envolvendo correrias e
manuseio de equipamentos tecnológicos, mas também é possível perceber a preocupação com o
paciente e sua família, o envolvimento das enfermeiras, as palavras que consolam, os gestos que
aliviam o medo e a ansiedade.

Nº de Classificação: 3546
ESCUDEIRO, Cristina Lavoyer. Representação social da pesquisa para alunos de graduação em
enfermagem: desenhos e rabiscos na construção do conhecimento (A). Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2002. 306 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ARRUDA, Angela
RESUMO: O estudo teve como objeto a representação social da pesquisa para alunos de graduação
em Enfermagem em duas instituições públicas de ensino superior. Objetivos: compreender o
significado da pesquisa para o aluno de graduação em Enfermagem por meio da análise da
representação social da pesquisa frente ao seu cotidiano de formação e ao processo de construção
do conhecimento; discutir os fatores que interferem no desenvolvimento da pesquisa no contexto da
graduação em Enfermagem. O caminho teórico-metodológico foi desenvolvido na abordagem
qualitativa, com base na Teoria das Representações Sociais e na Sociologia do Conhecimento. O
estudo foi realizado com 32 alunos de graduação em Enfermagem de duas instituições públicas de
ensino superior e utilizou-se da técnica de grupo focal e associação de palavras para coleta de
dados. Para tratamento dos dados foram utilizadas a análise de conteúdo e a análise de movimento
da discussão. As categorias se apresentaram como grandes elementos organizadores do campo da
representação. A representação social da pesquisa é construída sobre a falta/dificuldade e se molda
com características bipolar e dual, sendo um jogo entre insegurança e desejo de fazer, dificuldades e
facilidades, atração e rejeição, que se modifica ao longo da formação do aluno mediante a
familiaridade com seus instrumentos e sua elaboração prática, experiências e vivências a partir das
bolsas de pesquisa ou o fazer sozinho. Ela passa de fotocópia e transcrição para algo mais
elaborado, com operações do conhecer e de construção do conhecimento. A questão da inserção da
pesquisa na graduação em enfermagem vincula-se com o projeto de identidade profissional que se
quer oferecer para o campo da saúde. Esse é um processo que deve ser dinâmico e ocorrer em
paralelo às demais questões da formação. É também uma novidade para esse enfrentamento na
graduação, o que até então era preocupação dos cursos de pós-graduação stricto sensu. A pesquisa
na graduação ainda não é uma atitude natural, um objeto familiar, o que provoca a emergência de
interpretações e definições, no caso, de representações. Mais instigante que a diferença entre os
grupos, mostrou-se a mudança das representações, que facilitou perceber a sua construção e o papel
das dimensões afetiva e cognitiva nesta construção. A representação social da pesquisa aponta para
questões de ordem institucional, com ênfase na condução das propostas político-pedagógicas e
didáticas dos cursos.
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Nº de Classificação: 3547
CORREIA, Luiza Mara. Ensino de enfermagem obstétrica na Faculdade de Enfermagem da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro: propostas e contradições: 1982-1986. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. 158 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BAPTISTA, Suely de Souza
RESUMO: Este estudo, de cunho histórico-social, trata das implicações da implantação do Internato
de Enfermagem para a (re)configuração do ensino prático de Enfermagem Obstétrica no Curso de
Graduação da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(FENF/UERJ). Recorte temporal: 1982 - 1986. O marco inicial é a implantação, pela FENF, do
Internato de Enfermagem no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE)/ UERJ e o terminal é a
mudança de enfoque do ensino prático da disciplina Estágio Supervisionado Enfermagem Obstétrica
I, devido sua inserção na modalidade de Internato. Objetivos: descrever as circunstâncias de criação
e implantação do Internato de Enfermagem no Curso de Graduação da FENF/UERJ; analisar as
relações de força entre os diversos agentes envolvidos no espaço do ensino da enfermagem
obstétrica na FENF/UERJ e discutir as implicações do jogo de forças entre esses agentes para a
(re)configuração do ensino prático da enfermagem Obstétrica na FENF/UERJ. A análise e a
discussão dos achados foram apoiados em conceitos de Pierre Bourdieu. Pelos resultados
evidenciamos que durante o movimento de inserção da FENF no HUPE/UERJ, através da
implantação do Internato de Enfermagem, o mesmo se configurou com um espaço de lutas visando
uma mais adequada formação do aluno de enfermagem. Quanto ao ensino prático de enfermagem
obstétrica, houve predominância da assistência curativa, impregnada de tratamento medicamentoso e
de desenvolvimento tecnológico. O fato é que, isto acarretou prejuízos à formação do futuro
enfermeiro no que se refere à assistência à mulher de gestação de baixo risco, e principalmente no
processo de parturição.

Nº de Classificação: 3548
ASSAD, Luciana Guimarães. Hospital Universitário Pedro Ernesto: cenário de aprendizagem para
o enfermeiro na prática profissional (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. 167 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VIANA, Lígia de Oliveira
RESUMO: No presente estudo, desenvolvido no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE),
objetivou-se identificar formas de aprendizagem na prática assistencial do enfermeiro na organização
hospitalar e discutir a inserção da prática reflexiva como instrumento de aprendizagem para o
enfermeiro inserido na prática assistencial da organização hospitalar. Defendeu-se a tese de que as
formas de aprendizagem desenvolvidas na dimensão prática da atuação do enfermeiro, sofrem
influência do ambiente e da identidade pessoal do enfermeiro, podendo ser individuais ou coletivas e
combinam elementos de transformação e de reprodução do processo de cuidado, da relação com os
clientes e com a equipe. O suporte teórico foi derivado da contribuição de Donald Shön acerca da
prática reflexiva, dos princípios de formação contínua e competência, formulados por Philippe
Perrenoud e da análise das áreas de conhecimento prático do enfermeiro, propostas por Patricia
Benner. A parte operacional da pesquisa, um estudo de caso com abordagem qualitativa, foi
realizada no período compreendido entre março de 2000 e março de 2003. Os dados foram
coletados por meio de entrevista semi-estruturada, grupo focal e levantamento de dados
documentais. Na análise de dados, aplicou-se a técnica de análise de conteúdo, que propiciou a
emergência das seguintes categorias: os saberes na formação contínua do enfermeiro assistencial;
formas de aprender na dimensão prática da atuação do enfermeiro assistencial, que foi subdivido em:
aprendizagem com elementos de transformação a partir da movimentação entre teoria e prática,
aprendizagem com elementos de transformação a partir da movimentação prática e aprendizagem
por reprodução; e a prática reflexiva como instrumento para a aprendizagem do enfermeiro. Os
resultados sugerem que, no HUPE, predominam duas modalidades de aprendizagem: a) que traz à
tona elementos de transformação e b) que favorece a reprodução. Os enfermeiros alternam esses
modelos a partir de variáveis tais como: tempo de atuação na área, ambiente construído no trabalho e
identidade pessoal. A partir desses resultados, sugere-se que se estimulem atividades que propiciem
a integração da Faculdade de Enfermagem da UERJ com o HUPE, no desenvolvimento de atividades
que incorporem o trabalho como princípio educativo, paralelamente à ações administrativas que
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estimulem a prática profissional ao processo de Educação Continuada da equipe de Enfermagem,
além de providências que dinamizem processos coletivos de reflexão sobre a prática profissional do
conjunto dos enfermeiros.

Nº de Classificação: 3549
GONÇALVES, Anna Paula Ferrario. Ciranda do cuidar de crianças no círculo de vida de famílias
de rua: mediações dialógicas na interação com a enfermeira (A). Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. [224] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CABRAL, Ivone Evangelista
RESUMO: Os saberes e práticas das mulheres-mães abrigadas no cuidar de crianças menores de
cinco anos foram investigados para resgatar a sua práxis, analisar as concepções de cuidado, na
instituição fechada ou na rua, e discutir as dimensões dos saberes e das práticas necessárias às
condições de vida. O entendimento de práxis (GRAMSCI, 1981) como uma relação dialética entre a
pessoa e a natureza, em que o primeiro opera sobre o segundo uma transformação e ao mesmo
tempo se transforma, permitiu responder quais são os saberes e as práticas que direcionam essas
mulheres-mães no cuidar de seus filhos, como eles contribuem para a constituição do conhecimento
que subsidiam o cuidar, e que recursos se apropriam e como os limites e as possibilidades de suas
condições existenciais interatuam nesse cuidar. A perspectiva da educação dialógica, crítica reflexiva
e tomada de consciência de Freire (1980) entrecruzou-se com a teoria históricocultural de Vigotsky
(1998) para compreender a cognoscibilidade desse grupo social, enquanto um processo mental
superior. A pesquisa qualitativa foi desenvolvida segundo o método criativo e sensível (CABRAL,
1998), cujas dinâmicas de criatividade e sensibilidade (almanaque, corpo saber e árvore do
conhecimento) foram adotadas com quatro grupos de mulheres-mães, totalizando 15 participantes de
um abrigo do Município do Rio de Janeiro para famílias de rua. Os resultados apontam para a tese de
que a relação dialética entre a família abrigada e o contexto de vida, ora na rua e ora na instituição
fechada, produz transformações no conhecimento empírico resultando em saberes necessários à
sobrevivência.

Nº de Classificação: 3550
PEREIRA, Ivonete Vieira. Diarréia aguda em menores de um ano de uma comunidade de
Ananindeua - Pará: subsídios para o delineamento de uma política de cuidar (A). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. [171] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CABRAL, Ivone Evangelista
RESUMO: O estudo quantitativo do tipo observacional descritivo teve como fonte de dados o inquérito
epidemiológico, para determinar as razões da elevada prevalência de doenças diarréicas agudas em
menores de um ano, moradores de uma Comunidade de Ananindeua (PA). A amostra foi constituída
pelas famílias cadastradas (100%) no Programa Saúde da Família, correspondente a 136 crianças.
Entrevista conduzida com as cuidadoras que foram entrevistadas através de um questionário
domiciliar. Os fatores sócio-econômicos e culturais determinaram a ocorrência de diarréia, pois
quanto menor a idade da mãe (34,5% eram adolescentes) e a escolaridade (30,1% não terminara o
ensino fundamental ou eram analfabetas) maior foi a prevalência de diarréia (56,6% tiveram diarréia
nos últimos 15 dias). 64,7% viviam com seus cônjuges em moradias construídas em área de
ocupação, sem saneamento básico ou destino adequado dos dejetos e lixos; 32,0% viviam abaixo da
linha de pobreza. Quanto ao desmame precoce, observa-se que a introdução de água, nos primeiros
15 dias, atingiu 52,3%, e de chá ou suco, 31,6%; no primeiro mês 29,4% já recebiam leite artificial. O
fator cultural pôde ser determinado pela relação entre diarréia e introdução de alimentos (gordurosos,
in natura ou mal cozidos), quebranto e dentição; além do não uso da terapia de reidratação oral.
Somente 16,9% buscaram o serviço de saúde. Conclui-se que além da reversão dos fatores
estruturais, é necessário incluir questões culturais nas atividades educativas como parte de uma
política pública de cuidar.

Nº de Classificação: 3551
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BERARDINELLI, Lina Márcia Miguéis. Gestos de cuidado em enfermagem: estudo interdisciplinar
através de imagens. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Anna Nery, 2003. 297 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): COELHO, Maria José
LEANDRO, Anita
RESUMO: No presente estudo, tomamos como objeto os gestos de cuidado em Enfermagem, com
ênfase em seu movimento e dinamismo cotidiano. Trata-se de estudo interdisciplinar, exploratório,
com abordagem qualitativa que, do ponto de vista instrumental, captou informações em registros
fotográficos históricos das décadas de 1920 e 1940, em um filme de ficção sobre a vida de Florence
Nightingale e em imagens audiovisuais do cuidado hospitalar registradas em unidade de clínica
médica de um hospital público, situado no município do Rio de Janeiro. O referencial teórico provém
da Antropologia Visual, dos estudos Cinematográficos e de pesquisas de autores brasileiros que
abordam o cuidado em Enfermagem. Para sistematização do registro audiovisual, buscamos apoio na
Etnometodologia, em particular nas contribuições de Garfinkel. A organização e análise daquelas
imagens indicaram que habitualmente não estamos atentos às mensagens emitidas por nossos
corpos durante o cotidiano de cuidado, que se transforma de acordo com as situações específicas de
cada cliente, com o conhecimento e habilidade dos diferentes profissionais quando se deparam com
diferentes situações e necessidades. Os gestos trazem à tona o modo de ser de cada profissional,
expresso através do vestuário, das falas, do tom e timbre de voz e de outras mensagens não verbais;
revelam-se, igualmente, por meio da aparência física, do tipo de comportamento em cada situação de
cuidado, da atitude profissional de chefe em sua relação com os demais elementos da equipe e com
a clientela assistida. Adotando os procedimentos metodológicos supramencionados, ficou evidente
que gestos aparentemente insignificantes assumem outra dimensão, quando observados através do
vídeo, isolados num plano, ou realçados por um zoom. Concluímos que a mediação do audiovisual na
pesquisa foi muito fecunda, pois permitiu estudar, esclarecer e atualizar aspectos do cotidiano
profissional, revelando a riqueza de detalhes que ainda não haviam sido suficientemente observada,
por meio da imagem em movimento. Da mesma forma, contribuiu para que identificássemos,
classificássemos e compreendêssemos o significado da gestualidade dos enfermeiros, de acordo
com o contexto e o tipo de ação de cuidar, na medida em que tomavam posse de seu território, onde
exerciam diferentes atividades. Concluímos que a utilização do audiovisual nas pesquisas em
enfermagem pode contribuir para a produção de conhecimento no campo do cuidado e para
ampliação da discussão sobre suas práticas cotidianas entre os profissionais da área de enfermagem.

Nº de Classificação: 3552
SÁ, Antonia Margareth Moita. Cotidiano de ser hanseniano: um estudo de enfermagem (O). Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PAZ, Elisabete Pimenta Araújo
RESUMO: Estudo sobre o cotidiano de ser hanseniano realizado com doentes em tratamento em
uma Unidade de Saúde de Belém-PA. Teve como objetivo compreender o cotidiano do hanseniano. A
construção metodológica foi fundada na fenomenologia de Martin Heidegger que subsidiou a análise
compreensiva sobre o cotidiano do hanseniano. A compreensão vaga e mediana evidenciou a
perplexidade dos doentes ante sua doença, o medo de transmití-la, a tentativa de ocultação de sua
condição, as mudanças na rotina diária em conseqüência da doença e a submissão ao tratamento
como a única forma de cura. A hermenêutica desvelou o temor como o modo da disposição que
acompanha o hanseniano a partir do diagnóstico, pois ele teme o isolamento social que sabe que a
hanseníase traz e para isso entregam-se completamente ao tratamento.

Nº de Classificação: 3553
PAIVA, Elenir Pereira de. Prevenção de HIV/AIDS segundo o olhar das mulheres: o caso do
Grupo de Direitos Reprodutivos - DUEN, Juiz de Fora/MG (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal
do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MOTTA, Maria Catarina Salvador da
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RESUMO: O estudo teve como objeto as práticas de prevenção do HIV na visão de mulheres
participantes do Grupo de Direitos Reprodutivos, pois, apesar das diversas campanhas dirigidas à
prevenção, as estatísticas indicam aumento significativo de mulheres infectadas pelo HIV. Os
objetivos foram: 1) identificar as informações que as participantes do Grupo de Direitos Reprodutivos
possuem sobre as formas de prevenção contra HIV/AIDS; 2) identificar estratégias de prevenção
contra HIV/AIDS que as mulheres Grupo de Direitos Reprodutivos adotam em sua prática sexual; 3)
analisar as formas de prevenção contra HIV/AIDS adotadas pelas mulheres Grupo de Direitos
Reprodutivos no Departamento de Urgência e Emergência Norte (DUEN) em Juiz de Fora/MG.
Metodologia: privilegiou-se a pesquisa qualitativa, sob a forma de estudo de caso, oriundas do grupo
de discussão mencionado. Para coleta de dados, empregou-se entrevista semi-estruturada,
juntamente com observação participante com registro em diário de campo. Os resultados sugerem
que as participantes ainda mantêm perplexidades quanto às formas de transmissão do HIV,
prosseguem representando a AIDS como doença perigosa e incurável e, a despeito de valorizarem o
preservativo como mecanismo de prevenção, encontram resistência dos parceiros no que concerne
ao uso do mesmo. O grupo refere não adotar métodos preventivos de forma contínua. Teorias de
aprendizagem foram analisadas com o objetivo de conhecer qual o tipo de aprendiz estamos
trabalhando. Ao final apresentam-se algumas considerações e sugestões, tendo em vista tornar mais
efetivas as ações educativas nesta área da saúde pública.

Nº de Classificação: 3554
GÓMEZ DE CRUZALEGUI, Maria del Pilar. Estilos de cuidar de enfermagem para o cliente com
crise asmática aguda na Unidade de Emergência do Hospital Belén, Trujillo - Perú. Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. 187 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): COELHO, Maria José
RESUMO: Trata a presente tese dos Estilos de Cuidar de Enfermagem de clientes com crise de asma
aguda em situação emergencial, fundamentada em bases conceituais dos Cuidados de Enfermagem.
O objeto de estudo foi abordado através da etnometodologia, descrevendo e interpretando as
maneiras com que estes clientes foram cuidados através da observação participante e a entrevista.
Os clientes em crise asmática aguda e as enfermeiras foram os sujeitos do estudo, que formaram o
suporte para discutir as maneiras de cuidar e os cuidados de Enfermagem na Emergência do Hospital
Belén de Trujillo/Perú. Os conceitos da etnometodologia de prática, indexicalidade, reflexividade,
descritibilidade e noção de membro de grupo foram as bases teórico- metodológicas que
possibilitaram tornar visível o cotidiano assistencial, as dimensões objetivas e subjetivas do cuidar e
dos cuidados de Enfermagem. Nos resultados emergiu uma religação de saberes, tais como
fisiologia, farmacologia, enfermagem, sociologia, economia, entre tantas outras; de habilidades e
destrezas; de avaliação de sinais e sintomas, de cuidados como ação terapêutica imediata e tardia,
do toque como cuidado essencial, do diálogo como forma terapêutica que aliados com o tratamento
farmacológico, melhoravam o quadro clínico emergencial. As condições de trabalho exigem das
enfermeiras criatividade e estratégias inovadoras para dar conta desta forma de cuidar. Conclui-se
que há uma forma de cuidar que alia ciência, vida em risco, tecnologia, criatividade, solidariedade,
rapidez no atendimento e correlação de várias áreas do conhecimento humano.

Nº de Classificação: 3555
VILHENA, Andrezza Ozela de. Análise retrospectiva da incidência de infecção hospitalar na
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará: uma contribuição da enfermagem. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PAZ, Elisabete Pimenta Araújo
RESUMO: As infecções hospitalares são responsáveis por graves complicações para os pacientes
durante a internação e constituem um grande desafio para os profissionais de saúde e para a saúde
pública. Trata-se de um estudo descritivo observacional de incidência realizado na Fundação Santa
Casa de Misericórdia do Pará (FSCM-PA), nos serviços de clínica médica, clínica cirúrgica e UTI
adulto, com objetivos de identificar a incidência de infecção hospitalar na referida instituição no
período de julho de 1999 a julho de 2002; descrever o perfil dos casos e indicar os fatores
epidemiológicos relacionados a gravidade destas infecções. Utilizou-se um formulário com questões
objetivas, os dados coletados nos prontuários foram analisados estatisticamente e agrupados de
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acordo com as variáveis em estudo. A amostra foi totalizada em 300 prontuários e foram detectados
379 casos de infecção hospitalar. Os resultados mostram uma incidência global de 5,02% de infecção
hospitalar, sendo que, dos pacientes que tiveram infecção, 55,0% eram do sexo feminino. A doença
de base mais prevalente foi diabetes com 66,0%. O principal sítio foi relacionado a ITR com 35,0%
sendo o Staphylococcus aureus o microrganismo mais freqüentemente encontrado. O tempo médio
de permanência dos pacientes foi de 28,8 dia/mês e a mediana de 24 dia/mês, sendo que o tempo de
internação foi maior no sexo masculino e entre os que apresentavam doenças pré-existentes crônicas
como as hepatopatias e renais crônicos com 43,9 dia/mês. Os pacientes que apresentaram sepse
tiveram tempo médio de internação de 38,6 dia/mês. Ao cruzarmos o fator de risco sexo com as
demais variáveis, o sexo masculino, nas faixas etárias de 20 a 40 anos e 61 anos a mais, com hábitos
de vida relacionados ao consumo de álcool foi o mais incidente. Em relação ao tipo de alta, a
classificação melhorada foi a mais freqüente. Quanto ao óbito relacionado ao sexo, o feminino
apresentou 25,3%. Sugere-se a intensificação da busca ativa de casos, normatização de condutas
para procedimentos, principalmente os invasivos, padronização técnica para a coleta de materiais
para exames, entre outras medidas, para tentar minimizar as taxas de infecção hospitalar a nível
institucional.

Nº de Classificação: 3556
RODRÍGUEZ DE GUZMÁN, Yolanda Elizabeth. Violência conjugal contra a mulher: bases para o
aconselhamento em enfermagem. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2003. 180 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RUBIO TYRRELL, Maria Antonieta
POZZI, Alejandra Rotania de
RESUMO: O estudo é de natureza qualitativa e teve como objetivos: identificar, analisar e
compreender as tramas, concepções e estratégias adotadas pelas mulheres que sofrem violência
conjugal. O estudo foi realizado no Centro "Emergência Mulher" (CEM), na cidade de Trujillo,
instituição estatal, do Ministério da Mulher e Desenvolvimento Social (MINDES) no Perú. O método de
história de vida permitiu obter relatos de dez (10) mulheres que denunciavam a violência perpetrada
pelos companheiros. A análise temática das histórias de vida evidenciaram a dimensão das tramas da
violência com um início, um continuum enredado com sentimentos de dor, sofrimento, e rompendo
esse relacionamento com a separação do parceiro dando fim à violência; as concepções da violência
caracterizaram uma linguagem (in) comum que contém simbolismos associados à ética, estética e
moral; conceituam também a violência como doença crônica, geracional e como estado de mal-estar;
as estratégias adotadas pelas vítimas indicam procura de apoio, inicialmente no âmbito familiar,
depois à comunidade e por fim procuram aos profissionais das áreas de psicologia, assistente social
sociais, policial, legal, jurídico, com escassa procura aos profissionais de saúde e ausência da
participação da enfermeira.

Nº de Classificação: 3557
VILLADIEGO CHAMORRO, Marily de los Angeles. Morbidade da equipe de enfermagem de um
serviço de quimioterapia. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2003. 161 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ZEITOUNE, Regina Célia Gollner
RESUMO: O presente estudo teve como objeto a morbidade na equipe de enfermagem relacionada
com a exposição a agentes antineoplásicos, em um serviço de quimioterapia com o objetivo de
identificar fatores de risco no trabalho relacionados à exposição a antineoplásicos, da equipe de
enfermagem; descrever a morbidade apresentada relacionada com a referida exposição; relacionar a
morbidade do grupo exposto e não exposto a estas substâncias e analisar a morbidade da equipe
exposta considerando a saúde deste grupo de trabalhadores. Foi uma investigação exploratória, com
a comparação dos dados entre o grupo de estudo e o grupo controle. A amostra foi composta por 52
profissionais. Os resultados permitem concluir que a equipe de enfermagem tinha alta exposição a
substâncias citotóxicas. A morbidade caracterizou-se por alterações clinicas e laboratoriais sendo as
alterações sanguíneas, transtornos reprodutivos (aborto) e os distúrbios gastrintestinais as mais
freqüentes. Os resultados corroboram com aqueles encontrados nos estudos que deram suporte
teórico à pesquisa. Neste contexto dada a gravidade dos efeitos é importante estabelecer medidas
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corretivas no local de trabalho, a prevenção e controle dos problemas de saúde nos trabalhadores
expostos a este tipo de substâncias.

Nº de Classificação: 3558
BUSTAMANTE DE MONTALVÁN, Tula Nicolasa. Enfermagem na atenção à saúde da família:
concepções e práticas das enfermeiras no serviço de saúde da cidade de Trujillo- Perú (A). Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. 126 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RUBIO TYRRELL, Maria Antonieta
RESUMO: A presente investigação tem como objeto de estudo a inserção da enfermeira na atenção à
saúde da família na cidade de Trujillo, Perú. Para seu desenvolvimento, foram definidos os seguintes
objetivos: analisar os depoimentos das enfermeiras sob as concepções de família e de saúde familiar;
discutir sua inserção na atenção da saúde à família. Trata-se de uma pesquisa qualitativa com
enfoque dialético. Fizeram parte do estudo nove enfermeiras. Os resultados foram agrupados em três
categorias temáticas: concepções da família, concepções de saúde familiar e a inserção da
enfermeira na atenção à saúde da família. A primeira categoria abrangeu três tendências: a família é
constituída por vínculos de sangue, amizade, sentimentos e dividem moradia compartilhando suas
necessidades; a família está formada por outros vínculos como os sociais, materiais e econômicos; e
a família resgata a cotidianidade. Na segunda categoria constatam-se duas dimensões: uma no
sentido de ausência de doenças nos membros e a outra particulariza a produtividade para o bemestar. Na terceira categoria, a inserção se dá como modelo conservador de assistência de saúde
individual; e como beneficiária dos programas governamentais de saúde de forma vertical,
fragmentados e operacionalizados com carência de recursos.

Nº de Classificação: 3559
ARANDA, Delia Aurora Lázaro. Dimensões do cuidado à criança: um diálogo entre famílias e
equipe de saúde na comunidade (As). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. 136 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CABRAL, Ivone Evangelista
RESUMO: Os saberes e as práticas de famílias e equipe no cuidado às crianças menores de cinco
anos inseridas na estratégia AIDPI, da comunidade de Miramar, Moche, Perú, foram investigadas
para resgatar as situações existenciais desveladoras desses saberes e práticas, analisar as
dimensões do cuidado à criança e discutir a produção de sentidos das formações discursivas e as
rupturas que se produzem no contexto da educação dialógica. O entendimento do saber (FREIRE,
2001) como a unidade dialética reflexão-ação, teoria-prática, sujeito-objeto, consciência-realidade,
permitiu responder quais são esses saberes e práticas de famílias e equipe, que ações e estratégias
desenvolvem e como eles se articulam. A pesquisa qualitativa foi desenvolvida segundo o método
criativo e sensível (CABRAL, 1998), cujas dinâmicas de criatividade e sensibilidade (árvore de
conhecimento e almanaque) foram desenvolvidas em cinco encontros, sendo dois com as famílias,
um com a equipe e dois com ambos os grupos, totalizando 31 participantes. Os resultados
apontaram para a tese de que o diálogo entre as famílias e a equipe, desvelou os saberes e as
práticas inerentes a seu cuidar estrutura-se em duas dimensões: histórico-social e técnicoprofissional. A perspectiva da educação dialógica crítica e reflexiva, de conscientização e libertação,
segundo Freire complementou-se com a teoria de aprendizagem social de Vigotsky (1998) para
compreender a concepção histórico-social da família. Ao entrecruzar a filosofia da práxis de Gramsci
(1981) e a ideologia da linguagem de Bakhtin (1999), foi possível compreender as concepções da
equipe de saúde e a dimensão técnico-profissional do cuidado à criança.

Nº de Classificação: 3560
BARLETA, Ingrid Magali Pimentel. Mulher com alterações corporais: um estudo de representações
sociais (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2003. [129] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA, Márcia de Assunção
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RESUMO: O objeto deste estudo foi as representações sociais do corpo das mulheres, portadoras de
cirrose hepática com transformações corporais. A base teórica amparou-se nos conceitos da teoria da
Representação Social formulados por Serge Moscovici (1961), os conceitos de cuidado humano
(Waldow, 1998) e o de corpo-sujeito de Ferreira (1999). Pesquisa exploratória, qualitativa e descritiva,
cujas técnicas de coleta de dados foram a livre associação de palavras e a entrevista semi
estruturada realizada com doze mulheres portadoras de cirrose hepática. Os cenários foram a
unidade de internação de clínica médica e o ambulatório do hospital da Fundação Santa Casa de
Misericórdia do Pará. A análise foi temática, segundo Bardin (1979). Os resultados foram organizados
em três grandes vertentes: "A doença", "O corpo", e "O cuidado". Constatou-se que as mulheres
constroem as suas representações atribuindo uma nova identidade para si e seu corpo. A perfeição
do corpo dá lugar a imperfeição, ao estranho e ao novo, traduzido nas marcas corporais que
objetivam a doença. Os cuidados emergiram ligados a si, à casa e à família, marcando o gênero
feminino. As conclusões indicaram que, entender os vários modelos explicativos sobre a doença e o
doente, e a doença no doente, é condição para uma prática de cuidar consciente e ampla para
atender ao sujeito e não à doença ou o cliente como objeto passivo, depositário de cuidados
interventivos e de saberes outros que não valoriza os seus próprios ou a sua forma de conhecer,
possibilitando o compartilhar cuidados que ajudem as mulheres a melhor conviver com a sua
problemática. Cuidados estes que considerem o biológico como também a vertente psicossocial do
corpo.

Nº de Classificação: 3561
SAES, Selma Cardoso. Cuidar da enfermeira no imaginário do cliente com necessidades
especiais de saúde na área renal: um desafio através dos sentidos corporais e da sociopoética (O).
Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003.
139 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Silvia Teresa Carvalho de
RESUMO: Estudo qualitativo, fundamentado na sociopoética, realizado no Hospital Central do
Exército, no período de 2001 a 2003. Descreve o imaginário de sete clientes em diálise peritoneal, em
relação ao cuidado de enfermagem. Para desvelar o imaginário coletivo utilizamos uma adaptação da
Metodologia do Grupo-Pesquisador, aplicando a vivência do jogo da sorte readaptando-a aos eixos
norteadores da técnica de vivência "os sentidos sócio-comunicantes do corpo". Foi possível
correlacionarmos a percepção sensorial do cliente, às emoções e sentimentos emergentes do
cuidado. Dentre as principais percepções destacam-se: a dimensão espiritual revelada através do tato
transcendendo ao contato físico; o predomínio da visão como reveladora e detonadora de emoções; a
reação do olfato como fonte de aproximação e/ou repulsa; a amplificação da audição a partir da
entonação da voz exercendo poder terapêutico, a revelação das pulsões presentes nas palavras e
posturas da enfermeira através da gustação e o redimensionamento dos sentidos através do coração.
A relação dialógica, pontuou as dialéticas de vida do cliente e ressaltou as expressões verbais e nãoverbais da enfermeira que afetam suas emoções e sentimentos. Através da análise classificatória,
transversal e filosófica classificamos o cuidado, traçamos ligações entre os sentidos pela
transversalidade dos dados e discutimos questões filosóficas emergentes do imaginário coletivo em
relação a enfermeira e a enfermagem. Portanto, a sociopoética é um excelente recurso para se
discutir o cuidado, favorecendo o conhecimento do imaginário coletivo, sendo necessário
redimensionar o olhar sobre o cuidar, valorizando subjetividades, desejos e necessidades dos
clientes, no planejamento e implementação da assistência.

Nº de Classificação: 3562
ORTIZ SANCHEZ, Maritza Consuelo. Entidades de classe das enfermeiras no Brasil e no Peru: o
movimento para (re)configuração da organização sindical, de 1985 a 1987. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. 208 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GOMES, Maria da Luz Barbosa
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa na linha histórico social com abordagem dialética; utilizando o
método comparado. Tem como objeto: a (re) configuração da organização sindical das enfermeiras
no Brasil e no Peru, período 1985-1987. Este espaço temporal justifica-se pelo movimento de criação,
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implementação e a busca da consolidação da estrutura sindical das enfermeiras em ambos os países.
Os objetivos foram: identificar as diversas propostas políticas presentes no movimento sindical das
enfermeiras, analisar comparativamente as propostas políticas para (re) configuração da organização
sindical das enfermeiras e discutir as diferenças e semelhanças na (re) configuração da organização
sindical das enfermeiras no Brasil e no Peru, período 1985-1987. As fontes primárias foram
documentos provenientes das entidades de classe e depoimentos orais das enfermeiras envolvidas
neste movimento em ambos países. Para análise e discussão dos dados utilizamos o conceito de
hegemonia de Gramsci e pesquisa de estudiosos, da história da enfermagem e do movimento
sindical, brasileiros e peruanos. Os resultados nos mostram que o movimento de (re)configuração da
organização das enfermeiras apontam propostas que traduzem concepções políticas e doutrinárias
relativas ao papel do sindicalismo na sociedade e em ambos os países as enfermeiras com suas
peculiaridades e singularidades buscaram consenso político para configurar a estrutura sindical. No
caso das enfermeiras brasileiras houve a tentativa de unificar forças com os construtores de
enfermagem. No Peru, as lideranças do movimento não levaram para discussão a questão da
organização conjunta com os demais trabalhadores de enfermagem. Em ambos os casos a visão da
enfermagem enquanto trabalho assalariado esteve presente, mas só foi possível atingir um nível de
consciência elementar, porém fundamental como ponto de partida para uma consciência política.

Nº de Classificação: 3563
AMARAL, Maria de Fatima Nascimento do. Enfermeiro(a) no Programa Saúde da Família - PSF:
alcances e limites de suas ações (O(a)). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2001. 142 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ORNELLAS, Cleuza Panisset
RESUMO: Este estudo, do tipo exploratório-descritivo, tem por objetivo analisar a atuação dos (as)
enfermeiros (as) no Programa Saúde da Família, refletindo sobre os alcances e limites das ações que
desenvolvem. Duque de Caxias, município do Estado do Rio de Janeiro, foi o cenário escolhido para
a realização do estudo. Sete enfermeiros (as) participaram da pesquisa, ou seja, 100% dos
enfermeiros (as) envolvidos (as) no PSF do Município. Para a coleta de dados, foram utilizados a
observação de campo, um questionário e diário de campo. A concepção de família e saúde da família
compuseram o referencial teórico. Reflexões sobre o PSF, a partir das políticas de saúde adotadas no
Brasil desde os anos 70, foram realizadas. O processo de inserção do (as) enfermeiros (as) no PSF
no município, as ações que desenvolvem e as dificuldades no desempenho desta forma identificados,
descritos e analisados. Duas categorias de análise de dados emergem como mais expressivas, uma
de caráter político-ideológico e outra técnico-operacional. Constata-se que a falta de uma política de
recursos humanos e as dificuldades de conciliação entre os modelos assistências oficiais e a
participação da comunidade ainda constituem obstáculos. Constata-se que a necessidade da
reformulação dos pressupostos e compromissos profissionais dos (as) enfermeiros (as), a fim de que
possa desenvolver suas atribuições com vistas à promoção da saúde, à prevenção e à reabilitação
dos agravos a saúde da família, torna-se urgente. Essa reformulação, compreende, sobretudo, uma
nova visão de mundo, uma nova postura de trabalho em equipe e nas práticas de enfermagem.

Nº de Classificação: 3564
THOMAZELLI, Zoleide Martins. Significado das ações do enfermeiro na realização do cuidado
junto ao cliente portador de tetraplegia: uma abordagem fenomenológica na perspectiva de Alfred
Schutz (O). Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto,
2001. 85 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Teresinha de Jesus Espírito Santo da
RESUMO: Estudar o significado das ações do enfermeiro na realização do cuidado ao cliente
portador de tetraplegia, surgiu a partir da minha experiência profissional enquanto enfermeira, quando
pude experiênciar situações que conduziram-me a realização deste estudo. Nessa perspectiva,
busquei compreender o significado da ação do enfermeiro que cuida de cliente portador de
tetraplegia. A compreensão deste fenômeno deu-se com o apoio teórico-metodológico da
Fenomenologia Compreensiva de Alfred Schutz. Para desvelar o significado desta ação utilizei a
entrevista fenomenológica, norteada por duas questões: "O que é para você cuidar do cliente
portador de tetra" e ainda "O que você tem em vista quando realiza o cuidado ao cliente portador de
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tetraplegia?". A partir da análise compreensiva das falas dos depoentes, emergiram três categorias
concretas do vivido, o que permitiu a construção do tipo vivido: "O enfermeiro que realiza o cuidado
ao cliente portador de tetraplegia acaba experenciando o lado do outro, objetivando cuidar de forma
mais adequada, esperando assim proporcionar conforto físico e não físico". Este desvelar despertoume um repensar sobre as ações realizadas; "o cuidado" em que se faz presente por um objetivo
comum de prestar uma assistência de enfermagem adequada e humanizada, havendo um sentimento
de relação social enfermeiro-cliente, mantendo-se aberto e sensível para perceber a necessidade de
cada momento para com aqueles que o cuidado inclui valores universais como melhorar a qualidade
de vida enquanto humana.

Nº de Classificação: 3565
MOREIRA, Vilma Perez. Ensino da ética sob uma nova ótica: o programa ao nível de graduação
em enfermagem (O). Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo
Pinto, 2001. 89 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
SILVA, Ilda Cecília Moreira da
RESUMO: Esta dissertação tem como objeto de estudo o ensino da ética em cursos de graduação
em enfermagem no mundo de hoje. Objetiva caracterizar nos programas adotados nas Disciplinas de
Ética em Enfermagem de Cursos de Graduação, em quatro escolas da cidade do Rio de Janeiro,
indicativos que possam ser ou não o ensino de uma ética sob uma nova ótica, discutindo os achados
e analisando o que permaneceu ou o que avança como novo no ensino da ética. É um estudo de
natureza quanti-qualitativo com enfoque na análise do conteúdo de documentos (Programas de
Ética). Foram analisados as ementas, os objetivos, os conteúdos programáticos, as estratégias e as
bibliografias. Encontramos um "retrato" dos mesmos obedecendo ás regras da homogeneidade e
pertinência, segundo Bardin. Estabelecemos que os programas de ética aqui apresentados indicam
que existem um retrato e um sistema de idéias que incluem a manutenção da ética vigente,
estabelecida e um avanço no sentido de inclusão de novos elementos no ensino da ética, com uma
nova ótica. Foram feitas duas categorizações: a primeira, através do recorte temático, onde
encontramos idéias ou traços do estabelecido e do novo; a segunda categorização onde discutimos o
estabelecido que se renova no ensino da ética e um olhar que o transforma.

Nº de Classificação: 3566
SOUZA, Maria Idalina de. Grupo de convivência do idoso e o enfermeiro: um espaço para
promover a saúde através da sócio-poética. Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola
de Enfermagem Alfredo Pinto, 2002. 131 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
SANTOS, Iraci dos
RESUMO: A não integração de enfermeiras em grupos de convivência para o idoso na cidade de
Volta Redonda é o objeto para reflexão desta pesquisa. Desenvolveu-se, então, um estudo qualitativo
fundamentado na abordagem Sócio-Poética, utilizando-se da dinâmica de expressão como estratégia
de produção de dados junto as doze enfermeiras convidadas a integrar o grupo pesquisador, com
base no seguinte tema orientador: Por que as enfermeiras ainda não se integraram nos grupos de
convivência para a terceira idade? Que motivos teriam para deixar de cuidar de uma clientela
merecedora de cuidados de enfermagem? A pesquisa teve como objetivo: identificar os obstáculos
para não-integração de enfermeiras nos grupos de convivência e demonstrar a possibilidade da
presença e a contribuição da mesma. Partindo da análise das estruturas de pensamento do grupo
pesquisador emergiram duas categorias: Uma FILOSOFIA PARA A PESSOA IDOSA - situando o
idoso em lugares sócio-míticos representados pela Terra, Ponte, Labirinto, Cume e Arco-Íris e uma
FILOSOFIA PARA O CUIDADO - situando o cuidar nos espaços sócios-míticos da Terra, Labirinto,
Falha, Ponte, Cume, Caminho, Caminho-Ponte, Arco-Íris. Nesta perspectiva identificamos um grupo
de profissionais que não excluem o idoso e o cuidado, mas se exclui de estar neste espaço ora por
desconhecerem sobre esse idoso e seu cuidar, ora porque realmente não priorizam estar lá ou
porque tem dificuldade em entender a pessoa idosa como sujeito que está no "fluxo da vida", numa
etapa do ciclo vital que ainda irão vivenciar, o que "aparentemente" faz com que se distanciem, pois
pode denunciar a própria velhice. É um apagar da própria finitude da juventude ao se ver no espelho
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representado pela presença do idoso. Não trabalhar com idosos é como quebrar o espelho para não
se ver o futuro. Entendemos que a possibilidade da presença da enfermeira em espaços de
convivência passa pela conscientização de sua própria finitude, entendesse como idoso no futuro
para depois criar e fincar raízes na terra que é fértil, através da contextualização, da compreensão do
concreto e do subjetivo do que está nesta terra, do se apresentar e interagir com esse grupo num
compartilhar de experiências e objetivos comuns, numa relação onde se possa conhecer e refletir
sobre as concepções de vida e saúde no processo de viver / envelhecer.

Nº de Classificação: 3567
OLIVEIRA, Jane Horácio Folena de. Necessidades assistenciais de saúde da gestante
adolescente ao buscar a consulta de enfermagem na unidade básica. Rio de Janeiro.
Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2003. 71 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TOCANTINS, Florence Romijn
RESUMO: O fundamento teórico-prático desse estudo é um grupo humano que necessita de atenção
e assistência diferenciada por estar numa fase de vida duplamente especial: gestante e adolescente.
Tem como objetivo compreender as necessidades assistenciais dessa clientela gestante e
adolescente quando procura a Consulta de Enfermagem no serviço de Pré-Natal de uma Unidade
Básica de Saúde. Foi desenvolvido fundamentado no referencial teórico-metodológico da
Fenomenologia sociológica de Alfred Schutz, reconhecendo que somente a pessoa que vivencia a
ação pode expressar o motivo de seu agir e conseqüentemente apontar suas necessidades
assistenciais. Para desvelar esse significado foram realizadas entrevistas fenomenológicas, mediante
um encontro face a face, durante a Consulta Enfermagem junto a gestantes adolescentes, cujos
depoimentos apontaram para as seguintes categorias do vivido: "saber sobre neném e si mesma",
como também "conversar e ser ouvida pela enfermeira", e "ser bem tratada". Estas categorias são
expectativas assistenciais que perpassam não somente pelo campo da ciência mas também pelo
encontro com ela mesma, à medida que sendo a gravidez um fato biológico e novo, requer
informações e experiências que ainda não compõem a sua situação biográfica. Neste sentido a
análise compreensiva do conjunto destas categorias permitiu compreender que a gestante
adolescente apresenta como necessidade uma assistência que conduza a um saber e um conhecer
de ambos os envolvidos: filho e gestante, permeado por uma relação de confiança com o enfermeiro.
Esta compreensão aponta para a importância de conduzir a Consulta de Enfermagem, junto a esta
clientela, situando-as no mundo que a vida lhe proporciona. Esta postura profissional contribuirá para
a adequação do conteúdo e das estratégias a serem utilizadas na Consulta de Enfermagem Pré-Natal
a gestante adolescente.

Nº de Classificação: 3568
GONZALEZ, George Raphael Reis. Análise do cotidiano e do cuidado de enfermagem ofertado
ao paciente submetido ao transplante de medula óssea: uma contribuição para uma assistência a
ser pensada e praticada (A). Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Alfredo Pinto, 2003. [124] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Célia Antunes Chrysóstomo de
RESUMO: O estudo é de natureza qualitativa, com enfoque nas representações sociais e tem como
objetivo o paciente submetido a transplante de medula óssea frente às restrições diárias e sócias
após a alta hospitalar. Tem como objetivos: descrever as representações do paciente submetido a
transplante de medula óssea acerca do seu cotidiano após a alta hospitalar frente às restrições
diárias e sociais estabelecidos, descrever as formas de cuidar e cuidado ofertado pela equipe de
enfermagem e analisar as estratégias desenvolvidas pelos pacientes no enfrentamento destas
restrições para manter a qualidade de vida. O cenário foi o Centro de Transplante de Medula Óssea
do Instituto Nacional do Câncer. Utilizou-se como técnica de coleta de dados a dinâmica de grupo
associada à discussão de grupo, com a participação de trinta pacientes que se encontravam em
acompanhamento pós-alta hospitalar. Desta forma emergiram três categorias a saber: Desesperança
e Impotência frente à dependência, que diz respeito às representações do paciente no cotidiano das
restrições; atributos de quem cuida no transplante de medula óssea, trata das representações do
cuidar e do cuidado oferecido; e por fim a categoria redefinindo a qualidade de vida após o
transplante de medula óssea, que diz respeito as estratégias de enfrentamento desenvolvidas pelos
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pacientes no período das restrições diárias e sócias após a alta hospitalar. Conclui-se que somente
conhecimentos técnico-científicos e tecnologia de última geração não dão conta das necessidades
bio-psico-sócio-espirituais deste paciente. O assistir deve voltar-se para uma relação
enfermeiro/paciente marcada sobretudo pela promoção da qualidade de vida.

Nº de Classificação: 3569
MOREIRA, Almir da Costa. Enfermagem/tanatologia: o profissional frente à possibilidade de sua
própria morte. Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto,
2003. [72] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Maria Aparecida de Luca
RESUMO: Este estudo surgiu da minha prática profissional em setores de alta complexidade, quando,
em algum momento, um dos pacientes cuidado por mim não atendia à terapêutica aplicada e ocorria
o óbito. As reações comportamentais dos profissionais não eram compreensíveis para mim pois,
como não sentir nada perante este fato se, fisiologicamente, tínhamos uma descarga de adrenalina
nos mobilizando? Trata-se de uma pesquisa tipo estudo de caso, realizada em um hospital
universitário, situado no município do Rio de Janeiro, composta aleatoriamente por 33 enfermeiros,
com o objetivo de identificar o sentimento dos enfermeiros, ante a possibilidade de sua própria morte,
analisar a identificação com a morte do outro e saber se há contribuição significante para a
compreensão desses sentimentos, após discussões sobre o tema (morte). A população alvo foi
abordada através de uma dinâmica elaborada com está finalidade, sendo oferecido aos participantes
dois questionários como instrumento de coleta de dados, no início e ao término da dinâmica. Os
dados obtidos foram tratados quanti-qualitativamente pelo método five-cross e apresentados,
numericamente, em um quadro demonstrativo. A análise e discussão dos resultados, permitem
concluir a necessidade de se discutir mais sobre este tema, sendo de grande contribuição profissional
e pessoal, para os profissionais de enfermagem que houvesse uma disciplina de Tanatologia em sua
grade curricular.

Nº de Classificação: 3570
MARZANO, Maria Luisa Rietra. Usuário do Centro de Atenção Psicossocial: subsídios para
consolidar a enfermagem na reforma psiquiátrica (O). Rio de Janeiro. Universidade do Rio de Janeiro.
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, 2004. [176] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Célia Antunes Chrysóstomo de
RESUMO: O estudo trata das representações sociais de 34 usuários do Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) da Prefeitura Municipal de Ubá - M.G. sobre o tratamento oferecido. Os objetivos
traçados foram: identificar as representações sociais dos usuários do CAPS sobre o tratamento
oferecido, e analisar, à luz das representações sociais, o significado do tratamento no CAPS para os
usuários. A metodologia que norteou o estudo é a pesquisa qualitativa com a abordagem das
Representações Sociais. A estratégia utilizada para a coleta de informações foi uma entrevista,
embasada em alguns dados informativos, tais como: sexo, idade, escolaridade, número de
internações psiquiátricas, religião, estado civil, profissão, cor, data do início do acompanhamento no
CAPS e número de dias da semana em que freqüenta o serviço; e também em pergunta aberta:
"Você que já vivenciou X internação (s) psiquiátrica (s), como você vê hoje o seu tratamento no
CAPS?". As categorias encontradas foram nomeadas da seguinte forma: "O CAPS proporcionando
uma vida melhor"; "As internações psiquiátricas como lembranças passadas"; "O espaço social como
possibilitador de mudanças na vida". A partir da discussão das categorias, ficou evidenciado que o
tratamento no CAPS, para o portador de sofrimento psíquico, é muito melhor que o tratamento
oferecido pelo hospital psiquiátrico, pois oferece um acompanhamento individualizado, onde ele é
escutado, é acolhido; é também um espaço onde é possível gerar encontros, trocas, amizades; é um
lugar de referência para o usuário e familiares; há atividades de lazer, de possibilidades de reinserção
em sua comunidade e de (re) organização de sua vida. Enfim, fica claramente evidenciado que o
CAPS abre possibilidades para permitir ao usuário aliviar seu sofrimento, dar sentido à sua vida e a
conquistar sua cidadania.

Nº de Classificação: 3571
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SOARES, Maria Socorro de. Grito de dor ou uma canção de amor?: espiritualidade na realidade de
clientes com HIV/AIDS (Um). João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da
Saúde, 2003. 151 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LIMA, Carlos Bezerra de
RESUMO: Este estudo, que consiste em uma pesquisa de natureza qualitativa, teve como objetivo
investigar as necessidades espirituais dos clientes acometidos pelo HIV/AIDS e compreender a
percepção dos mesmos frente aos cuidados espirituais em nível hospitalar à luz da variável espiritual
da Teoria de Betty Neuman. Os sujeitos da pesquisa foram dez clientes hospitalizados no Complexo
de Doenças Infecto-contagiosas Clementino Fraga, referência no atendimento de clientes com
HIV/AIDS, na cidade de João Pessoa - PB. Os dados foram coletados mediante entrevistas guiadas
por um roteiro previamente elaborado e agendadas individualmente de acordo com a disponibilidade
de cada cliente. A análise foi baseada na variável espiritual da teoria de Betty Neuman, a partir da
extração de unidades de significados, emergindo as seguintes categorias: visualizando a
enfermidade, percebendo o bem-estar espiritual, percebendo a angústia espiritual, percebendo
cuidados espirituais, dimensionando cuidados espirituais, percebendo experiências institucionais nos
cuidados espirituais. A pesquisa revelou que a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS),
epidemia que desafia a sociedade, marcada pelo medo, pelo preconceito e pela injustiça, exige dos
profissionais uma prática imbuída do espírito de compaixão, compreensão e amor. O estudo mostrou
que, apesar do estigma em relação o HIV/AIDS, houve avanços em relação a apoios de familiares e
amigos. Foi constatado ainda que a inserção de clientes em grupos, na instituição ou fora dela, é
forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas que convivem com essa problemática. Ressalta
que as instituições e programas que lidam o problema, graças ao avanço da ciência, têm
correspondido, em alguns aspectos, no atendimento aos clientes, mas deixa lacunas no que se refere
à subjetividade dos mesmos. Evidencia que a espiritualidade, ou o bem-estar espiritual é um fator
importante na maneira como os indivíduos enfrentam a problemática do HIV/AIDS e suas
conseqüências. Isso reforça minha concepção de que a espiritualidade precisa ser mais bem
compreendida e valorizada na formação profissional de saúde e áreas afins, e nas instituições de
saúde. Este processo possibilitou uma reflexão no que se refere às necessidades espirituais dos
clientes acometidos pelo HIV/AIDS e aos cuidados prestados na dimensão espiritual pela
enfermagem e por pessoas que procuram a instituição, visando dar conforto espiritual aos clientes,
além de proporcionar subsídios para o ensino, a pesquisa e a extensão.

Nº de Classificação: 3572
BANDEIRA, Maria Lucia Hanriot e. Encontro marcado do psicodrama com a auxiliar de
enfermagem: antes que a chama se apague.... Brasília. Universidade de Brasília. Faculdade de
Ciências da Saúde, 2004. [138] f.
Dissertação (Mestrado Ciências da Saúde)
Orientador(es): ALVES, Elioenai Dornelles
RESUMO: O presente estudo analisa a importância da ação psicodramática para a categoria de
auxiliares de enfermagem que atuam num contexto hospitalar público para que estas não se
autoconsumam com as condições estressoras do cotidiano hospitalar. O exercício da enfermagem é
fatigante e as profissionais enfrentam longas jornadas de trabalho. Trabalham com pacientes
queixosos, dependentes e muitas vezes agressivos. Lidam com cobranças da instituição hospitalar,
dos médicos, dos pacientes e seus acompanhantes, além das auto-exigências. Enfrentam limitações
técnicas, materiais e pessoais que conferem uma marcha tensa e desagradável. O enfrentamento da
finitude é desgastante para o profissional, pois esta se impõe, como um limite, um fim que escapa de
suas mãos. Há, na categoria, um sentimento de menos varia pela desqualificação e desumanização
com que é tratada. Sentem-se impotentes frente à situação, não encontrando recursos internos para
interferir e promover uma mudança no contexto hospitalar. A auxiliar de enfermagem aprende a ser
obediente e a ter controle das emoções, negando-as e distanciando-se delas. A profissão é vista
como sacerdócio, no qual a profissional deverá reduzir o sofrimento dos pacientes que estão
internados no hospital. No entanto, o conteúdo psíquico da profissional de enfermagem não é levado
em consideração. Neste enfoque, as suas emoções são desprezadas e banidas do âmbito hospitalar.
O emprego do psicodrama aliado ao jogo dramático confere um clima lúdico, dramático, tenso,
humorado e permissivo para o desvelamento do ser. A revolução criadora moreniana propõe a
recuperação da espontaneidade e da criatividade através do rompimento com padrões e
comportamentos estereotipados, com valores e formas de participação na vida social que acarretam a
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automatização do ser humano. A proposta de intervenção grupal junto às profissionais se fez
necessária para tornar possível a reorientação da mentalidade delas mesmas, de maneira que
possam, dentro do setting psicoterapêutico, compartilhar idéias, promover relacionamentos
interpessoais mais saudáveis e permitir que sua espontaneidade e criatividade se desenvolvam, com
o objetivo de tornarem-se profissionais mais completas, unindo corpo, mente e espírito. Um
investimento psicodramático nesta categoria é uma estratégia para a humanização hospitalar, tendo
em vista que a atenção da profissional para o cuidado de si mesma se reflete na qualidade do
cuidado ao enfermo.

Nº de Classificação: 3573
FARIA, Ruth Minamisava. Fatores de risco para nascidos vivos de baixo peso, pré-termos e
pequenos para a idade gestacional em Goiás, Brasil, 2000. Goiânia. Convênio Rede CentroOeste, UNB/UFG/UFMS, 2004. 107 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): BARBOSA, Maria Alves
RESUMO: Recém-nascidos de baixo peso ao nascer (RNBP), pré-termos (RNPT) e pequenos para a
idade gestacional (RNPIG) são considerados problemas de saúde pública pela associação com altas
taxas de mortalidade e morbidade. Nenhum estudo prévio sobre fatores de risco para RNBP, RNPT e
RNPIG na região central do Brasil foi encontrado na literatura. Entretanto, é necessário determinar os
riscos desses recém-nascidos para o planejamento adequado da política de saúde local. Assim, este
estudo teve como objetivo identificar as prevalências e os fatores de risco para RNBP, RNPT e
RNPIG entre nascidos vivos no Estado de Goiás, Brasil. Foi realizado um estudo transversal tendo
como fonte de dados o Sistema de Informações de Nascidos Vivos ligado ao Ministério da Saúde.
Examinou-se todos os 92.745 recém-nascidos de gestação única residentes no estado de Goiás, no
ano 2000. Usou-se análise de regressão logística para identificar os fatores de risco associados ao
RNBP (<2500 g), RNPT (<37 semanas de gestação) e RNPIG (<2500 g e > 37 semanas de
gestação). Os fatores de risco das três variáveis dependentes diferiram entre si. Em Goiás, os RNBP
apresentaram uma prevalência de 5,96% e os fatores de risco identificados foram: baixa e avançada
idade materna, mulheres não casadas, menos de sete consultas de pré-natal, parto não hospitalar,
residentes fora da região metropolitana de Goiânia e neonatos do sexo feminino. Para os RNPT, a
prevalência foi de 5,30% e os riscos foram encontrados para mães com baixa e avançada idade,
menos que sete consultas de pré-natal e residentes fora da região metropolitana de Goiânia. RNPIG
apresentaram prevalência de 3,40% e os principais fatores de risco foram: baixa e avançada idade
materna, menos que oito anos de escolaridade, menos que sete consultas de pré-natal, recém-nato
do sexo feminino e residente no interior do estado. Ações intersetoriais localizadas, principalmente
nos municípios mais carentes, são necessárias para reduzir as desigualdades da saúde materna e
infantil.

Nº de Classificação: 3574
SILVA, Maria Rejane Ferreira da. Salud para todos en al año ...: a propósito de las parasitosis
intestinales y de las deficiencias nutricionales, ¿ qué hemos hecho?: una reflexión sobre la práctica de
la salud pública en Brasil. Bellaterra (Espanha). Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de
Medicina. Departamento de Pediatría, Obstetricia y Ginecologia, y Med. Preventiva, 2001. 178 f.
Tesis (Doctorado en Salud Pública)
Orientador(es): GARCIA GIL, Maria del Mar
VALL COMBELLES, Oriol
RESUMO: Objetivos: estudiar la prevalencia de parasitosis intestinales, de anemia y de desnutrición
energético-proteica (DEP) y analizar la posible asociación entre la prevalencia de helmintiasis y de
algunas especies de helmintos y de protozoos, anemia y DEP con otras variables de naturaleza
biológica, clínica y socio-económica. Metodología: se realizó un estudio de corte transversal en Joana
Bezerra (urbana) y Jaboatão (rural), áreas de la Región Metropolitana de Recife-Pernambuco, Brasil.
Los grupos fueron seleccionados de forma aleatoria y estaban constituidos por niños y adolescentes
de 1 a 16 años y de ambos sexos. Tanto en Joana Bezerra (n=531) como en Jaboatão (n= 265) se
utilizaron como indicadores socioeconómicos la escolaridad materna (analfabetos y alfabetizados), la
renta familiar per capita - RFPC (>1/4 de salario mínimo y <1/4) y la densidad domiciliaria (>2
personas por espacio intradomiciliario <=2 personas). La recolección de datos fue realizada durante
el período comprendido entre junio de 1994 y enero 1997. Se recogieron dos muestras de heces y
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una de sangre. El examen coprológico fue realizado a través de la técnica Hoffman. Las muestras de
sangre fueron examinadas a través del "Analizador Hematológico CELL - DYN 3000CS". Los
indicadores antropométricos utilizados fueron los índices altura para la edad (A/E), peso para la edad
(P/E) y peso para la altura (P/A). Para la estimación de la prevalencia de desnutrición se asumió
como punto de corte -2 desviaciones estándares (DE) y en los análisis estadísticos -1,5 DE por
debajo de la mediana de referencia del National Center for Health Statistics (NCHS). La asociación
entre las variables fue medida por el test de ÷² de Pearson, Test de tendencia lineal y el test exacto
de Fisher, en los casos necesarios. En todos los tests se adoptó el 5% como nivel de significación. Se
propuso la construcción de un modelo logístico multivariante para evaluar el efecto de cada factor
asociado a una mayor prevalencia de infección parasitaria. Resultados: Las proporciones de
analfabetismo, de RFPC (<¼) y de densidad domiciliaria (>2) fueron en Joana Bezerra: 35,7%, 67,4%
y 25,4% respectivamente y en Jaboatão: 26,8%, 71,7% y 11,3%. La prevalencia global de parasitosis
intestinales fue del 86,9% en Joana Bezerra y del 87,4% en Jaboatão. El A. Lumbricoides y el T.
trichiura fueron las especies más prevalentes en las dos áreas. En Jaboatão también se registraron
altas proporciones de Ancylostomideos (28,7%) y se S. Stercoralis (11,9%). En Joana Bezerra, las
prevalencias de E. histolytica y de G. lamblia fueron de 32,2% y 17,1% y en Jaboatão fueron de
23,4% y 8,8% respectivamente. La prevalencia de anemia fue de 32,2% en Joana Bezerra y de
22,7% en Jaboatão. La desnutrición estimada por los índices A/E, P/E y P/A fueron respectivamente
de 6,6%, 6,8% y 3,0% en Joana Bezerra e de 13,1%, 6,3% y 2,4% en Jaboatão. En lo referente a los
aspectos clínicos se observó que más de la mitad de toda la muestra presentó alteración del apetito y
dolor abdominal y más del 25% de ambas poblaciones presentaron diarrea. En los análisis
bivariantes, en Joana Bezerra se encontró que las prevalencias de helmintiasis, A. lumbricoides, T.
trichiura y anemia presentaron asociación estadística (p<0,05) con la edad; las prevalencias de E.
histolytica, anemia, A/E y P/E con el sexo; las prevalencia de helmitiasis, de A. lumbricoides, de T.
trichiura y de E. histolytica con la densidad domiciliaria; y las prevalencias de T. trichiura y de E.
histolytica con la RFPC. En Jaboatão, las prevalencias de helmintiasis de A. lumbricoides, de G.
lamblia y de anemia presentaron relación estadística (p<0,05) con la edad; las prevalencia de
helmintiasis y de E. histolytica con RFPC; y las prevalencias de helmintiasis, de A. lumbricoides y de
T. trichiura con la escolaridad materna. Los modelos finales del análisis de regresión logística no
aportaron una visión coherente del conjunto. Conclusiones: la salud de la población constituye la
expresión de determinantes y condicionantes de naturaleza biológica, ambiental, cultural, económica
y social. En América Latina, y particularmente en Brasil, las desigualdades e inequidades en salud
emergen del contexto social marcado por la enorme concentración de la riqueza. Sin embargo, las
acciones e intervenciones en salud continúan apoyándose en informaciones que no consideran las
profundas divisiones de la sociedad en clases o la concentración de la población en ciudades y
regiones metropolitanas. Por otro lado, la práctica ha demostrado el fracaso de la adopción de
medidas de control de enfermedades basadas en el modelo ecológico de interpretación del proceso
salud-enfermedad que privilegia el enfoque clínico, centrado en el acto médico de atención individual.
Esta observación es particularmente contundente cuando se trata de las enfermedades parasitarias y
de las deficiencias nutricionales. Los patrones de prevalencias de ambos problemas de salud
encontrados en este estudio justifican la necesidad de evaluaciones periódicas del estado de salud en
áreas con características socioeconómicas semejantes. Además, parece ser conveniente buscar
otras alternativas de control de estas enfermedades, que permitan a la sociedad participar en la
política de discusión y de gestión de recursos.

Nº de Classificação: 3575
TAVARES, Maria do Carmo Teatini. Experiência de adolescer com AIDS (A). Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2003. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FREITAS, Maria Imaculada de Fátima
RESUMO: Trata-se de estudo qualitativo com abordagem dentro do método sociológico,
fundamentada nas teorias do interacionismo (SIMMEL, 1991; GOFFMAN, 1999; PETITAT, 1998). A
pesquisa teve por objetivo compreender as experiências de adolescentes portadores do vírus HIV
infectados por transmissão vertical. O referencial teórico foi o das interações sociais, analisando-se a
vivência dessas pessoas no seu espaço social. O estudo desenvolveu-se no Centro de Treinamento e
Referência em DST/Aids da SMSA-PBH/UFMG. Os sujeitos da pesquisa foram adolescentes de
ambos os sexos, com idade entre 12 e 17 anos, infectados pelo vírus HIV por transmissão vertical. A
coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas abertas. Foram realizadas 12 entrevistas. A
análise teve como principal referência teórica o trabalho de Petitat (1998) sobre o segredo e suas
formas sociais. O estudo nos permitiu compreender como interagem socialmente os adolescentes
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portadores do vírus HIV e como integram esta situação com a adolescência. Os dados empíricos
apontaram para a dificuldade dos adolescentes em expressar a compreensão sobre o diagnóstico e
de revelar seus pensamentos e comportamentos nas interações sociais e nas perspectivas de vida
que constroem para si. Um grande emaranhado de sentimentos foram revelados entre a história
familiar, os fantasmas de um corpo em transformação, a inibição da sexualidade, o segredo como
condição para as interações sociais, o tratamento como limitação do cotidiano. As atitudes ou
condutas interativas apresentadas pelos adolescentes estudados foram: necessidade de (querer) ser
igual aos outros, não ruptura do cotidiano por causa do diagnóstico, a "marginalização" do uso de
medicamentos no dia-a-dia, medo das afetos e desafetos conseqüentes a uma possível revelação do
diagnóstico e ser HIV+ se transforma num espaço de não confidência, mesmo com aqueles
considerados amigos. O estudo apontou para a necessidade de repensar estratégias para o
atendimento integral dos adolescentes; refletir sobre a organização da atenção à saúde dos
portadores e doentes de Aids; promover um trabalho integrado por parte da equipe de saúde para
uma adequada abordagem com os adolescentes infectados pelo vírus HIV, visando a melhoria da
qualidade de vida tanto nos aspectos clínicos como psicossociais e conseqüentemente dos
mecanismos de prevenção e controle da doença.

Nº de Classificação: 3576
DOMINGOS, Selisvane Ribeiro da Fonseca. Consulta ginecológica sob a ótica de adolescentes:
uma análise compreensiva (A). Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2003. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MADEIRA, Anézia Moreira Faria
RESUMO: Minha experiência como enfermeira levou-me a realizar este estudo, buscando
compreender o significado atribuído pelas adolescentes à consulta ginecológica. Para essa
compreensão, utilizei-me da pesquisa qualitativa, numa abordagem fenomenológica, à luz de
algumas concepções do filósofo Maurice Merleau-Ponty. Assim, o estudo foi realizado com
adolescentes que procuravam o Serviço de Atenção à Saúde do Adolescente/Instituto da Criança e
do Adolescente de Juiz de Fora/MG e que consentiram em participar dele. A coleta de dados foi
realizada no período de janeiro a março de 2003, por meio de uma entrevista aberta, com a seguinte
questão norteadora: "Conte, para mim, o que é para você se submeter à consulta ginecológica". Os
discursos das 18 adolescentes foram analisados de acordo com os passos propostos por Martins e
Bicudo (1989), os quais me permitiram construir 15 temáticas de análise que confluíram para três
categorias: "Expressão de Sentimentos", "Cuidado com a Saúde" e "Relação com o Profissional de
Saúde". Para as adolescentes, ir ao ginecologista e se submeter à consulta causa constrangimento,
pois é preciso falar sobre a intimidade e expor o corpo ao exame ginecológico. No entanto, elas
suplantam tais sentimentos, pois reconhecem que este momento é importante e necessário para
cuidar da saúde e consideram que a existência do vínculo com o profissional de saúde possibilita o
diálogo através de uma relação intersubjetiva, favorecendo a expressão de dúvidas e preocupações.
A partir da compreensão do significado atribuído pelas adolescentes à consulta ginecológica, acredito
que este estudo poderá impulsionar reflexões sobre o atendimento às adolescentes e direcionar um
novo caminho para se desenvolverem ações educativas no processo de assistência à saúde.

Nº de Classificação: 3577
BATISTA, Gilberto. Representações e práticas do cotidiano de moradores de área endêmica
para esquistossomose em Minas Gerais. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais.
Escola de Enfermagem, 2003. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GAZZINELLI, Andréa
GAZZINELLI, Maria Flávia
RESUMO: O objetivo deste estudo foi o de analisar, junto aos moradores de uma zona rural,
endêmica para esquistossomose, as representações e práticas do cotidiano numa perspectiva de
gênero. Participaram do estudo 6 famílias num total de 43 pessoas. A coleta de dados foi feita através
de entrevista semi-estruturada, e os dados foram analisados utilizando-se o conceito de "habitus"de
Bourdieu. Os resultados mostraram que as práticas e representações dos moradores sobre o
cotidiano estão relacionadas às estruturas de espaço, tempo e relações microsociais. As categorias
identificadas foram: 1) o trabalho coletivo na organização do cotidiano da comunidade rural; 2) o
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trabalho dos homens; 3) o trabalho das mulheres; 4) o trabalho das crianças e dos adolescentes; 5)
as práticas educativas; 6) as representações; 7) o lazer na vida dos moradores; 8) as tensões e
gostos do viver na comunidade rural. Pode-se concluir que as práticas das pessoas e sua família de
lidar com o cotidiano são determinadas por aspectos objetivos, subjetivos e de infra-estrutura. Estes
aspectos devem ser explorados para o planejamento e desenvolvimento de programas de
intervenção e controle de endemias, uma vez que revelam pontos de inflexão e resistência a
mudanças de comportamento frente a doença.

Nº de Classificação: 3578
OLIVEIRA, Valéria Conceição de. Anotações do enfermeiro no acompanhamento do crescimento
e desenvolvimento infantil: um estudo compreensivo. Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2003. 137 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CADETTE, Matilde Meire Miranda
RESUMO: Os registros/anotações de enfermagem compõem o prontuário do cliente, que por sua vez
é um instrumento valorativo da comunicação escrita entre os membros da equipe de saúde. Dessa
forma, esses registros precisam ser claros, objetivos e completos, a fim de permitir a continuidade do
cuidado individualizado e autêntico. Isto posto, o objetivo deste estudo foi o de compreender o
significado que o enfermeiro atribui às anotações de enfermagem, na realização do acompanhamento
e desenvolvimento (CD) infantil. Participaram do estudo nove enfermeiros que realizam o
acompanhamento do CD de crianças de zero a cinco anos de idade, nas Unidades Básicas de Saúde
da cidade de Divinópolis, Minas Gerais. A abordagem fenomenológica foi a trajetória que sustentou
esta pesquisa e a coleta de dados foi feita através de entrevista aberta, a partir da questão
norteadora: "descreva o que significa para você o registro da sua consulta no acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento infantil". Da análise compreensiva dos discursos emergiram cinco
categorias, a saber: finalidades do registro/anotação de enfermagem; registro/anotação como
substrato para a equipe multiprofissional; registro/anotação de enfermagem tolhido por protocolos e
normas; o descuido do registro/anotação de enfermagem; vivenciando o des-cuido
do
registro/anotação de enfermagem. Os resultados mostraram que, apesar de os enfermeiros
conhecerem e relatarem sobre a importância das suas anotações para a continuidade do cuidado à
criança, delas se constituírem em documento legal, de subsidiarem o trabalho de outros profissionais,
eles continuam produzindo registros incompletos e vazios de significado. Fica patente, o
compromisso do enfermeiro docente incorporar o ensino contínuo da comunicação escrita à
graduação em todas as dimensões e espaços do processo ensino-aprendizagem. Aos enfermeiros, o
dever de darem continuidade a estes estudos nos seus diversos fóruns de encontro, materializando,
na prática, as reflexões e indicativos emergidos dessas discussões. Acredito que estas estratégias
poderão erigir e manter o cuidado solícito e autêntico no acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento da saúde da criança, não só na cidade de Divinópolis, mas em todo contexto de
cuidar do outro.

Nº de Classificação: 3579
RODARTE, Aminadab Rodrigues. Saúde mental em indivíduos envolvidos no acidente com
Césio137 em Goiânia. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2003. [122] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Daclé Vilma
RESUMO: Pesquisa descritiva de caráter exploratório, que se fundamenta na hipótese de que a
exposição individual ou familiar ao acidente radiológico com o Césio137, ocorrido em Goiânia, Goiás,
em 1987, e os fatores a ele relacionados decorrentes da situação de estresse, ansiedade e
depressão tanto individual como familiar, possam ter desencadeado nestas pessoas transtornos
mentais, em índices mais elevados do que os registrados na população em geral. As pessoas
envolvidas no referido acidente, denominadas pela SuLeide (Órgão Estadual responsável pelo
acompanhamento da população envolvida), de grupos de I e II e seus respectivos familiares,
constituíram os sujeitos da pesquisa. O instrumento utilizado foi o Questionário de Morbidade
Psiquiátrica do Adulto - QMPA, constituído por questões compostas por sinais e sintomas capazes de
iniciar transtornos mentais, acrescido de dados epidemiológicos. A coleta dos dados foi feita através
de visitas domiciliares, obedecendo aos critérios da Resolução 196/96 do MS. Os dados foram
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armazenados e processados no programa EPI-INFO, e o tratamento estatístico foi realizado através
de análise dos dados globais e cálculo percentual. As respostas afirmativas em número < que 7 foram
consideradas indicativas de "supostos não casos" e as > que 7 como "supostos casos" de transtorno
mental. Participaram do estudo 78 pessoas, das quais 61 (78,2%) foram considerados como
"supostos casos", e 17 (21,8%) como "supostos não casos" de transtornos mentais, índices bem mais
elevados do que os divulgados recentemente pela OMS. Quanto as variáveis independentes
(pessoais e sociais): 53,8% das pessoas eram do sexo feminino, 41,0% tinham entre 21 e 40 anos,
46,2% estavam solteiros, 62,8% tinham o primeiro grau, 44,8%tinham de 1 a 3 filhos, 48,7% eram
católicos, 35,9% possuíam renda mensal superior a 5 salários mínimos, 64,4% relataram
comorbidade e 39,9% apresentavam o hábito de ingerir bebidas alcoólicas. A população estudada
mostrou-se muito ansiosa, pois as nove questões indicativas de ansiedade, foram respondidas
afirmativamente por mais de 58,2% dos entrevistados; quanto à depressão os percentuais de
respostas foram ainda maiores, pois 81,9% afirmam ficar triste, com desânimo, ter crise de irritação
com freqüência , 80,3% ficam agressivos e explodem com facilidade e 70,5% já pensaram em dar fim
à vida. Quanto ao transtorno da aprendizagem, 81,9% referiram dificuldade em aprender, lembrar e
de entender as coisas; Das três questões indicativas de transtornos obsessivos, duas foram
respondidas afirmativamente por mais de 49% dos entrevistados; As questões indicativas de
transtorno do humor e transtorno da percepção, também tiveram respostas afirmativas elevadas.
Quanto às questões indicativas de deficiência mental 21,3% não conseguem trabalhar o nervosismo
ou doença indefinida, entretanto o uso de medicamentos psicotrópicos e/ou entorpecentes foi referido
por apenas 19,7%. O relato de comorbidade foi muito alto (91,%). Este estudo mostra que quase 16
anos após o acidente, 78,2% das pessoas nele envolvidas apresentam indicativos de transtorno
mental, possivelmente decorrente da maior vulnerabilidade deste grupo de pessoas a alterações
psíquicas em conseqüência do elevado nível de estresse sofrido por elas durante e após o evento.
Assim ficou clara a importância do diagnóstico precoce dos transtornos mentais, bem como das
ações preventivas no sentido de se promover integração comunitária das pessoas traumatizadas
psiquicamente.

Nº de Classificação: 3580
REIS, Dener Carlos dos. Educação em saúde baseada nas representações sociais da
Leishmaniose Tegumentar em uma área endêmica de Minas Gerais. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2003. 196 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GAZZINELLI, Maria Flávia Carvalho
RESUMO: Neste estudo analisa-se o processo de educação em saúde baseado nas representações
sociais da Leishmaniose Tegumentar em uma área endêmica de Minas Gerais. O estudo foi realizado
em duas fases. Na primeira fase, foram identificadas e analisadas as representações vinculadas a
Leishmaniose Tegumentar tendo sido proporcionado aos participantes do estudo, um momento de
reflexão dos temas investigados. A segunda fase consistiu na interação entre as representações
sociais e o conhecimento científico. O referencial teórico-metodológico adotado é o da representação
social em suas duas vertentes: a do conteúdo e da estrutura. Os sujeitos da pesquisa foram 34
moradores da localidade do Brejo do Mutambal, Minas Gerais que tinham ou já haviam tido
experiência com a doença no núcleo familiar. Os resultados da primeira fase identificaram que as
representações sociais estavam estruturadas no núcleo central pelos termos "ferida" e "mosquito" e
no sistema periférico pelos termos "serra", "água parada" e "injeção" relacionados, respectivamente, a
lugar, transmissão e tratamento da doença. Mostraram, ainda, que, em termos de objetivação, a
Leishmaniose se personifica em uma ferida do mosquito com características próprias que a
qualificam. Esta ferida do mosquito é permeada de metáforas e por uma rede de significados
heterogênea. Os resultados da segunda fase mostraram que houve interação e socialização de
conhecimentos. Através desta interação, foi possível verificar que as representações sociais são
sistemas favoráveis ao "acolhimento" do conhecimento científico, ora mais resistente, quando ligado
ao núcleo central, e ora mais flexível, quando ligado ao sistema periférico.

Nº de Classificação: 3581
CORTEZ, Marta Santos Magalhães. Dependência do paciente portador de traumatismo
craniencefálico por acidente automobilístico: um desafio para a família (A). Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2003. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): SENA, Roseni Rosângela de
RESUMO: O estudo foi realizado a partir da trajetória vivida por sete mulheres denominadas
cuidadoras de referência, parentes de pacientes portadores de traumatismo craniencefálico - TCE,
que estiveram internados na Unidade de Cuidado Semi Intensivo (UCSI) de um hospital de Belo
Horizonte, referência estadual para o atendimento ao trauma, no período de junho/julho/2003 e
receberam alta da unidade apresentando escore entre 9 e 12 na Escala de Coma de Glasgow – ECG,
o que representa seqüelas moderadas. O objetivo do trabalho foi analisar as relações dos familiares
dos pacientes de TCE, portadores de seqüelas, ante o desafio deles de cuidar desses pacientes
desde o momento em que foi recebida a notícia do acidente até o retorno ao domicílio. O estudo
define-se como descritivo analítico sustentado na abordagem qualitativa. Os instrumentos para a
coleta de dados foram a entrevista com roteiro semi-estruturado e visita ao domicílio. Os resultados
revelam que a partir do momento em que recebe a notícia de que aconteceu um acidente com um de
seus membros, a família passa por transformações em suas relações. Também apontam para a
importância de estarmos compreendendo esta cuidadora de referência, ainda dentro da dinâmica
hospitalar, para ajudá-la a criar possibilidades de desenvolver a ação do cuidar quando o paciente
retornar ao domicílio, pois ele voltará com dependência física, emocional e social.

Nº de Classificação: 3582
FIGUEIREDO, Mariangela Aparecida Gonçalves. Educação permanente no processo de trabalho
de enfermagem do hospital de ensino de Juiz de Fora. Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2003. 145 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SENA, Roseni Rosângela de
RESUMO: Considerando a concepção de saúde que tem como referência os pressupostos da
Reforma Sanitária e como estratégia a reorganização dos serviços de saúde do Sistema Único de
Saúde (SUS), torna-se imprescindível que a gestão do trabalho em saúde atue na formação das
trabalhadoras em saúde. No processo de trabalho de enfermagem, o conhecimento pode ser
considerado como uma tecnologia que perpassa o agir, o fazer e o ser. No Brasil, a formação em
enfermagem contribuiu para a reprodução das práticas no campo da saúde, especialmente na
cristalização do modelo clínico dominante. Este estudo teve como objetivos: analisar as ações
educativas desenvolvidas no processo de trabalho de enfermagem, apreender a concepção que os
profissionais de enfermagem expressam acerca dos processos educativos, identificar as políticas
implementadas no hospital de ensino foco do estudo referentes às ações educativas articuladas ao
cuidado de qualidade. Realizou-se um estudo qualitativo ancorado no referencial teórico-filosófico do
Materialismo Histórico Dialético. A captação dos dados empíricos deu-se através da aplicação de um
roteiro de entrevista semi-aberto, aplicado a 23 profissionais de enfermagem das Unidades de Clínica
Médica e Cirúrgica, e à Diretora de enfermagem e ao Diretor Geral. Os dados foram submetidos à
análise de discurso. Os resultados revelaram que as ações educativas não estão articuladas ao
processo de trabalho de enfermagem. As ações educativas para os profissionais de enfermagem
devem estar articuladas ao processo de trabalho, através da relação entre a prática do cuidado e o
conhecimento teórico que sustenta esta prática, onde a educação permanente pode ser considerada
uma estratégia para a formação e qualificação dos profissionais de enfermagem, como um
instrumento para a transformação da práxis educativa, de atenção e de gerência. As ações
educativas sistematizadas e participativas no próprio espaço do trabalho articulam o pensar/fazer,
numa intervenção pedagógica-institucional. Conclui-se que torna-se urgente que as trabalhadoras e
profissionais de enfermagem estejam inseridos em processos de educação permanente como
estratégia para a qualidade do ensino, da atenção, da gerência, da vida profissional e pessoal.

Nº de Classificação: 3583
MENEZES, Marisa Gonçalves Brito. Alterações cognitivas de pacientes em pós-operatório de
cirurgias cardíacas no centro de terapia intensiva. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas
Gerais. Escola de Enfermagem, 2003. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Daclé Vilma
RESUMO: A minha motivação para este estudo surgiu da minha experiência como enfermeira
assistencialista, convivendo com pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca em um Centro de
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Terapia Intensiva.E nesse contexto, onde o paciente está inserido, vivenciando novas experiências,
que de forma assistemática, foram observadas manifestações de formas variadas, tais como:
hiperatividade, agitação, raiva, paranóia e logorréia, podendo ter falas desconexas, agressividade e
até mesmo tornando-se violento, se expondo ao perigo e também a toda a equipe de profissionais.
Considerando a necessidade de conhecer as alterações cognitivas apresentadas no pós-operatório
por estes pacientes, este estudo foi desenvolvido com o objetivo de analisar alterações cognitivas em
pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca internados em Centro de Terapia Intensiva. Trata-se
de uma pesquisa de caráter descritivo, de delineamento transversal, desenvolvido em um hospital
geral de Nova Lima - Minas Gerais. A amostra foi constituída de 233 pacientes, brasileiros, com mais
de 18 anos e que tenham tido um tempo mínimo (36 horas) de permanência na unidade. As
alterações neurológicas do sistema cognitivo identificadas foram os quadros de confusão mental
(15,5%), agitação (11,6%) e também crise convulsiva. Identificou-se uma associação significativa com
a idade acima de 40 anos, procedimento cirúrgico, duplo procedimento e revascularização
miocárdica, com alterações cognitivas. Apesar da correlação com o tempo de circulação extracorpórea ter sido expressiva, não houve associação significativa. Os resultados obtidos
proporcionaram o entendimento das alterações cognitivas no pós-operatório de cirurgia cardíaca e
contribuirão dessa forma para o ensino, pesquisa e qualidade da assistência a estes pacientes.

Nº de Classificação: 3584
SANTANA, Lecy Ferreira de. Cuidar de recém-nascidos graves: a percepção da equipe de
enfermagem que atua em uma unidade de terapia intensiva neonatal (O). Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2003. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MADEIRA, Anezia Moreira Faria
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo compreender o que significa para a equipe de
enfermagem cuidar de recém-nascidos graves internados em uma unidade de terapia intensiva
neonatal (UTIN). Para realizá-la, optei pela pesquisa qualitativa, com abordagem fenomenológica. Os
sujeitos que participaram do estudo foram os integrantes da equipe de enfermagem que trabalham na
UTIN do Hospital Materno Infantil do Estado de Goiás. A coleta de dados foi realizada por meio de
observações e de entrevistas abertas, guiadas pelas seguintes questões: "O que é para você cuidar
de recém-nascidos gravemente doentes?" e "Como você vê a mãe do recém-nascido?". Os discursos
dos dez sujeitos entrevistados foram analisados conforme o preconizado por Martins e Bicudo (1998)
- Análise Ideográfica. Dessa forma, apreendi cinco unidades temáticas, que convergiram para duas
categorias de análise: "Cuidando do recém-nascido grave" e "Relacionando com a mãe do recémnascido". Os resultados da pesquisa mostraram que a equipe de enfermagem cuida do recémnascido com atenção, desvelo e afeto, associando a humanização à tecnologia utilizada. Para os
sujeitos, a presença da mãe é importante na recuperação da criança. Porém, há restrições quanto ao
tempo de sua permanência junto ao filho, muitas vezes associado à limitação do espaço físico.
Portanto, este trabalho sinaliza a necessidade de ampliar a participação da mãe nos cuidados do filho
internado em UTIN, além da criação de grupos interdisciplinares, em que seja permitido às mães
expressarem suas dúvidas, ansiedades e expectativas em relação ao tratamento do filho. Acredito,
também, que algo deva ser feito para aliviar as tensões dos profissionais que lidam com a criança
grave, como, por exemplo, a utilização de algumas dinâmicas de grupo, que poderiam contribuir para
amenizar tal situação.

Nº de Classificação: 3585
CHAVES, Mônica. Cuidado domiciliar no Programa de Atenção ao Paciente Crônico Grave no
Hospital IPSEMG (O). Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2004. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SENA, Roseni Rosângela de
RESUMO: Trata-se de um estudo sobre o cuidado domiciliar inserido no Programa de Atenção ao
Paciente Crônico Grave – PAPCG – do Hospital IPSEMG. Apoiou-se no referencial teórico da
proposta de desospitalização que visa atender aos usuários portadores de doenças crônicas, com
alto índice de internações no hospital IPSEMG e hospitais credenciados, garantindo a continuidade
de assistência no domicílio. Propõe também o envolvimento da família e a adesão ao tratamento
através do cuidado humanizado no domicílio, prestado pela equipe 40 do IPSEMG-Família, utilizando-
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se da metodologia denominada Gerenciamento de Casos. Neste estudo, de caráter descritivoexploratório com abordagem qualitativa, utilizou-se o Materialismo Histórico-Dialético como referencial
teórico. O objetivo geral foi analisar o trabalho da cuidadora domiciliar no contexto do Programa de
Atenção ao Paciente Crônico Grave no Hospital IPSEMG. Objetivou, ainda, apreender o significado
do cuidado para as cuidadoras domiciliares, o papel dessas cuidadoras, suas experiências para
exercê-lo no programa e as relações estabelecidas entre as cuidadoras e a equipe que realiza o
referido programa. Os dados foram obtidos a partir de entrevistas com oito (8) cuidadoras domiciliares
utilizando-se de um roteiro semi-estruturado e foram analisados segundo a análise de discurso de
Bordieu et al. (1997). Após leituras e análise dos dados, foram construídas as categorias empíricas.
Os resultados revelaram que as cuidadoras, na maioria, são do sexo feminino, casadas, e possuem
vínculo familiar com o ser cuidado. A faixa etária das cuidadoras varia de 22 a 76 anos e quanto ao
grau de escolaridade há o predomínio do 1o grau. Todas são cuidadoras informais. Observou-se,
também, que o cuidado no domicílio é permeado por sentimentos e dificuldades que são descritas
pelas cuidadoras, e que a principal rede de apoio para as mesmas era a equipe 40 que prestava
atendimento junto ao ser cuidado e transmitia segurança e tranqüilidade para o desempenho das
atividades relacionadas ao cuidar. Para as cuidadoras, a manutenção do PAPCG é de fundamental
importância, pois possibilita o cuidado do ser cuidado portador de doenças crônicas no domicílio,
garantindo uma assistência de qualidade e humanizada.

Nº de Classificação: 3586
WINGESTER, Edna Lúcia Campos. Ser assistido pelo Serviço de Assistência Domiciliar
Terapêutica: uma rica experiência para o doente de AIDS e seu cuidador. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2004. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERRAZ, Aidê Ferreira
RESUMO: Trata-se de um estudo etnográfico, cujo objetivo foi compreender a experiência de quem
vivencia enquanto quem cuida e quem é cuidado, o Serviço de Assistência Domiciliar Terapêutica ADT do Hospital Eduardo de Menezes. Foi desenvolvido com dezessete informantes, de ambos os
sexos, com idade entre 25 e 65 anos, residente em Belo Horizonte. Todos os doentes que tinham
AIDS eram cuidados em suas casas pelo familiar cuidador de referência. A coleta de dados constou
da associação da observação participante, como preconizada por Leininger, 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 dez descritores culturais que
permitiram a identificação dos subtemas: Adoecer de AIDS: um processo transformador da vida e dos
relacionamentos ; O ADT proporciona um tratamento humanizado e com suporte profissional; e A
internação hospitalar: uma experiência difícil e complexa. Esses subtemas constituíram o suporte
para o tema central: Ser assistido pelo ADT: uma rica experiência para quem cuida e quem é cuidado.
As reflexões sobre as entrevistas, os subtemas e o tema central foram essenciais para aprofundar o
conhecimento sobre crenças, valores, sentimentos e necessidades de quem cuida e de quem é
cuidado no ambiente domiciliar, participantes deste estudo. As angústias, por que passaram os
doentes e seus cuidadores no processo de adoecimento de AIDS e das freqüentes internações, os
levaram a perceber o ADT como fonte de apoio. A melhora da qualidade de vida é atribuída pelos
informantes como conseqüência dos cuidados prestados pela família e pela equipe do ADT. Todos os
informantes se consideraram privilegiados por poderem ser assistidos pelo ADT.

Nº de Classificação: 3587
SILVA, Marysia Alves da. Participação dos enfermeiros nos Conselhos de Saúde em Goiânia,
Goiás (A). Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2003.
[130] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LANA, Francisco Carlos Felix
RESUMO: Os enfermeiros têm participado dos Conselhos de Saúde no Brasil desde a sua instituição,
no início da década de 1990. Considerando a inexistência de estudos acerca de como acontece essa
atuação em Goiânia (GO), realizou-se este estudo com o objetivo de analisar a participação nessa
interface da práxis do enfermeiro, o enfermeiro conselheiro, na busca de evidenciar suas
concepções, seus avanços, limites, suas motivações e perspectivas, entre outras. Utilizou-se de uma
abordagem qualitativa, e as informações foram obtidas por meio de entrevistas não estruturadas, as
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quais foram analisadas considerando o quadro epistemológico da proposta da Análise de Discurso. A
análise evidenciou que a participação é permeada por outras concepções pré-formadas, pelas formas
de institucionalização dos Conselhos, pela formação política e pelas diferentes motivações pessoais e
profissionais. O conhecimento para fundamentar a participação social do enfermeiro necessita ser
buscado incessantemente. Recomendam-se outros aspectos para estudos dessa temática.

Nº de Classificação: 3588
LIMA, Rozilene Francisca de. Percepção da família do paciente em relação à modalidade de
internação domiciliar. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2004. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Daclé Vilma
RESUMO: O home care passa a ser uma tendência cada vez mais aceita pelos familiares, pacientes,
equipe multidisciplinar e planos de saúde. A internação domiciliar, aparece no Brasil como vem
acontecendo em muitos paises do mundo como alternativa para a desospitalização. É um meio de
proporcionar assistência mais humanizada, redução de custos, do risco de infecção hospitalar e
adequação na distribuição de leitos hospitalares. Surge então a necessidade de capacitar
profissionais para atuarem nessa área e desenvolver estudos com a finalidade de produzir
conhecimentos específicos com conseqüente aprimoramento da assistência aos pacientes internados
na "nova" modalidade. A presente pesquisa, de caráter exploratório, foi desenvolvida com objetivo de
analisar a percepção familiar sobre a internação domiciliar e hospitalar. Realizada junto a familiares
de pacientes internados no domicílio e assistidos por uma empresa que presta assistência de home
care, em Belo Horizonte - Minas Gerais. A amostra foi constituída por 25 familiares (56,8% da
população estudada) de pacientes internados por no mínimo 06 dias e que recebiam assistência de
enfermagem por no mínimo 12 horas consecutivas. Os dados foram coletados utilizando-se um
questionário preenchido por familiares mais envolvidos com a assistência ao paciente, cujos dados
foram registrados numa ficha individual, para contextualizar o paciente, seus dados pessoais e o
ambiente em que se encontrava inserido. Os resultados encontrados apontam que a população
estudada foi constituída por familiares cuja maioria dos pacientes é do sexo masculino, com idade
acima de 60 anos, casada, portadora de doenças crônicas degenerativas. Os pacientes encontravamse internados de 7 dias a 3 anos e 8 meses no domicílio. A maioria estava consciente, encontravamse 05 em coma e 4 dependentes de ventilação mecânica. Os dados relativos a vantagens e
desvantagens da internação hospitalar e domiciliar foram classificados em três categorias: Conforto,
Atendimento e Segurança. Os dados foram apresentados em quadros, figuras e tabelas, discutidos à
luz da literatura especifica e ilustrados com respostas obtidas nos questionários. Tanto a internação
hospitalar quanto a domiciliar apresentam vantagens e desvantagens. Na internação domiciliar as
vantagens estão mais ligadas à questão da humanização, e no hospital, ao suporte tecnológico
disponível e concentrado em um único lugar facilitando a propedêutica, com definição diagnóstica e
todos os recursos para um atendimento de urgência. Na internação domiciliar e hospitalar as
desvantagens estão mais relacionadas à categoria Conforto. No entanto, no domicílio estas se
referem mais ao ambiente e estrutura familiar, nessa mesma categoria as desvantagens da
internação hospitalar estão mais ligadas às limitações e restrições do ambiente. Espera-se que os
resultados deste estudo constituam subsídios para uma melhor compreensão dos problemas
vivenciados nesta "nova" modalidade, por todos os envolvidos, contribuindo para reflexão e
desenvolvimento de outros estudos inerentes.

Nº de Classificação: 3589
BRASILEIRO, Marislei de Sousa Espíndula. Representações sociais sobre AIDS de pessoas
acima de 50 anos de idade infectadas pelo HIV: riscos e reconstruções. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2004. 136 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FREITAS, Maria Imaculada de Fátima
RESUMO: Este estudo se propõe a discutir as representações sociais elaboradas por nove pessoas
com idade acima de 50 anos, soropositivas para HIV/Aids. A pesquisa foi realizada no período de
2002 a 2003, no município de Goiânia – Goiás e alguns municípios próximos: Aparecida de Goiânia,
Rio Verde, Piracanjuba, Edéia e Santa Rosa. O estudo foi pautado com base em Abric (2000),
buscando-se acessar os conteúdos significativos sobre a experiência da doença. Metodologicamente
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foi utilizada a análise de discurso, através de entrevistas, proposta por Dubar (1998), que fez emergir
blocos temáticos, de acordo com a trajetória do grupo. A análise destes discursos permitiu a
identificação de vários núcleos, um deles, bastante central e rígido, cuja imagem é a de que a Aids é
'ameaça constante de morte' e, circundando esse núcleo, há outros mais distantes e flexíveis, cada
um com seu sistema periférico: Aids 'esse trem não tem cura'; 'Aids não é câncer'; 'depressão', 'o
tratamento é difícil', 'dupla discriminação: ser velho e estar com Aids'. Os resultados mostram que a
vivência das pessoas com idade acima de 50 anos com HIV/Aids é difícil, com a imagem que fazem
de si mesmas como pessoas que vivem em constante ameaça de morte, daí o sofrimento psíquico,
aumentando a depressão e agravando os sintomas. Pode-se afirmar que o preparo dos profissionais
para lidarem com essas pessoas é condição sine qua non para favorecer a humanização do cuidado,
diminuindo o número de injustiças e mortes.

Nº de Classificação: 3590
LEMES, Maria Madalena Del Duqui. Manutenção de potenciais doadores de órgãos: estudo
etnográfico sobre a vivência da equipe de enfermagem (A). Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2004. [198] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BASTOS, Marisa Antonini Ribeiro
RESUMO: Este estudo qualitativo teve como objetivo compreender a vivência da equipe de
enfermagem na manutenção de potenciais doadores de órgãos. Considerei a equipe de enfermagem
como grupo cultural, pois ela compartilha da experiência de cuidar de pacientes com morte
encefálica, descrevendo suas concepções, suas crenças e seus valores diante do processo doaçãotransplante. Utilizei a etnografia como fundamentação metodológica para uma abordagem êmica
compreender esses significados. Os dados foram coletados através da observação participante, da
entrevista etnográfica e da análise documental. A partir da análise dos dados foi possível elaborar três
unidades temáticas: as unidades, a equipe de enfermagem e o paciente, emergindo, assim, o tema
central do trabalho. O grupo cultural descreveu os cuidados de enfermagem na manutenção do
potencial doador de órgãos, de acordo com que é preconizado pela literatura. No processo de análise
dos dados, emergiu o significado que a equipe de enfermagem atribui ao paciente com morte
encefálica. O mesmo "não é paciente", "é tratado de forma desumana" e "é ignorado por todos",
emergindo o tema cultural "não é uma pessoa". Assim, esse estudo proporcionou desvendar valores
e crenças que essa subcultura atribui ao paciente com morte encefálica, interferindo na qualidade da
assistência e, podendo, talvez justificar ser a manutenção a segunda causa da não-efetivação da
doação de órgãos. Esta pesquisa seguiu rigorosamente a Resolução 196/96 do Conselho Nacional
de Saúde, sendo aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas
Gerais - COEP, além de manter seus informantes anônimos. Os dados desse trabalho irão subsidiar
um programa de educação continuada com a equipe de enfermagem que faz parte do processo
doação-transplante.

Nº de Classificação: 3591
GONÇALVES, Ana Maria Pinheiro. Perfil diagnóstico de enfermagem admissional de pacientes
com síndrome coronariana aguda. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola
de Enfermagem, 2004. 119 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Daclé Vilma
RESUMO: Durante décadas, a Enfermagem teve uma orientação dirigida para o imediatismo,
embasando-se em ações práticas, de modo não sistematizado. As transformações sócio-econômicas,
políticas e educacionais, bem como os avanços do conhecimento científico e as descobertas médicas
foram os fatores que contribuíram para que alterações nesta prática ocorressem, visando a
autonomia e independência dos profissionais. Ocorreram modificações quanto ao enfoque da
profissão que passou a se preocupar com a identificação dos problemas dos pacientes e,
posteriormente com os diagnósticos de enfermagem. Os diagnósticos de enfermagem, segunda fase
do Processo de enfermagem, são essenciais para o planejamento de uma assistência efetiva,
permitindo a identificação dos problemas reais ou potencias do cliente, visando a prevenção,
promoção e o restabelecimento de sua saúde. A Taxonomia proposta pela North American Nursing
Diagnosis Association - Nanda é atualmente o Sistema de Classificação de diagnósticos de
enfermagem mais utilizado no mundo e está em construção. Portanto, a cada dois anos, estes
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diagnósticos são revisados a partir de trabalhos desenvolvidos por enfermeiros. Assim, o presente
estudo tem como objetivo analisar o perfil diagnóstico de enfermagem admissional de pacientes com
Síndrome Coronariana Aguda, internados e assistidos através da Sistematização da Assistência de
Enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva Coronariana, de um Hospital filantrópico de Belo
Horizonte, segundo a Taxonomia da Nanda.Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória e
retrospectiva. A amostra selecionada foi constituída por 112 Instrumentos utilizados para Histórico e
Diagnóstico de Enfermagem, correspondendo a 33,3% da população estudada. Foram identificados
350 diagnósticos de enfermagem (em média, 3,1 por paciente), agrupados em 26 títulos diagnósticos
incluídos em 8 domínios e 14 classes, segundo a Nanda. Estes diagnósticos foram analisados
segundo seus componentes estruturais, ou seja, os fatores relacionados e características definidoras,
de acordo com a Taxonomia II da Nanda e discutidos à luz da literatura específica da área. Os
resultados deste estudo poderão subsidiar a reformulação do Instrumento para Histórico e
Diagnóstico de Enfermagem utilizado na Instituição campo de estudo. Esperamos ainda que estes
resultados contribuam para o desenvolvimento na implementação de outros modelos de assistência e
para a produção científica.

Nº de Classificação: 3592
SILVA, Alessandra Cássia Nunes da. Estudo epidemiológico das infecções hospitalares em
pacientes idosos de um centro de terapia intensiva. Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2004. 131 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LANA, Francisco Carlos Félix
RESUMO: A vigilância epidemiológica das infecções hospitalares em pacientes idosos internados em
hospitais gerais para tratamento de doenças agudas é limitada devido às próprias dificuldades
envolvidas no processo de diagnóstico clínico e laboratorial de infecção nesses pacientes. Este
estudo teve como objetivo geral analisar o perfil epidemiológico dos pacientes idosos frente às
infecções hospitalares em um Centro de Terapia Intensiva (CTI) de um Hospital Geral. Foi utilizada a
metodologia do "National Nosocomial Infection Surveillance System" (NNISS) através do componente
de Unidade de Terapia Intensiva. Acompanharam-se 210 pacientes com idade igual ou maior a 60
anos e que passaram pelo Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Alberto Cavalcanti da
Fundação Hospitalar de Minas Gerais (FHEMIG) no período de dezembro de 2000 a dezembro de
2002. Foram notificados 36 casos de infecções hospitalares. Desse total, 23 eram de infecções
respiratórias associadas ao ventilador mecânico, representando 64% da amostra, seguidas pelas
infecções urinárias associadas ao uso da sonda vesical de demora, sete (19%); infecção do cateter
venoso central, três (8%); infecção de partes moles, dois (6%); e infecção da corrente sangüínea
(sepse) associada ao cateter venoso central, um (3%). A taxa global de pacientes idosos com
infecção hospitalar foi de 17,14%. Considerando-se 1000 pacientes-dia, obtiveram-se as taxas
hospitalares (42) e de pele e partes moles (2,32). E considerando-se 1000 procedimentos-dia, as
taxas de infecção foram: do trato urinário (8,12); por cateter venoso central ou arterial (3,48); de
sepse relacionada ao cateter (1,16) e pneumonia associada ao respirador (27). Os principais fatores
que dificultaram o controle da infecção hospitalar dos idosos foram: o não cumprimento das rotinas
técnicas de assepsia implementadas pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar; a falta de
pedidos médicos para a realização de exames microbiológicos; o uso empírico e prolongado de
antibióticos; o uso de procedimentos invasivos por longo período; a gravidade da doença de base no
momento da admissão; a não realização efetiva de programas de atenção à saúde dos idosos; a
ausência de outras metodologias de vigilância epidemiológica de infecção hospitalar validada para
aos idosos; a inexistência de parâmetro dos indicadores das infecções hospitalares e a escassez de
referencial bibliográfico sobre o assunto. As principais medidas de prevenção e controle de infecção
hospitalar, principalmente em pacientes idosos, devem contemplar a adesão de toda a equipe no
cumprimento das rotinas básicas, desde a lavagem das mãos até as rotinas técnicas de assepsia em
procedimentos invasivos mais complexos.

Nº de Classificação: 3593
CAMPOS, Sibylle Emilie Vogt. Avaliação da qualidade de assistência no Centro de Parto Normal
"Dr. David Capistrano da Costa Filho" em Belo Horizonte-MG. Belo Horizonte. Universidade
Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2004. 172 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LANA, Francisco Carlos Felix
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RESUMO: Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e exploratório com o objetivo de avaliar a
qualidade da assistência prestada no Centro de Parto Normal "Dr. David Capistrano da Costa Filho",
em Belo Horizonte, através de levantamento de variáveis clínicas e da satisfação das parturientes.
Foram analisados os partos de 2115 mulheres admitidas no CPN no período entre Janeiro de 2002 e
Junho de 2003 e aplicados 147 questionários de satisfação em Julho e Agosto de 2003. A taxa de
cesárea foi de 2,2% e a taxa da transferência para o hospital de referência foi de 11,4%, não havendo
nenhuma morte materna no período estudado. Do total dos neonatos 1,2% foram admitidos no CTI e
1% recebeu um valor de Apgar < 7 no 5° minuto de vida. A taxa da mortalidade neonatal corrigida foi
de 2/1000. Ocitocina e a amniotomia foram utilizadas em 42,7% e 38,9% dos partos assistidos no
CPN. A taxa de episiotomia foi de 15,9% e houve lacerações em 41,5%, incluindo 0,8% de lacerações
de 3° e 4° grau. A assistência foi avaliada por 88% das respondentes como positiva nos questionários
aplicados, e os comentários livres mostram, que a nossa clientela tem expectativas baixas, em
relação às atitudes dos profissionais, no atendimento ao trabalho de parto e parto. O estudo forneceu
dados, que mostram resultados de indicadores da assistência ao parto de baixo risco. Quando
comparados com os estudos existentes na literatura, os resultados positivos indicam, que a
assistência no CPN em estudo não oferece riscos adicionais para uma população selecionada
adequadamente e propicia um atendimento considerado, pela maioria das mulheres pesquisadas,
como satisfatório. O modelo intra-hospitalar do CPN pesquisado facilita o encaminhamento das
ocorrências imprevistas e a colaboração estreita entre as enfermeiras do CPN e a equipe
multiprofissional do hospital interfere positivamente nos resultados.

Nº de Classificação: 3594
ASSIS, Isolina de Lourdes Rios. Gravidez de alto risco: a percepção das gestantes. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2004. 90 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CADETE, Matilde Meire Miranda
RESUMO: Neste estudo, tive como objetivo compreender os sentimentos vividos pelas gestantes de
alto risco, considerando ser esta uma das inquietações no cotidiano de minha prática docente
assistencial. Percorrer o caminho metodológico da pesquisa qualitativa com abordagem
fenomenológica permitiu-me a interação com 11 gestantes de alto risco internadas na maternidade do
Hospital Materno Infantil de Goiânia, no período entre janeiro a março de 2003. As entrevistas,
realizadas com apoio na questão norteadora "Fale para mim o que é ser gestante de alto risco"
possibilitaram-me a compreensão de algumas dimensões dessa vivência, abordadas na perspectiva
de alguns pressupostos da fenomenologia existencial. A análise dos depoimentos, as vivências e as
leituras realizadas desvelaram seis categorias temáticas, que são: internação abrupta, preocupar-se
com, sintomas da gravidez de alto risco, medo do vir a acontecer, cuidando e sendo cuidada e ser
diferente. Com base na compreensão deste fenômeno, vislumbrei novas perspectivas para o
cuidar/assistir a gestante enquanto docente da disciplina materno-infantil. É preciso estar atento ao
que a gestante de alto risco revela. É necessário resgatar o humano que existe em cada uma para
repensar como se dará a assistência necessária. Deste estudo, emerge a percepção de que pouca
atenção e esclarecimento são dados às gestantes. É necessário escutá-las e acolhê-las de uma
forma que possibilite a expressão dos seus sentimentos - preocupação, medo, angústia. Dessa
reflexão, coloco em discussão o exercício profissional da enfermeira como pessoa, ser de cuidado
autêntico e com possibilidade de transcendência.

Nº de Classificação: 3595
RESGALLA, Rosana Maria. Travessia do hospício para a residência terapêutica: a conquista de
um porto seguro? (A). Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2004. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FREITAS, Maria Édila Abreu
RESUMO: Este estudo surgiu a partir de minhas inquietações relacionadas ao portador de
transtornos psíquicos, na travessia do hospício para a residência terapêutica. Busquei compreender o
significado da travessia do hospício para a residência terapêutica na percepção desses sujeitos. Para
desvelar as experiências vividas pelo portador de transtornos psíquicos, optei pela pesquisa
qualitativa na modalidade fenomenológica. Foram entrevistadas 10 (dez) moradoras da residência a
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partir da questão norteadora: O que é para você sair do hospital e vir morar nesta casa? A análise
compreensiva dos discursos revelou 8 (oito) unidades temáticas que confluíram para 3 (três)
categorias abertas: A família: a falta que ela faz, abrangendo a importância da família e do outro para
o portador de transtornos psíquicos; Hospício: reminiscências, englobando as lembranças do
hospício, a necessidade do preparo na travessia e as questões sociais e opção pelo hospício; e a
Residência terapêutica: o melhor lugar de se viver, compreendendo a avaliação da residência
terapêutica, o medicamento na existência das moradoras e os equívocos na busca da residência
terapêutica. A reflexão e a compreensão destas categorias possibilitaram um novo olhar sobre a
questão da desinstitucionalização e discussões acerca do tema, que é um processo contínuo de
criação de novas formas de lidar com a loucura, a diferença e o sofrimento humano.

Nº de Classificação: 3596
ROTHE-NEVES, Ocirema Teixeira. Significado de ser portador de esclerose múltipla: um estudo
etnográfico (O). Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem,
2004. 215 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CUNHA, Mércia Heloísa Ferreira
RESUMO: O objetivo deste estudo foi compreender a experiência compartilhada por pessoas
portadoras de Esclerose Múltipla - EM. O trabalho teve como cenário cultural o Centro de
Investigação em Esclerose Múltipla - CIEM-UFMG, localizado no Hospital São Geraldo, anexo do HCUFMG, onde os informantes buscam assistência. Ao considerá-los como membros de um grupo
cultural que compartilham experiências singulares, como portadores de uma condição crônica de
saúde, busquei descrever percepções, crenças, valores, hábitos e os significados atribuídos à
doença. Foi utilizada a estratégia teórico-metodológica da etnografia, proposta por Spradley
(1979/1980). A coleta de dados foi realizada através da observação participante e da entrevista
etnográfica. Foram elaborados vinte e um domínios e quatorze taxonomias, organizados nas
seguintes categorias: Trilhando o caminho do diagnóstico, Falando sobre a doença, Vivendo a
condição de portador, Vivenciando o tratamento, Descrevendo as relações, Pensando na morte,
Apoiando-se em Deus e Vislumbrando o futuro. A partir da análise dos dados, emergiu o tema
cultural: Que doença é essa? Essa questão significa para os portadores expressão do medo,
angústias e dúvidas por não saberem de que mal estão padecendo. Diante disto, eles percebem as
manifestações de uma doença que os deixam incapacitados de executar tarefas que antes faziam
parte do seu cotidiano e, paulatinamente, vão perdendo o controle do próprio corpo e que provocam
diversas repercussões de ordem física, emocional e afetiva na sua vida. Os relatos apontam para a
importância da criação e implantação de programas educacionais e de assistência para os portadores
e suas famílias, além de campanhas voltadas para a população, como forma de divulgar as
manifestações clínicas da EM, as formas de tratamento e a abordagem do portador.

Nº de Classificação: 3597
SALOMON, Ivone Maria Martins. Convivendo com o diabetes gestacional: implicações no
cotidiano de mulheres assistidas em um hospital universitário de Belo Horizonte - Minas Gerais. Belo
Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2004. 138 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Sônia Maria
RESUMO: Este estudo buscou compreender como as gestantes portadoras de diabetes gestacional
vivenciam o estar diabética e suas implicações no âmbito pessoal, familiar e social. O cenário cultural
escolhido foi o Serviço Especial de Endocrinologia e Metabologia do Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Minas Gerais, local onde essas mulheres são acompanhadas pelo Programa
de Assistência Sistematizada à Gestante Diabética. Ao considerá-las como pertencentes a um
mesmo grupo cultural que compartilha a experiência de vivenciar uma gestação complicada pelo
diabetes, procurei descrever suas concepções, crenças, valores, hábitos, comportamentos e
significados atribuídos à doença, assim como as implicações do diagnóstico em suas relações
familiares e sociais. A modalidade metodológica utilizada foi a etnografia, na perspectiva da
antropologia interpretativa preconizada por Geertz (1989). Os dados foram coletados por meio de
entrevistas semi-estruturadas e oficinas de reflexão e analisados com base no referencial teórico de
Bardin (1977) de análise de conteúdo. A organização dos dados deu origem a seis descritores
culturais: (1) enfrentando o diagnóstico do diabetes na gravidez; (2) compreendendo o significado do
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diabetes gestacional; (3) adaptando-se e convivendo com o diabetes gestacional; (4) revelando as
expectativas em relação à gravidez complicada pelo diabetes; (5) projetando expectativas sobre a
possibilidade de confirmação do diagnóstico de diabetes após o parto; e (6) refletindo sobre a
assistência às gestantes diabéticas nos serviços públicos de saúde. A análise desses dados revelou
aspectos de convívio dessas gestantes com o diagnóstico de diabetes gestacional no âmbito pessoal
e nas relações familiares e sociais, que apontam basicamente para duas necessidades: (1) a
reavaliação dos programas de educação para a saúde nos níveis primários dos serviços públicos de
saúde, no sentido de informar e sensibilizar a população quanto às medidas de promoção, prevenção
e controle da saúde e, conseqüentemente, do diabetes gestacional e (2) o incremento de estratégias
educativas nos níveis secundários de atenção à saúde para a conscientização das gestantes
portadoras de diabetes gestacional e seus familiares sobre o controle dos fatores de risco
relacionados com a possibilidade de desencadeamento do diabetes mellitus pós-parto e da
recorrência do diabetes gestacional, assim como sobre as estratégias de enfrentamento do
diagnóstico.

Nº de Classificação: 3598
OLIVEIRA, Célia Maria de. Dor nas queimaduras: representações sociais de profissionais e
pacientes hospitalizados. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2004. 186 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FREITAS, Maria Imaculada de Fátima
RESUMO: O presente estudo foi desenvolvido em um hospital público, de pronto-socorro, de médio
porte, em Belo Horizonte -MG. Foi fundamentado na teoria das Representações Sociais de Abric
(1976), cujo princípio é o da organização das representações em centrais e periféricas. O
procedimento metodológico escolhido para a análise das entrevistas foi a análise estrutural de
narração, proposta por Demazière e Dubar (1997), fundamentados em Greimas (1970, 1986) e em
Barthes (1966). Teve por objetivo compreender as representações sociais que os pacientes
queimados hospitalizados e seus cuidadores têm sobre a dor e o tratamento desta. Os núcleos
centrais das representações dos pacientes sobre dor organizam-se em torno do sentido de perda e
suas representações periféricas estruturam três núcleos mais próximos do centro, que se relacionam
a uma forma de julgamento de valor, quais sejam, de uma experiência negativa, mas também
transformadora, além de se diferenciar a dor física do sofrimento emocional. A dor física é
representada como terrível, objetivada pelos sinais e sintomas físicos e aliviada pelos medicamentos,
e é colocada paralelamente à dor emocional, aquela das relações sociais, da identidade, do medo e
da falta de perspectivas para a própria vida. Os profissionais representam a dor em sinais e sintomas
no corpo e a diferenciam da emocional, mas esta última não participa da teia de suas representações
na mesma intensidade daquela dos pacientes. As representações dos pacientes sobre cuidar são
estruturadas em torno da utilização de medicamentos e em torno de outro núcleo, menos denso, o de
que "cuidar é uma atividade difícil porque implica sofrimento". As representações dos profissionais se
sustentam em dois núcleos mais centrais: "cuidar é se apoiar na tecnologia", "cuidar de paciente com
dor traz sofrimento para quem cuida" e em um núcleo menos denso "cuidar é compartilhar".

Nº de Classificação: 3599
MELLO, Renata Avelar de. Concepção de trabalho em equipe entre os profissionais da
enfermagem em centro de tratamento intensivo de um hospital privado. Belo Horizonte.
Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2004. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVES, Marília
RESUMO: Trata-se de um estudo sobre a concepção do trabalho em equipe na enfermagem do
Centro de Tratamento Intensivo de um hospital privado de grande porte de Belo Horizonte - MG,
apoiado na idéia de que as equipes atuais surgem e devem ter um conceito mais fluido e menos
burocrático, com capacidade de adaptação às constantes mudanças organizacionais. Neste estudo,
de caráter descritivo com abordagem qualitativa, utilizamos o estudo de caso, que se apresenta como
uma categoria de pesquisa capaz de analisar em profundidade uma realidade em ação. Os dados
foram coletados através de 16 entrevistas realizadas, sendo 7 com técnicos de enfermagem, 3 com
auxiliares de enfermagem e 6 com enfermeiras, utilizando o mesmo roteiro semi-estruturado. Após
leitura exaustiva dos relatos, os quais foram submetidos à análise de discurso, proposta de Minayo
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(2000). Os resultados revelaram a existência de uma equipe capaz de alcançar os resultados
organizacionais pré-determinados, que encontra seus alicerces em uma relação de ajuda
estabelecida de forma saudável, com senso de cobertura, fruto do comprometimento com o cuidado
ao paciente, no respeito à individualidade de cada membro da equipe.

Nº de Classificação: 3600
CUNHA, Bethania Ferreira Goulart. Implicação dos trabalhadores de ambulatórios municipais,
em Uberaba-MG, na reorganização de serviços preconizada pelo Sistema Único de Saúde. Belo
Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2004. 205 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FREITAS, Maria Imaculada de Fátima
RESUMO: Esta pesquisa foi desenvolvida nos ambulatórios de especialidades: Centro Médico Dr.
Antônio José de Barros e Central de Atendimento Multiprofissional do Município, localizados na
cidade de Uberaba, Minas Gerais. Busca compreender a implicação dos trabalhadores de saúde no
seu trabalho e nas propostas de reorganização de serviços de saúde, na referida cidade, sob a ótica
destes e considerando a gestão participativa preconizada pelo SUS. A pesquisa foi realizada com
nove trabalhadores dos serviços que apresentam ou não formação específica em saúde, mas que
estão envolvidos com atividades no setor, sendo pertencentes a distintas categorias profissionais.
Foram considerados como critérios de exclusão a não-aceitação do sorteado em participar da
pesquisa e o sorteado ter menos de um ano no serviço. Caso isso acontecesse, repetia-se o sorteio.
Os participantes foram, então, sorteados através de lista separada de cada categoria profissional ou
função, considerando-se um participante por "categoria" de cada serviço. Os grupos considerados
foram: odontológico, infra-estrutura (desenvolvimento de funções de porteiro, telefonista, limpeza,
entre outras), médico, serviço social, psicologia, coordenação, enfermagem (enfermeiros, técnicos e
auxiliares de enfermagem) e farmacêutico e bioquímico. Foram realizadas entrevistas com roteiro
semi-estruturado, sendo gravadas e transcritas na íntegra. O referencial teórico utilizado foi a Análise
Institucional de cunho sociológico. O conteúdo, com base nas falas dos entrevistados foi analisado
fundamentando-se nos procedimentos da análise estrutural de narração (DEMAZIERE & DUBAR,
1997), sendo esses procedimentos retomados por Freitas (1998, p.18, 19). Do movimento de análise
foi possível identificar três categorias: A gerência, Implicação no trabalho e Implicação nas propostas
do SUS. Existe uma identidade compartilhada pelos trabalhadores de que gerência traduz a figura
dos coordenadores. Isso reflete um modelo gerencial verticalizado e excludente, no qual os
trabalhadores estão alijados do processo de trabalho. Isso, muitas vezes, dificulta a implicação do
profissional no trabalho e na efetivação das propostas do SUS que são percebidas como
basicamente teóricas. Essas questões contribuem para um cotidiano permeado por desigualdades,
submissão e pouca ou nenhuma possibilidade de participação.

Nº de Classificação: 3601
RIBEIRO, Carine. Significado de ser mãe de um filho cardiopata: um estudo fenomenológico (O).
Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2004. 147 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MADEIRA, Anézia Moreira Faria
RESUMO: A busca por apreender o que significa para a mãe ter um filho cardiopata deu-se por eu
perceber que minha experiência como enfermeira assistencial desse binômio requeria-me maior
aproximação de sua realidade. Para tal, utilizei a pesquisa qualitativa, numa abordagem
fenomenológica. Dessa forma o estudo foi realizado com mães de crianças com cardiopatia congênita
cianótica, internadas no Centro de Cardiologia Infantil da Santa Casa de Campo Grande - MS, e duas
delas em domicílio, no período de janeiro a março de 2003. Foram realizadas 10 entrevistas abertas
com a seguinte questão norteadora: O que é para você ter um filho com problema no coração?. Os
discursos foram analisados seguindo as orientações de Martins e Bicudo (1989) e Martins et al.
(1990). A análise compreensiva das falas possibilitou a construção de três categorias: "Descobrindo a
doença: Estar diante do desconhecido"; "Convivendo com a cardiopatia: Ser com o filho na doença" e
"Acreditando em uma força maior: A sustentação necessária". O impacto da cardiopatia congênita
cianótica para a mãe inicia-se a partir do nascimento do filho, quando ela toma conhecimento do
diagnóstico. Esse momento é o mais desesperador. Ao refletir sobre a nova realidade, ela enfrenta
sentimentos de culpa e de negação da doença. Os sinais visíveis no corpo da criança lhe trazem
insegurança e medo da morte. Ela tenta, com dificuldade, adaptar-se à situação. Os sintomas da
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doença levam-na a superproteger o filho, pois sabe que ele é passageiro em sua existência. É em
Deus, porém que ela busca a sustentação necessária para trilhar esse novo caminho. Caminho de
dor e de fé. Acredito que ao compreender esse fenômeno mediante o significado dado pelas mães
que o vivenciam, o cuidado dispensado a ela e ao seu filho, tomará outra dimensão. Um cuidado
direcionado à sua realidade, com programas educacionais de apoio empaticamente desenvolvidos
pela assistência de saúde que os acolhem.

Nº de Classificação: 3602
DRUCK, Marlice Ceolin. Dito e o escrito sobre qualidade de vida no trabalho do enfermeiro:
tendências e versões (O). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências
da Saúde, 2002. [136] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEOPARDI, Maria Tereza
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo identificar os temas qualidade de vida e qualidade
de vida no trabalho, na literatura atual, sistematizando os dados, de forma a refletir as idéias dos
autores e as percepções dos trabalhadores de enfermagem sobre a qualidade de suas vidas no
trabalho. Esta proposta se constituiu de duas etapas. A primeira se referiu à prática reflexiva realizada
com enfermeiros da CTI de um hospital geral, que serviu de base para um estudo mais aprofundado
sobre questões da qualidade de vida, mais especificamente no trabalho da enfermagem, pois os
trabalhadores mencionaram a necessidade de um olhar sobre suas vidas e as conseqüências do
trabalho sobre elas, suas condições e limites. Assim, há trabalhadores que associaram processo de
trabalho e saúde, como também existiram aqueles que revelaram a compreensão sobre o sofrimento
no trabalho em relação à sua organização e em relação às condições do paciente e da qualidade da
assistência prestada. Foi possível identificar que a qualidade de vida não faz parte do discurso do
trabalhador com a mesma intensidade que aparece nos trabalhos de enfermeiros em geral, pois a
focalização deste tema vai mais na direção do usuário do que do trabalhador. A segunda etapa se
constitui em uma revisão bibliográfica, na qual foram confrontados os dados coletados com os
conceitos expressos na revisão de literatura, complementando, assim, a prática realizada. Houve,
porém, alguma dificuldade em comparar as idéias dos autores e as percepções dos trabalhadores de
enfermagem acerca da qualidade de suas vidas no trabalho. Dificuldade esta, talvez advinda da
própria metodologia utilizada, ou seja, por ter sido a apreensão feita mais em resumos do que em
trabalhos completos, principalmente em relação às teses e às dissertações.

Nº de Classificação: 3603
SILVEIRA, Mário Cezar. Qualidade de vida dos profissionais de enfermagem que atuam no
centro cirúrgico (A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2003. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PRADO, Marta Lenise do
RESUMO: A partir de um referencial humanístico, esta pesquisa foi desenvolvida em uma abordagem
qualitativa, cujo objetivo era fazer uma reflexão acerca da qualidade de vida dos profissionais da
equipe de enfermagem que atuam no Centro Cirúrgico. Partindo da abordagem do autocuidado e
refletindo sobre os sentimentos e percepções de cada profissional quanto à qualidade de vida no seu
trabalho cotidiano. Os dados foram aplicados e coletados no Centro Cirúrgico de uma Unidade
hospitalar de Florianópolis no ano de 2002, através da aplicação de um questionário modificado do
Wokool, cujas respostas foram submetidas à análise temática de conteúdo, as quais revelaram a
necessidade premente de um processo de conscientização quanto ao autocuidado, para uma vida
pessoal e laboral de boa qualidade, como também, para que o cliente tenha um atendimento
satisfatório no cuidado de sua saúde. Este estudo aborda a necessidade da equipe de enfermagem
do Centro Cirúrgico em buscar uma reformulação de seus valores e crenças quanto ao processo de
conscientização de crescimento interior como ser humano, levando sempre em consideração que não
há como desvincular a dimensão profissional do pessoal.

Nº de Classificação: 3604
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VASCONCELOS, Eliane Maria Ribeiro de. Cuidado de enfermagem, com visão holográfica, na
abordagem de idosas com depressão, utilizando a terapia floral de Bach. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2003. 245 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GONÇALVES, Lúcia Hisako Takase
RESUMO: Este estudo teve como objetivo investigar a relevância do cuidado de Enfermagem com
visão holográfica, incluindo a aplicação dos florais de Bach em idosas com depressão, usando o
referencial de Enfermagem de Betty Neuman. Foi utilizada uma metodologia qualitativa com
abordagem analítica e analógica. A técnica da abordagem foi o estudo de casos, aplicando-se a
entrevista semi- estruturada e a escala de Beck -Depression Inventory - BDI, para semi-quantificar a
depressão. Foi feito análise estatística das médias dos BDIs. O diagnóstico de depressão foi baseado
no DSM IV, feito por uma geriatra, que também fez a avaliação desses casos após o período
estipulado de tratamento (20 semanas). As idosas participavam das sessões de terapia de grupo,
realizadas por uma psicóloga. As voluntárias foram 13 idosas, acima de 60 anos, em depressão,
assistidas no Centro de Reabilitação de Idosos Damásio Barbosa de Franca - João Pessoa - Paraíba,
no período de julho de 2002 a fevereiro de 2003. Os dados foram colhidos através das respostas dos
questionários. Entre as informações foram identificados os estressores, os fenômenos de
Enfermagem, segundo a Classificação Internacional da Prática de Enfermagem (CIPE) - versão
ALFA, e as metas a serem trabalhadas através da terapia floral de Bach. Os fenômenos de
Enfermagem ligados aos estressores intrapessoais mais freqüentes foram: depressão; dificuldade
para dormir; isolamento social; tristeza; desesperança; falta de apetite; ansiedade; culpa; medo;
insônia; fadiga; baixa auto-estima; interação social prejudicada; sono intermitente; déficit nutricional.
Dentre os ligados aos estressores intra e interpessoal associados, destacaram-se: falta de apetite;
culpa; distúrbio do relacionamento familiar; insônia; crenças de valores; processo familiar alterado;
interação social prejudicada. Dos ligados aos estressores intra, inter e extrapessoais perceberam-se:
distúrbio no relacionamento familiar; interação social limitada. Percebeu-se que os estressores que
mais contribuíram para a depressão em idosos estavam ligados aos intrapessoais, fossem eles
associados ou não a outros estressores. A intervenção da enfermagem foi à prescrição dos florais de
Bach. Pode-se concluir que o cuidado de Enfermagem com visão holográfica, incluindo a aplicação
dos florais de Bach, em idosas com depressão, contribuiu para a redução significante dos estressores
nessas pacientes. Assim, a sua aplicabilidade é possível uma vez que a teoria escolhida trabalha
com os estressores, sendo esses harmonizados através da terapia floral de Bach, que atua nas
causas dos desconfortos, equilibrando o indivíduo e devolvendo-lhe a saúde.

Nº de Classificação: 3605
NASCIMENTO, Eliane Regina Pereira do. Acolhimento no espaço das relações na Unidade de
Terapia Intensiva. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2003. [148] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): TRENTINI, Mercedes
PRADO, Marta Lenise do
RESUMO: O estudo identificou ruídos e linhas de fuga no espaço das relações entre trabalhadores
de enfermagem e familiares dos doentes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), como
subsídios para o desenvolvimento de tecnologias do tipo leve. O trabalho foi baseado nas
concepções sobre tecnologia de Merhy (1997) e nas de diálogo de Paterson & Zderad (1979). A
pesquisa se caracteriza como qualitativa do tipo Convergente Assistencial. A apreensão dos dados foi
realizada na UTI de um hospital público, na região sul, junto aos trabalhadores e familiares dos
doentes, por meio de entrevista, observação participante e discussão de grupo. As informações
deram origem a onze discursos que foram denominados cenas, tais como: os familiares ficam
perdidos e assustados; a enfermagem evita os familiares; os familiares vistos como incômodo; os
trabalhadores de nível médio percebem não ter condições emocionais e preparo para cuidar dos
familiares; do aconchego da família à propriedade instituída; o significado da família; a espera por
informação, dentre outras. Estas cenas foram construídas em torno das idéias centrais das
informações levantadas. Cada cena representa a compilação das partes essenciais e da idéia central
dos discursos dos participantes, ou seja, consiste de uma síntese da compilação de todas as falas e
observações, de modo a construir as cenas como se fossem o discurso de uma só pessoa. Os ruídos
identificados, na sua maioria, apontaram para o distanciamento entre trabalhadores e familiares, e as
linhas de fuga implicaram na conscientização dos trabalhadores de que a clientela da UTI consiste do
paciente, dos familiares e significantes outros.Implicaram também na conscientização da necessidade
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de expandir o paradigma de visão individual, centrado principalmente no biológico, para um
paradigma com enfoque também no espaço de relações, incluindo nesse espaço tecnologias de
acolhimento aos familiares.

Nº de Classificação: 3606
MEIRELLES, Betina Hörner Schlindwein. Viver saudável em tempos de Aids: a complexidade e a
interdisciplinaridade no contexto de prevenção da infecção pelo HIV. Florianópolis. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2003. 310 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: Estudo qualitativo que objetivou a construção de um referencial filosófico-conceitual, com
enfoque educativo e interdisciplinar, norteado pelo olhar da complexidade, para a consciência
responsável na adoção de atitudes que assegurem a promoção da saúde através da prevenção da
infecção pelo HIV. A epidemia de Aids é por nós assumida como um problema complexo, sendo que
as ações de prevenção à infecção pelo HIV devem envolver todos os setores da sociedade e outras
disciplinas, que não as típicas da saúde, a fim de melhorar as condições de educação e de vida da
população para um viver saudável. Neste sentido, buscamos refletir criticamente e de forma dialógica
com diversos atores sociais, incluindo profissionais de saúde, membros de instituições públicas e
privadas, sociedade civil organizada, pessoas que vivem com HIV/Aids e seus familiares a respeito de
práticas saudáveis de viver. Realizamos vinte e sete entrevistas envolvendo estes atores sociais,
selecionados através de critérios preestabelecidos. A definição do número de sujeitos do estudo nos
exigiu um reconhecimento prévio da realidade, na qual buscamos identificar a rede de
relações/serviços que contribui na prevenção da transmissão do HIV/Aids em nossa sociedade. Nesta
etapa identificamos os subsistemas/células importantes no desenvolvimento de ações de promoção
da saúde relacionadas à prevenção da transmissão do HIV/Aids, com a possibilidade de identificação
dos projetos e ações desenvolvidos de interesse para esta pesquisa e de abrangência para o Estado
de Santa Catarina. Utilizamos um roteiro com questões abertas que nortearam os diálogos, tais como:
a conceitualização de ser saudável, de promoção da saúde, de políticas públicas para a saúde, da
prevenção da Aids; experiências e vivências dos membros quanto à temática, bem como possíveis
proposições a respeito. Utilizamos a análise descritiva e interpretativa dos dados. As unidades de
sentido identificadas nos levaram às categorias emergentes que contribuíram na formulação do
referencial filosófico-conceitual proposto, no qual abordamos o viver saudável, o risco e a
vulnerabilidade no contexto da epidemia de Aids, a definição de políticas públicas para o viver
saudável, o desenvolvimento de competências dos serviços de saúde, a construção de redes e
parcerias, a educação como possibilidade de mudanças e desenvolvimento de competências, a
singularidade dos sujeitos e aptidões pessoais para o viver saudável e a busca do entendimento das
contradições presentes na sociedade. Os elementos essenciais para o sucesso das ações de
prevenção da infecção pelo HIV: acesso à informação e educação, disponibilidade de serviços sociais
e de saúde eficazes, e ambiente social adequado a eliminar barreiras e promover mudanças exigem
envolvimento e participação de diversos atores e setores da sociedade para o seu alcance. Diante da
complexidade da realidade social apresentada, concluímos que devemos avançar no sentido de
compreender formas de agir que possam novamente religar os conhecimentos e a ação dos diversos
setores da sociedade, principalmente do setor saúde. O conhecimento necessário para o
enfrentamento deste problema de saúde, a epidemia de Aids, não está pronto, mas em constante
construção nesta dinâmica sociedade na qual vivemos, o que nos exige ações contínuas.

Nº de Classificação: 3607
FERTONANI, Hosanna Pattrig. Desafio de construir um novo modelo assistencial em saúde:
reflexões de trabalhadores do PSF de uma unidade de saúde de Maringá-PR (O). Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2003. [166] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIRES, Denise Elvira Pires de
RESUMO: Trata-se de um estudo do tipo qualitativo, desenvolvido com um grupo de trabalhadores do
Programa Saúde da Família - PSF, lotados em uma unidade de saúde de Maringá PR. O estudo
buscou identificar o potencial do programa para superar os problemas decorrentes do modelo
biomédico hegemônico, a partir da reflexão com estes trabalhadores sobre a sua prática. Participaram
do estudo, 11 trabalhadores de duas equipes do PSF, e os dados foram colhidos através dos
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seguintes instrumentos: estudo documental, entrevista semi-estruturada, observação participante e
sessões em grupo focal. Buscou-se conhecer a realidade dos trabalhadores do PSF, destacando-se
as condições de trabalho, as facilidades e dificuldades na implementação das diretrizes propostas
pelo programa, bem como as propostas para o enfrentamento do desafio de construir um novo
modelo assistencial em saúde. A partir da observação participante e entrevista semi-estruturada, os
dados foram sistematizados em categorias, que foram devolvidos aos trabalhadores para reflexão nas
sessões do grupo focal. A condução do processo reflexivo foi baseada na concepção teóricometodológica de Freire (1987, 2001, 2002) que propõe uma prática educativa e libertadora. As
categorias trabalhadas foram relações com o sujeito cuidado e sua família; organização do trabalho;
condições de trabalho; concepções sobre o perfil profissional para atuar no PSF; concepções sobre o
modelo assistencial do PSF e preparo profissional para atuar no PSF. Cada uma destas categorias foi
discutida considerando-se três aspectos: dificuldades relativas ao trabalho, facilidades relativas ao
trabalho e estratégias para o enfrentamento dos limites e dificuldades do trabalho no PSF. Os
resultados obtidos indicam que o processo de trabalho em saúde do grupo estudado está organizado,
predominantemente, pelos condicionantes do modelo biomédico hegemônico e as suas ações estão
centradas no tratamento das doenças e na figura do médico. Com relação ao sujeito cuidado e sua
família, há um conflito de entendimento e de expectativas em relação às ações de saúde
desenvolvidas pela equipe e as ações esperadas pelos sujeitos cuidados. Além disso, os
trabalhadores do PSF apontaram dificuldades no atendimento domiciliar com relação às condições
sociais e econômicas das famílias. No que diz respeito à organização do trabalho observou-se que
não há planejamento das ações, ficando a cargo de cada equipe decidir como organizar seu trabalho
e há uma ausência de trabalho interdisciplinar. Nas condições de trabalho destacaram-se a falta de
meio de transporte para as visitas domiciliares, um acúmulo de funções, ausência de local específico
para os trabalhadores das equipes do PSF, carência de materiais de consumo e de proteção e carga
horária elevada. Foi observado um despreparo profissional para atuar no PSF, destacando-se as
visitas domiciliares. Nestas, a assistência prestada é realizada como se fosse uma extensão da
unidade de saúde, centrando-se na realização de curativos, administração de medicamentos e outros
cuidados voltados para a doença. Destacaram-se também a ausência de treinamento das equipes
para atuar no PSF e despreparo para procedimentos técnicos. Com relação ao modelo assistencial
do PSF, identificou-se que o trabalho está organizado a partir das condutas do médico e o
atendimento é feito a partir da demanda espontânea. O trabalho do médico está centrado na unidade
de saúde e é desenvolvido no consultório, com pouca participação desse profissional nas demais
atividades de grupo. Observou-se uma migração de profissionais de saúde da área hospitalar para o
Programa sem preparo para uma atuação segundo as diretrizes do mesmo. Alguns indicativos foram
propostos pelos trabalhadores com vistas a concretizar o PSF no seu potencial de superação dos
problemas do modelo biomédico hegemônico, os quais são: necessidade de organização do trabalho
em equipe; estabelecer um melhor diálogo com as famílias e comunidades, debatendo as mudanças
contidas no PSF; preparo dos trabalhadores para a abordagem com famílias; melhores condições de
trabalho, reformulação dos currículos de graduação, com práticas educativas emancipatórias;
treinamento e reciclagem das equipes em relação à saúde, priorizando a promoção de saúde e
treinamento apropriado sobre as diretrizes do PSF; reorganização do atendimento da demanda com
base em um planejamento em saúde; garantia dos recursos necessários com o apoio do município e
intersetorial e continuidade de processos reflexivos coletivos com os trabalhadores do PSF.

Nº de Classificação: 3608
SILVA, Rafaela Reis da. Construindo um processo cuidativo-educativo em enfermagem a partir
da percepção de saúde de crianças em idade escolar de um bairro periférico em Florianópolis.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2003. 170 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BOEHS, Astrid Eggert
RESUMO: Trata-se de uma prática assistencial refletida, que se desenrolou através da construção de
um processo cuidativo-educativo a partir da percepção de saúde de crianças em idade escolar.
Realizou-se num bairro periférico com crianças carentes participantes de um projeto de educação
complementar no município de Florianópolis. Teve como objetivo construir um processo cuidativoeducativo em enfermagem a partir da percepção de saúde de crianças em idade escolar. A
fundamentação teórica apresenta: conceitos de crescimento e desenvolvimento e sua relação com a
realidade da criança brasileira e as atividades educativas em saúde junto à criança em idade escolar,
o marco conceitual é apresentado com base nos autores Paulo Freire e Lennart Nordenfelt. O
processo cuidativo-educativo constituiu-se de um processo de enfermagem aliado ao Círculo da
Cultura de Paulo Freire e ao conceito de saúde de Nordenfelt. No histórico do processo desvelou-se a
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percepção de bem e mal-estar das crianças, o que possibilitou a detecção de seus objetivos de
saúde. Estas percepções foram captadas por depoimentos orais, escritos e em desenhos, que
definiram o diagnóstico do processo e a implementação do plano, a partir da reflexão sobre
realidade/necessidades. A análise deu-se paralela ao processo e possibilitou a retroalimentação do
mesmo, estruturando-se em três momentos: durante os encontros com as crianças, pós-encontros e
ao final do processo. Os resultados apontam o enfoque principal dessa proposta, que se dirigiu a
construção do processo a partir da percepção das crianças. Dessa forma, o plano do processo foi
traçado pelo grupo, a partir de sua visão de vida e saúde, desvelada mediante a troca de
experiências sobre seu cotidiano na comunidade, na escola e na família. Permitiu as crianças
refletirem e experimentarem autonomia suficiente para definirem prioridades e objetivos a serem
alcançados, e o desenvolvimento de habilidades necessárias a sua implementação. Um passeio na
comunidade com observação, análise e registro de detalhes captados pelas crianças foi uma técnica
essencial no desenrolar do processo, a partir da qual elas exercitaram sua observação crítica e
autonomia para decidir por mudanças no bairro. A partir da reflexão decidiram construir a "casinha",
na tentativa de modificar parte de sua realidade. Foi o movimento no Círculo de Cultura que permitiu,
pela ação-reflexão, diálogo e vínculo suficientes para a troca de experiências e intercâmbio de
conhecimentos desejados. Nessa relação foram percebidas no grupo: dificuldade de concentração,
afetividade, respeito e disciplina, características trabalhadas durante o plano do processo, através do
despertar do desejo de mudança e do respeito à autonomia das crianças. Concluiu-se que esse
processo representou uma forma de dar voz à criança quando se planejam e implementam atividades
cuidativas-educativas. Assim, a criança sente-se valorizada e respeitada, contribuindo com atividades
de cuidado e educação, e descobre novas condutas saudáveis que assume e pode repassar para
com quem convive. Trata-se de um projeto que privilegia a aproximação entre o profissional
enfermeiro e as crianças da comunidade, consolidando o diagnóstico e as necessidades de saúde
individuais, da família e da comunidade a partir do olhar de escolares. Por último, representa uma
proposta de ação em enfermagem à criança saudável, no âmbito de promoção de saúde.

Nº de Classificação: 3609
MEDEIROS, Maria Cristina. Refletindo sobre as práticas educativas de uma equipe da Estratégia
Saúde da Família. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2003. [129] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): WOSNY, Antônio de Miranda
RESUMO: A implantação e construção do Sistema Único de Saúde, principalmente de programas de
atenção primária em saúde, como a Estratégia Saúde da Família (ESF) tem trazido, nas ultimas
décadas, a preocupação com a formação de recursos humanos capazes de consolidarem modelos
assistenciais mais comprometidos com a necessidade de saúde da população. Este trabalho tem
como objetivos: descrever a prática educativa de uma equipe da Estratégia de Saúde da Família,
refletir com os profissionais sobre as atividades educativas desenvolvidas na área de abrangência da
unidade sanitária, utilizando o referencial pedagógico de Paulo Freire, promover a troca de saberes e
experiências, a partir dos temas geradores levantados pelo grupo e analisar os elementos políticos e
profissionais presentes nas práticas educativas da equipe. Participaram do grupo a equipe
multiprofissional de uma unidade de Estratégia Saúde da Família de uma cidade do Rio grande do
Sul, com o suporte itinerário pedagógico de Paulo Freire, utilizando como recursos metodológicos a
técnica de dinâmica de grupo em seis encontros com a equipe multiprofissional, inspirados no circulo
de cultura proposto por Freire e uma entrevista contendo questões abertas. Foi realizada a
investigação temática do conceito de saúde através de oficinas e interpretadas as palavras
geradoras: dinheiro, alimentação, diálogo, trabalho/emprego, acesso às tecnologias, qualidade de
vida, educação, família, medicalização e consumismo. Foi realizado o desvelamento crítico das
palavras geradoras através das questões norteadoras: Como esse fator influencia a saúde de sua
comunidade? Como você percebe os caminhos para resolver essa questão? Para a análise das
respostas das entrevistas, utilizamo-nos do referencial de analise de conteúdo proposto por Bardin
(1977), resultando na classificação de quatro categorias: educação bancária, modelo biomédico,
fragilidade no modelo de gestão e ambigüidades pedagógicas. A questão da formação dos recursos
humanos representa um nó crítico para a consolidação e ampliação da construção do Sistema Único
de Saúde e da Estratégia Saúde da Família. Os programas de qualificação teóricos e metodológicos
são extremamente reduzidos, não proporcionando as mudanças desejadas no sistema atual de
saúde. As concepções e práticas dos profissionais permanecem centradas na doença e no consumo
abusivo de tecnológicas, mesmo com a ESF implantada. É necessário capacitar os profissionais e
gestores e formar novos recursos humanos sob outra lógica, com capacidade de prestar atendimento
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integral, humanizado, criar vínculos, responsabilidade, acolhimento,
multiprofissional e compreender a realidade em que vive a população.

trabalhar

em

equipe

Nº de Classificação: 3610
LIMA, Suzinara Beatriz Soares de. Acreditação hospitalar: construção de uma proposta organizativa
das ações de enfermagem no Pronto Socorro de um hospital universitário. Florianópolis. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2003. [161] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacaque Lorenzini
RESUMO: O presente estudo relata e analisa as normas e padrões da Acreditação Hospitalar do
Ministério da Saúde no que se refere aos serviços de urgência e emergência. O processo de
Acreditação Hospitalar propõe a participação voluntária das instituições envolvidas com a saúde,
estimulando-as a um comportamento saudável de procura da melhoria continua da qualidade de
assistência prestada (ONA, 2001). O serviço de emergência é o local do hospital preparado para o
atendimento a clientes com potencial risco de vida. O sucesso desta assistência tem relação direta
com a interação entre os recursos humanos e tecnológicos aliados à estrutura organizacional. O
enfermeiro, ao administrar os serviços de saúde, deve ter clareza e compreensão sobre o significado
das organizações, refletindo sobre a sua prática, na busca da excelência do atendimento a ser
prestado ao cliente. Os critérios para ser uma instituição acreditada existem, mas como adequá-los à
realidade da enfermagem? O estudo teve como propósito construir ações de enfermagem para
organizar o Pronto-Socorro de um hospital universitário, de grande porte e de referência terciária, de
acordo com os padrões da Acreditação Hospitalar, juntamente com o grupo de enfermeiros em um
processo crítico-reflexivo. Tal processo foi organizado e construído a partir do Manual de Acreditação
Hospitalar (2001), de reflexões sobre o cotidiano de trabalho, de forma a contemplar as necessidades
do serviço, incluindo-se aí, a organização do trabalho. Nessa perspectiva, por meio do diálogo e da
problematização da realidade, situações individuais, coletivas e institucionais levaram o grupo a uma
reflexão crítica e a buscar caminhos para desencadear mudanças no cotidiano do trabalho, por meio
da revisão e adoção de ações, tendo em vista os padrões e os itens de verificação da Acreditação
Hospitalar. Assim, o estudo construído estimula a busca de novas reflexões e novos horizontes, com
o objetivo de alcançar a qualidade dos serviços da saúde e as estratégias que o serviço de
enfermagem pode utilizar dentro da organização. A possibilidade de mudança do cenário atual
depende essencialmente da adoção de novos pressupostos para o sistema de acreditação,
condizentes com as transformações sociais.

Nº de Classificação: 3611
MOREIRA, Adriana Rufino. Repensando os princípios de Florence Nightingale para a prática
atual em saúde coletiva. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências
da Saúde, 2003. [121] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PADILHA, Maria Itayra Coelho de Souza
RESUMO: Neste estudo procuro analisar a prática profissional de Enfermagem nas Unidades
Sanitárias, tendo como subsídio as premissas de Florence Nightingale relativas ao ambiente como
meio restaurador da saúde dos usuários dos serviços de saúde. Através deste estudo objetiva-se
evidenciar a forma como o ambiente físico, social e psicológico influencia o cotidiano das enfermeiras
que atuam nas Unidades Sanitárias. A metodologia utilizada foi a Pesquisa Convergente-Assistencial.
que teve como grupo amostral 11 sujeitos, sendo quatro enfermeiras docentes, quatro enfermeiras
assistenciais e três acadêmicos de enfermagem que atuam nas Unidades de Saúde do município de
Santa Maria – RS em convênio com o Centro Universitário Franciscano (UNIFRA). A coleta de dados
ocorreu durante quatro encontros vivenciais com os sujeitos do estudo. Os achados dessa pesquisa
evidenciam que os Princípios de Florence Nightingale Ontem e Hoje e Possibilidades de
Transformação persistem nos dias atuais em várias situações. As propostas de Florence sobre os
ambientes para a qualificação da saúde, ainda hoje, podem ser referências à estruturação e dinâmica
das instituições de saúde. Esta pesquisa também constata que há um conhecimento das
necessidades da adequação e qualificação dos ambientes, no entanto, a aplicabilidade dos
pressupostos e princípios demandam políticas públicas de saúde que incorporem propósitos de
melhorias do ambiente físico nas unidades de saúde, bem como o engajamento da enfermeira nas
mudanças necessárias. Os dizeres dos sujeitos sobre as possibilidades de mudança que se inicia a
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construir, especialmente pela reflexão do seu fazer, apontam para a compreensão de um movimento
de transformação das suas práticas ancorado na formação acadêmica, nos saberes da experiência,
na singularidade de cada sujeito, e na participação política, nas decisões de seu fazer profissional.

Nº de Classificação: 3612
WAYHS, Rosângela Inês. Ressignificando o sofrimento cotidiano da família da criança e do
adolescente com o diagnóstico de câncer a partir de uma prática cuidativa-educativa
problematizadora. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2003. [152] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BACKES, Vânia Marli Schubert
RESUMO: Trata-se de um estudo a partir de uma prática cuidativa-educativa problematizadora
realizada junto a famílias de crianças com diagnóstico de câncer em um Centro Integrado de Oncohematologia Pediátrica de um hospital de Santa Catarina. Este estudo surgiu da constatação empírica
de que o sofrimento das famílias advém de fatores como a falta de conhecimento sobre a doença, do
preconceito e do estigma de que a pessoa com câncer, morrerá brevemente. Teve-se como objetivo
final ressignificar o sofrimento dos familiares, oportunizando o enfrentamento da doença promovendo
um viver mais saudável, para tanto foi utilizado o referencial teórico-metodológico problematizador de
Paulo Freire (1980). O percurso metodológico para a coleta de dados foi orientado pelo Arco da
Problematização de Charles Maguerez, proposto por Bordenave e Pereira (1998), envolvendo as
fases de observação da realidade, levantamento dos pontos-chave ou situações-problema,
teorização, construção de hipóteses de solução e aplicação das soluções/alternativas para a
transformação da realidade. Foram realizados seis encontros com a participação de vinte e quatro
sujeitos. A análise qualitativa dos dados foi segundo Bardin (1977). Surgiram duas grandes
categorias (temas): causas do sofrimento e estratégias que poderiam amenizar/ressignificar o
sofrimento. Na categoria causas do sofrimento emergiram as sub-categorias (sub-temas): a doença, a
hospitalização e a separação familiar; a confirmação do diagnóstico de câncer; o tratamento do
câncer; e, o preconceito. Na categoria das estratégias que poderiam amenizar/ressignificar o
sofrimento, emergiram as sub-categorias: respeito aos direitos de cidadão; valorização da
participação no processo terapêutico; espaço de compartilhamento de experiências e sentimentos as reuniões; maior divulgação de conhecimentos acessíveis sobre o câncer e a prevenção do mesmo,
e acesso aos serviços com profissionais habilitados. Os resultados obtidos se refletiram na mudança
de comportamento das famílias tornado-as mais participativas, mais confortadas e mais conscientes a
respeito da situação vivida.

Nº de Classificação: 3613
RIBEIRO, Anesilda Alves de Almeida. Percepção dos formandos a respeito dos instrumentos
básicos de enfermagem e sua aplicabilidade (A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2003. 177 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BORENSTEIN, Miriam Süsskind
RESUMO: Trata-se de um estudo exploratório descritivo que teve por objetivo compreender a
percepção dos formandos da Escola de Enfermagem Wenceslau Braz sobre os Instrumentos Básicos
de Enfermagem e sua aplicabilidade no cotidiano da prática profissional. O estudo foi desenvolvido
em Itajubá/MG e contou com dezesseis participantes. Mediante a estratégia do trabalho em grupo e
da técnica de reflexão/círculo de estudos foram realizados dois encontros, totalizando seis horas de
atividades. Os participantes, através do Método do Arco da Problematização, observaram a realidade
profissional; levantaram os problemas frente a dicotomia entre teoria e prática; elegeram os pontoschave para a teorização; fizeram uma reflexão coletiva buscando compreender os fatores que
obstaculizam a aplicação cotidiana dos IBE e apontaram hipóteses de solução para a
superação/transformação desta realidade. A análise qualitativa dos dados apontou duas categorias:
1) revelando os conflitos entre teoria e prática: as dificuldades de implementação dos IBE; 2)
vislumbrando possibilidades de superação/transformação. Na ótica dos participantes, os fatores que
contribuem para a continuidade da dicotomia entre teoria e prática, principalmente a que se refere a
aplicabilidade dos IBE, são: modelo de ensino, modelo de assistência, condições de trabalho,
hegemonia do saber médico, distorção do papel profissional e padrão limitado de autonomia nas
instituições hospitalares. As possibilidades de superação/transformação apontadas foram:
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conhecimento dos IBE, conhecimento acerca da Lei do Exercício Profissional, comprometimento da
enfermeira, ênfase no trabalho em equipe, adoção de novas estratégias de ensino-aprendizagem,
mudanças na filosofia institucional e melhorias nas condições de trabalho. Conclui-se que as
mudanças necessárias para a concretude do saber-fazer em enfermagem demandam, de cada
enfermeira, a conscientização de que é sua responsabilidade, pessoal, profissional e social, prestar
assistência/cuidado com qualidade. Isto pode ser feito através da aplicação plena dos
saberes/conhecimentos historicamente construídos, ou seja, rituais do cuidado, técnicas de
enfermagem, princípios científicos, teorias de enfermagem, processo de enfermagem e,
principalmente, os instrumentos básicos de enfermagem (IBE).

Nº de Classificação: 3614
BERTOLDO, Ingrid Elisabete Bohn. Trajetória com mulheres-puérperas: do alojamento conjunto ao
domicílio, vivenciando o modelo de cuidado de Carraro (Uma). Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2003. [103] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARRARO, Telma Elisa
RESUMO: Trata-se de um relato da aplicação de um Modelo de Cuidado junto à mulher puérpera e
seus familiares sob o título de: UMA TRAJETÓRIA COM MULHERES PUÉRPÉRAS: DO
ALOJAMENTO CONJUNTO AO DOMICÍLIO, VIVENCIANDO O MODELO DE CUIDADO DE
CARRARO. Como Referencial Teórico, resgatei escritos de Florence Nightingale e alguns de seus
estudiosos para estar embasada nesta trajetória. A Metodologia que norteou esta caminhada com a
mulher puérpera/família foi o Modelo de Carraro, elaborado em 1994 para cuidar de pacientes
cirúrgicos sob o título de - A Trajetória de Enfermagem junto ao Ser Humano e sua família na
Prevenção de Infecções. A aplicação desta proposta metodológica ocorreu no ano de 2002 em um
Hospital Escola, e domicílios das participantes do estudo, em Florianópolis, SC. Aborda um modo de
trajetar com Nightingale e Carraro, levando ao aprendizado de olhar e conduzir o trabalho de maneira
humana, objetiva e prática. Aponta como trabalhar com "Ciência e Arte" para oferecer um cuidado
mais "criteriosa e humana" para a puérpera "trajetar a seu modo". A Ciência sustentou o cuidado
através do Modelo de Carraro direcionando a trajetória de forma harmônica e em sintonia com a
mulher-puérpera por meio da arte. Inclui a mulher-puérpera e sua família, não como receptores, mas
como atuantes na assistência. Os dados foram apresentados e analisados a partir de três pontoschave da etapa Reconhecendo a Situação do Modelo de Carraro, quais sejam: Reações do Poder
Vital, Recursos Disponíveis e Situações de Educação em Saúde, valorizando a bagagem de
conhecimento que a mulher-puérpera e sua família possuem. Reconhecendo estas situações, eu
pude individualizar e humanizar o meu trabalho o que conferiu uma nuança de "Ciência e Arte" ao
mesmo. Registra ainda, uma reflexão acerca da vivência da autora ao desenvolver o estudo. A
trajetória pelo puerpério apontou a importância de olhar e perceber a mulher puérpera em sua
integralidade e não apenas, como uma nutriz.

Nº de Classificação: 3615
FERREIRA, Carla Lizandra de Lima. Enfermagem cuidando de crianças e adolescentes
vitimizados pelo abuso e exploração sexual (A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2003. [153] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARTANA, Maria do Horto Fontoura
RESUMO: Nesse estudo objetiva-se relatar uma proposta de construção de cuidado de Enfermagem
à crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual. Foi realizada uma Prática
Assistencial no CEDAS (Centro de Diagnóstico e Atenção Secundária) da Prefeitura Municipal de
Santa Maria-RS, cedido por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Dos atendimentos
realizados de junho a dezembro de 2002, três foram analisados e descritos neste estudo. É um
caminhar desvelando compreender como cuidar de uma criança e/ou adolescente, vítimas de abuso e
exploração sexual. Nesta perspectiva, buscando um estar melhor por conta do auto-conhecimento e
conhecimento intuitivo do outro, adotou-se conceitos da Teoria Humanística de Paterson e Zderad e
Freire, no que se refere ao processo educativo. A trajetória metodológica insere-se na pesquisa
convergente assistencial. A Prática Assistencial realizada foi objeto de reflexão, a partir do contexto
de cuidado, incluindo construções conceituais. Isto possibilitou descrever uma proposta de cuidado
de Enfermagem à crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual. Os resultados
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alcançados nesse estudo desvelaram a possibilidade e valor do cuidado de Enfermagem a esse
grupo, e deram origem a um serviço de atendimento no Município, ampliando esse cuidado às
famílias e vítimas de violência física e psicológica.

Nº de Classificação: 3616
PEREIRA, Valdete Preve. Iluminando as vivências de mulheres portadoras de transtornos
psíquicos que moram em uma residência terapêutica. Florianópolis. Universidade Federal de
Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2003. 162 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BORENSTEIN, Miriam Süsskind
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo, cujo objetivo foi refletir com mulheres portadoras de
transtornos psíquicos o vivenciar de seu cotidiano, identificando e compreendendo os significados de
suas vivências e co-construindo possibilidades de vir-a-ser mais como cidadãs. O estudo foi
desenvolvido com duas moradoras de uma Residência Terapêutica, vinculada ao Instituto de
Psiquiatria do Estado de Santa Catarina, localizada no município de São José/SC, no período
compreendido entre 02 e 30 de outubro de 2002. O referencial teórico utilizado teve por base a teoria
"Tornar-se Humano" de Rosemarie Rizzo Parse, seguindo as etapas do método de pesquisa
propostas pela autora: a seleção dos participantes, o engajamento dialógico, a extração de síntese e
interpretação heurística. A coleta de dados foi efetivada a partir da utilização do processo de cuidado
na prática, também proposto por Parse, que ocorreu a partir dos encontros realizados pela enfermeira
e vivenciados junto com as mulheres residentes em três dimensões, ou seja: esclarecendo
significado, sincronizando ritmo e mobilizando transcendência, estes ocorreram de maneira
simultânea e, não prescritiva. Na análise dos dados, foram identificados os seguintes significados, a
saber: convivendo com o transtorno psíquico; co-constituindo padrões de inter-relação com "outros";
convivendo com as dificuldades de enfrentamento e superação de limites; co-criando possibilidades
de vir-a-ser em saúde, cidadania e qualidade de vida; co-construindo a Residência Terapêutica como
espaço de reabilitação psicossocial. Finalmente pode-se concluir que, ao vivenciar este processo,
estas mulheres realizaram um grande desafio, no sentido de perceber suas fragilidades como seres
humanos, co-constituindo novos padrões de enfrentamento tanto em termos de relacionamento, como
nas situações que se apresentam no cotidiano, mobilizando transcendências, possibilitando um vir-aser mais como pessoas e conquistando melhor qualidade de vida.

Nº de Classificação: 3617
SAKAE, Salete Virgínia S. S. Enfermeira e as famílias: construindo um cuidar compartilhado para
crianças portadoras de diabetes mellitus (A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2004. [190] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALTHOFF, Coleta Rinaldi
RESUMO: Trata-se de uma de uma pesquisa convergente-assistencial realizada com cinco famílias
que convivem com crianças portadoras de diabetes mellitus com o objetivo de conhecer as
experiências das famílias e implementar o processo de cuidado envolvendo a enfermeira e a família
para o controle da doença. O referencial norteador selecionado foi o Interacionismo Simbólico que
tem o foco na interação humana. A partir da prática assistencial desenvolvida através da consulta de
enfermagem com as famílias, os dados foram levantados e analisados dando origem as seguintes
categorias: i) situando o diabetes mellitus na história da vida em família, ii) percebendo o diabetes da
criança na vida familiar, iii) cuidando da criança portadora de diabetes. Essa modalidade de estudo
possibilitou a articulação entre a prática e a pesquisa contribuindo para a compreensão da realidade
vivenciada pelas famílias e evidenciar o cuidado compartilhado como uma nova abordagem para a
prática da enfermagem.

Nº de Classificação: 3618
SILVA, Ethel Bastos da. Dinâmicas vivenciais de aprendizagem: uma possibilidade para a
compreensão e instrumentalização do fazer gerencial do enfermeiro hospitalar. Florianópolis.
Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2004. [180] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): ALBUQUERQUE, Gelson Luiz de
RESUMO: O presente trabalho foi realizado com o intuito de tecer considerações que contribuam
para um fazer gerencial de enfermagem hospitalar que possa ser mais efetivo na provisão do cuidado
e no cuidado propriamente dito. Foi uma pesquisa do tipo convergente assistencial, descritiva,
qualitativa. Teve como objetivos discutir e refletir sobre a Dimensão Gerencial da Identidade
Profissional do Enfermeiro Hospitalar, utilizando-se de referencias e dinâmicas de grupo e vivenciais
de aprendizagem, Identificar a dimensão gerencial do enfermeiro hospitalar na provisão do cuidado e
o cuidado propriamente dito. Avaliar a importância da dimensão gerencial dos enfermeiros
hospitalares neste contexto. Os sujeitos do estudo foram enfermeiros que trabalham em um hospital
geral particular do interior do Rio Grande do sul. Os dados da pesquisa foram coletados, através da
implementação de encontros vivenciais estruturados segundo pressupostos da metodologia SAV e
dinâmicas de grupo de Andrade. Os resultados foram analisados e categorizados e, são mostrados
nas falas e trabalhos realizados pelo grupo em que inicialmente pontuaram a Valorização da
Enfermagem hospitalar, a comunicação, a decisão e a liderança e organização do enfermeiro na área
hospitalar. O resultado da pesquisa identificou que neste âmbito as ações administrativas e
assistenciais de Enfermagem são imbricadas, uma depende diretamente da outra. Assim, prover um
cuidado com qualidade implica em conhecer a realidade em que de se deseja agir, portanto, atuando
diretamente no cuidado. A contribuição deste trabalho é a de mostrar a existência de um caminho
possível de construir um corpo gerencial de Enfermagem forte, apesar das condições e dificuldades
existentes como barreiras administrativas, insuficiente número de enfermeiros, hegemonia médica e
restrição de acesso à formação continuada. O enfermeiro tem autonomia para conquistar um espaço
a partir da construção das relações interpessoais que fortaleçam o grupo. Os enfermeiros mostram
que é possível construir uma nova perspectiva de atuação do corpo gerencial em qualquer realidade.
Este talvez seja um passo importante para que conquistemos e sejamos valorizados
profissionalmente. Modificar esta questão da valorização da Enfermagem, através da apresentação
do espaço de trabalho e do espaço da decisão da mesma, pode solidificar esse nosso campo de
atuação e nos levar ao conhecimento.

Nº de Classificação: 3619
REIBNITZ, Kenya Schmidt. Profissional crítico-criativa em enfermagem: a construção do espaço
interseçor na relação pedagógica. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2004. [145] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PRADO, Marta Lenise do
GELBCKE, Francine Lima
RESUMO: Este estudo analisa a manifestação do espaço interseçor na relação pedagógica de um
Curso de Graduação em Enfermagem. Tem como objetivo compreender como se manifesta o espaço
interseçor na relação pedagógica, buscando evidenciar estímulos à formação da profissional
Enfermeira crítico-criativa. Está fundamentado no referencial teórico de Merhy (2002), o qual
estabelece o espaço interseçor no processo de trabalho em saúde como o momento que pode
propiciar a implantação de mudanças neste processo. A metodologia utilizada está baseada na
abordagem qualitativa do tipo estudo de caso instrumental (STAKE, 1994; LÜDKE & ANDRÉ, 1986),
sendo que a autora, por meio da técnica de observação nos espaços formais do ensino de
Graduação em Enfermagem (salas de aula, laboratórios, instituições de saúde), analisa a dinâmica
destas relações no contexto deste Curso. Destas observações, a partir da ferramenta analisadora
adaptada de Paim, Prado e Rios (2003), foram identificadas duas grandes categorias, denominadas
"jogo de forças" e "relação pedagógica instituínte"; a partir delas foram estabelecidos os indicadores
que manifestavam as ações correspondentes aos elementos constitutivos do espaço interseçor. Os
espaços de liberdade neste estudo foram identificados pela presença do que categorizamos como
relação pedagógica instituínte, ou seja, as brechas, quebras e novos procedimentos presentes no
espaço interseçor. O que verificamos com a análise destes dados foi que estes espaços vão
crescendo à medida que o curso avança, mesmo que tenham sido percebidos nas primeiras fases do
Curso, embora com menor intensidade, pois nestas fases a presença das forças instituídas foi mais
forte. Existe um descompasso entre os programas instituídos e a curiosidade, reafirmando que o
processo educativo precisa mudar, não pode ser um simples ato de transmitir, de depositar, mas um
ato cognoscente entre sujeitos (educador e educando), numa relação dialógica, ou seja, mediada
pela palavra, pelas relações, pelas emoções e pelos objetos cognoscíveis; a formação destes
profissionais necessita estimular a articulação do pensamento crítico-criativo para que estejam
atentos também ao que não está instituído. A relação pedagógica instituínte também representa um
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compromisso com a transformação das práticas em saúde. Desta forma, para a formação de uma
profissional crítico-criativa em Enfermagem, precisamos construir tecnologias de ação do trabalho
vivo em ato, e também de gestão deste trabalho pedagógico, que provoquem ruídos, abrindo fissuras
e possíveis linhas de fuga nos processos de trabalho, instituído nos ambientes acadêmicos que, por
si só, devem ser espaços de liberdade.

Nº de Classificação: 3620
SANTOS, Evanguelia Kotzias Atherino dos. Expressividade corporal do ser-mulher/mãe HIV
positiva frente à privação do ato de amamentar: a compreensão do significado pela enfermeira à
luz da teoria da expressão de Merleau-Ponty (A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2004. [346] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: Motivada por inquietações e pré-reflexões iniciais advindas da minha experiência vivida
como enfermeira docente-assistencial na área de amamentação, procurei aproximar-me da
compreensão do significado da privação do ato de amamentar para o ser-mulher/mãe HIV positiva.
Para tal empreendimento, busquei iluminação teórica na corrente filosófica denominada
fenomenologia, mais especificamente na teoria fenomenológica da expressão de Maurice MerleauPonty, e suporte metodológico na fenomenologia hermenêutica de Max van Manen. Visando a
alcançar o objetivo do estudo, aproximei-me intencionalmente de 24 mulheres/mães HIV positivas
com idade compreendida entre 18 e 35 anos, e que se encontravam internadas em duas
maternidades públicas da Grande Florianópolis, SC, no período de julho a novembro de 2003,
constituindo-se estas, nos sujeitos significativos que compuseram o universo estudado. Desta
aproximação, viabilizada por meio de encontros autenticamente existenciais, nutridos pelo diálogo,
pela ética e respeito mútuos, obtive descrições experienciais expressas corporeamente pelas
mesmas, que foram substancialmente enriquecidas pelas observações no campo. A análise estrutural
do conjunto de dados obtidos, configurados sob a forma de unidades temáticas e temas essenciais,
permitiu-me desvelar três significados que se apresentaram em torno de um significado central, que
foram compreendidos como: percebendo-se como ser-mulher: eu sou o tipo de pessoa que não faz
mal a ninguém; percebendo-se como ser-mãe: eu sou muito mãezona; percebendo-se como sermulher/mãe HIV positiva: a gente nunca imagina que isso pode acontecer com a gente; e
percebendo-se como ser-mulher/mãe privada do ato de amamentar: dói o coração da gente, a gente
querer dar o peito, dar de mamar e não poder dar, respectivamente. Em torno do significado central
do estudo emergiram os seguintes temas essenciais: atribuindo significado à amamentação:
(re)tomando vivências anteriores; percebendo o leite secretado pelo seu corpo: o meu leite é normal,
mas ele não é normal; e quando mentir é preciso: o meu leite não desceu, eu não tenho leite; de
preferência sem faixa, não usar faixa: isso tem que acabar!; tendo que alimentar o filho com outro
leite: percepções e movimentos na espacialidade do alojamento conjunto; ressignificando a
amamentação: já que eu não posso amamentar, eu vou dar mais carinho, mais atenção amamentação simbólica. Tais significados, desdobrados em vários temas essenciais, mostraram-se
sob a forma de uma rede, onde aparecem intimamente relacionados, formando um todo integrado e,
no conjunto, comportam a expressividade corporal do ser-mulher/mãe frente à privação do ato de
amamentar. Embora estejam circunscritos em um universo bastante restrito, se constituem em
subsídios valiosos para a compreensão do significado da privação do ato de amamentar para o sermulher/mãe HIV positiva, trazendo, deste modo, contribuições importantes não só para a formulação
de políticas públicas, como também para a assistência, o ensino, a pesquisa e o saber de
Enfermagem de modo geral.

Nº de Classificação: 3621
GOMES, Vera Lúcia de Oliveira. Interpretação do cuidado de enfermagem à criança em creches,
pela ótica de Pierre Bourdieu (A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2004. [197] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BACKES, Vânia Marli Schubert
RESUMO: Neste estudo, objetivou-se correlacionar a produção científica de Enfermagem acerca do
cuidado à criança em creches, com o capital científico, cultural, social, econômico e simbólico que tal
produção confere no campo da Enfermagem. Para tanto, analisaram-se as teses e dissertações
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produzidas no Brasil no período de 1993 a 2002, utilizando-se a corrente interpretacionista e a
abordagem qualitativa. Adotaram-se as concepções bourdieusianas como referencial teórico-filosófico
e a hermenêutica dialética proposta por Minayo (1999), como referencial metodológico. Coletaram-se
os dados por meio de consulta ao catálogo "Informações sobre pesquisas e pesquisadores em
Enfermagem divulgado pelo CEPEn (2001)" e acessando a página da ABEn Nacional. Duas (0,7%)
das teses e oito (0,9%) das dissertações referiam-se a essa temática, o que demonstrou sua pequena
representatividade no universo da produção científica dos cursos de mestrado e doutorado em
Enfermagem. Empregou-se como recurso técnico a análise de conteúdo na modalidade temática,
adotando-se os critérios de relevância e repetição para a seleção das categorias empíricas. Nessa
etapa, procurou-se apreender o cuidado de Enfermagem à criança em qualquer de suas dimensões.
As categorias analíticas campo, habitus e capital foram selecionadas a priori. Da categoria campo,
evidenciou-se que a produção científica analisada atende aos pressupostos que regem o campo da
Enfermagem e está predominantemente fundamentada em referenciais e teorias de outros campos
do saber. Da categoria habitus, apreendeu-se que o cuidado à criança em creches interfere na
incorporação de habitus primários. Dessa forma, as creches constituem espaços privilegiados de
promoção de saúde pela possibilidade de contato diário com a família e prolongado com a criança, o
que oportuniza uma complementaridade das ações realizadas na creche e no lar. Apreendeu-se,
ainda, que, dependendo da proposta pedagógica da instituição, podem ser gerados nas crianças
habitus indicativos de submissão ou de cidadania. As manifestações do habitus de classe efetuaramse por meio da capacitação para o cuidado, para o autocuidado, e para o cuidado de si. Na categoria
capital, a falta de clareza quanto as funções da creche demonstrou dificultar a construção de capital
científico específico para atuação neste cenário. Investigando-se as qualidades formal e política na
produção científica analisada, identificou-se que, embora haja algumas fragilidades metodológicas, a
qualidade política se fez presente. Exteriorizou-se pelo compromisso da Enfermagem com a
promoção de saúde e qualidade de vida em nível individual e coletivo, bem como com as políticas
públicas visando a intensificar a articulação dos campos da saúde e da educação. Constatou-se,
ainda, a falta de um eixo político que representasse o compromisso profissional, social e ético da
Enfermagem, com as crianças que freqüentam creches.

Nº de Classificação: 3622
CESTARI, Maria Elisabeth. Ensino da enfermagem: construindo uma relação com os saber (O).
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2004. 232 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SAUPE, Rosita
RESUMO: O presente trabalho é um estudo de caso que busca responder a questão: qual a relação
com o saber é construída pelas alunas durante o ensino de graduação de enfermagem.
Considerando que a relação com o saber é uma relação de sentido e, portanto, de valor que um
individuo, ou grupo, estabelece com os processos de aprendizagem e seus produtos (Charlot, 2000),
torna-se clara sua importância para o exercício profissional. O ensino de enfermagem apresenta
como uma de suas características básicas utilizar as atividades práticas, especialmente as
desenvolvidas nas instituições de saúde, como forma de ensinar e aprender. Portanto, durante a
graduação, as alunas convivem com diferentes sujeitos, professoras, enfermeiras, membros da
equipe de saúde, pacientes, que participam, de forma explícita ou implícita, na sua formação.
Partindo do pressuposto que toda aprendizagem acontece na interação entre os sujeitos, assim como
a relação com o saber, e que a comunicação tem um papel central neste processo, foi realizada a
observação participante de alunas e professoras do primeiro, terceiro, quinto e oitavo semestre de um
curso de graduação em enfermagem nos diferentes espaços acadêmicos (sala de aula, laboratório e
instituições de saúde). As observações realizadas foram registradas em um diário de campo e
consideradas como texto para fim de análise a qual foi iniciada durante o processo de coleta e
orientada pela hemenêutica-dialética, tomando como referência a teoria da ação comunicativa de
Jürgen Habermas e a concepção de relação com o saber, de Bernard Charlot. A análise de dados
apontou quatro categorias: a imagem e o imaginário; o espaço e tempo de ensino-aprendizagem; o
mundo da vida da enfermagem; o solitário trabalho coletivo. Estas categorias são complementares, se
imbricam tecendo um mundo da vida do ensino de enfermagem que privilegia uma relação com o
saber caracterizada como imbricação do eu, na qual o que tem sentido é passar do não domínio ao
domínio de uma atividade engajada no mundo. A linguagem mostra-se como aspecto fundamental na
construção deste mundo da vida e o uso da ação estratégica é percebido no que é dito e, sobretudo,
no que é silenciado, favorecendo a compreensão da realidade como dada, imutável. É sugerida a
importância de buscar uma ação comunicativa entre as participantes do ensino-aprendizagem de
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forma a fortalecer outras relações consigo mesmas e com o mundo, portanto com o saber, tornandoas mais capazes de nomear a si mesmas e seu saber.

Nº de Classificação: 3623
BARBOSA, Marta Regina Bauer. Atendimento móvel de urgência e emergência: mais um espaço
para a atuação do enfermeiro (O). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2004. [142] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ERDMANN, Alacoque Lorenzini
RESUMO: Esta Dissertação de Mestrado em Enfermagem trata-se de um estudo de caso exploratório
descritivo, portanto, de natureza qualitativa, que foi realizado através de entrevistas semi-estruturadas
e visitas aos serviços privados de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel (terrestre e aéreo). Objetiva
demonstrar as atividades desenvolvidas pelos enfermeiros de Santa Catarina nos Serviços de
Atendimento Móvel de Urgência e Emergência, pontuando suas responsabilidades, competências e
desafios. Também tem a intenção de traçar um perfil para o profissional que atua nesta área e de
contribuir para o aprimoramento da atividade do enfermeiro, fornecendo subsídios para futuras
reflexões, investigações e normatizações. Foram entrevistados 09 (nove) enfermeiros que atuam ou
já atuaram nesta área. Os dados foram colhidos através da gravação, organizados e interpretados
conforme a Análise de Conteúdo proposto por BARDIN (1977). Este estudo favoreceu a
expressão/verbalização das experiências pessoais e profissionais dos participantes, seus valores
morais e éticos, seu aprendizado social e sua visão de prioridades e necessidades. O trabalho
realizado pelos enfermeiros dentro das empresas de Atendimento Móvel de Saúde foi relatado na
íntegra, possibilitando estudar sua relação com a empresa e com outros profissionais, além de
caracterizar o tipo de atividade desenvolvida e realidade vivenciada.

Nº de Classificação: 3624
BRITO, Daniele Mary Silva de. Hipertensão arterial em adulto: percepção da doença e interferência
na qualidade de vida. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2003. 110 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Thelma Leite de
RESUMO: A hipertensão arterial ocupa lugar de destaque no contexto da transição epidemiológica. É
caracterizada por ser uma doença crônico-degenerativa, assintomática, com maior exposição e
susceptibilidade de pessoas a uma série de agravos que podem prejudicar a qualidade de vida. Na
tentativa de saber qual a percepção que os portadores de hipertensão arterial têm da doença e se
esta interferia na qualidade de vida dos portadores, pretendeu-se desenvolver este estudo com os
seguintes objetivos: investigar a qualidade de vida dos portadores de hipertensão arterial, utilizando o
instrumento genérico de avaliação MOS SF-36, associar os resultados de qualidade de vida obtidos
pelo MOS SF-36 com a percepção dos clientes sobre o tratamento e gravidade da hipertensão arterial
e investigar a percepção dos clientes sobre a hipertensão arterial e comparar com as variáveis: sexo,
escolaridade, faixa etária, situação conjugal, situação familiar, renda familiar, situação funcional,
número de dependentes e tempo de tratamento. Trata-se de um estudo de natureza exploratóriodescritiva, com abordagem quantitativa, realizado em uma Unidade Básica de Saúde da Família de
Fortaleza-CE (UBASF). A amostra foi composta de 113 pacientes atendidos no programa de
tratamento. Os dados foram coletados por meio de entrevista, utilizando-se formulário com questões
estruturadas e semi-estruturadas. Para o estudo de qualidade de vida, utilizou-se um instrumento
genérico de avaliação, traduzido e validado no Brasil, o SF-36 (Medical Outcomes Study 36-item
Short-Form Health Survey). Os 113 pacientes entrevistados apresentaram o seguinte perfil:
constituído pela maioria de mulheres (77%), faixa etária predominante acima de 50 anos (69%), a
maioria era de casados ou viviam com um parceiro (55,8%), 92,9% morava com algum familiar. Dos
portadores de hipertensão arterial, 42,5% não tinham escolaridade, a renda familiar variava de um a
dois salários mínimos (78%), predominando a atividade do lar com 62,8% e número de dependentes
variando de zero a dois. Houve significância estatística para as variáveis faixa etária e tempo de
tratamento, mostrando que a menor percepção da doença foi identificada na faixa etária de maior de
65 anos e nos pacientes com maior tempo de tratamento, acima de cinco anos. Na avaliação de
qualidade de vida, quando comparada a percepção da doença com os domínios estudados, a análise
estatística revelou significância para os domínios Estado geral de saúde (GS), Capacidade funcional
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(CF) e Desempenho físico (DF). Nos achados em relação a estes domínios, predomina a percepção
da doença hipertensiva como curável e sem gravidade. Os principais achados denotam que, ao se
comparar as características sociodemográficas com a percepção da doença, pode-se identificar que a
percepção que o paciente tem de sua doença pode interferir de forma positiva ou negativa na
qualidade de vida. Conclui-se que algumas variáveis podem estar diretamente e indiretamente ligadas
à percepção que o paciente tem da doença, assim, também quando comparadas com a qualidade de
vida. A qualidade de vida na percepção dos pacientes deste estudo foi considerada boa.
Aparentemente, os pacientes não valorizam a doença, talvez pela sua evolução silenciosa e
assintomática, acarretando possível interferência na adesão ao tratamento e comprometimento da
qualidade de vida. A intervenção de enfermagem proposta pela pesquisadora visa à conscientização
do paciente, prevenção de complicações e promoção da saúde a partir de práticas educativas e
atuação com estratégias grupais, com base na avaliação e interpretação das percepções do paciente.

Nº de Classificação: 3625
CAETANO, Joselany Áfio. Prática do auto-exame ocular pelos indivíduos portadores do
HIV/AIDS (A). Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2003. [186] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PAGLIUCA, Lorita Marlena Freitag
RESUMO: Entre as complicações decorrentes da infecção pelo HIV estão presentes as oculares que
podem até levar à cegueira e se manifestam algumas vezes de forma inesperada no estádio de
evolução biológica do vírus no organismo. Portanto, desenvolver uma proposta de educação em
saúde direcionada para a atenção primária à visão dos indivíduos portadores do HIV/AIDS significa
desafio a envolver muitos fatores, desde sua compreensão acerca da problemática, sua experiência,
seu ponto de referência, percepção e seu estado biológico, estabelecendo uma unidade entre mente
e corpo, saúde e doença, com vistas a lhes assegurar condições para o autocuidado. Objetivamos
testar um modelo de ensino do auto-exame ocular nos indivíduos portadores do HIV/AIDS, embasado
nos requisitos de autocuidado universal, de desenvolvimento e desvio de saúde, com fundamento na
Teoria Geral de Enfermagem do Déficit de Autocuidado de Orem. A pesquisa convergenteassistencial foi desenvolvida de janeiro a dezembro de 2002, em uma organização nãogovernamental (ONG) em Fortaleza-CE. Nossa população foi composta de vinte portadores do
HIV/AIDS que participaram de uma proposta educativa. Com base nos requisitos preestabelecidos,
selecionamos nossa amostra com treze indivíduos. Desenvolvemos o acompanhamento dos
portadores do HIV/AIDS por meio da oficina educativa, consultas de enfermagem, observação
participante e aplicação de instrumento de perfil de engajamento na prática do auto-exame ocular. As
concepções de saúde-doença foram abrangentes e trafegam entre o social, o biológico e
comportamental, o emocional e o sobrenatural. Identificamos 26 diagnósticos, sendo doze nos
requisitos de autocuidado universal; seis nos requisitos de autocuidado relativo ao desenvolvimento e
oito, nos requisitos de autocuidado de desvio de saúde. As principais queixas oculares referidas
foram: baixa acuidade visual (6), embaçamento
visual (5), hiperemia (5), dor ocular (4),
lacrimejamento (3), prurido (3), sensação de corpo estranho (2), perda de campo visual (2) e olho
seco (1). Alguns pacientes (4), entretanto, não verbalizaram qualquer tipo de queixa. Uma
compreensão básica das queixas e sintomas é imprescindível com vistas a facultar apropriado exame
de saúde ocular, pois uma série de sintomatologia apresentada pode denotar distúrbios oculares. Na
correlação das alterações evidenciadas no auto-exame ocular pelo paciente com o exame
oftalmológico foi verificada compatibilidade nos resultados, pois cinco que haviam mostrado resultado
normal tiveram ao exame oftalmológico os seguintes achados: um, com blefarite seborréica; dois,
com alteração da acuidade visual para perto; um, com alteração da acuidade visual para longe e um,
com alteração de fundo de olho, talvez não sendo evidenciado pelo portador devido o auto-exame
ocular ter sido feito com óculos, o que ocultou a alteração. A lesão do fundo de olho tinha escavação
pequena, não comprometendo a acuidade e a blefarite não foi considerada problema pelo portador do
HIV/AIDS. Todos têm momentos de não-adesão e os fatores principais que interferiram no não
engajamento foram: baixo nível instrucional, poder aquisitivo baixo, esquecimento, interrupção da
rotina, estados fisiológicos negativos associados, instabilidade da doença, resistência a mudança de
comportamento. No geral o perfil de engajamento na primeira e segunda consultas foi de 5,1 e 5,7.
De acordo com os parâmetros de escores predeterminados, significa que os portadores precisam de
ajuda moderada a grande para a demanda de autocuidado universal, de desenvolvimento e desvio de
saúde. Na terceira consulta o perfil de engajamento foi de 6,0, ou seja, eles estão hábeis, mas
necessitam de apoio e pequena ajuda. Ao compararmos os resultados alcançados na primeira e
última consulta, observamos ter sido relativamente pequena a variabilidade dos escores obtidos, dada
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a homogeneidade da amostra. Estes resultados, no entanto, foram suficientes para detectar a
competência dos portadores para a prática do auto-exame ocular, embora haja ausência de pessoas
com total dependência na prática deste exame.

Nº de Classificação: 3626
CRUZ, Enêde Andrade da. Práticas profissionais de trabalhadores em central de material e
esterilização: representações sociais da equipe de enfermagem. Fortaleza. Universidade Federal do
Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2003. 214 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Enedina
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva e analítica com abordagem quantitativa
e qualitativa que põe em evidência a prática profissional dos trabalhadores de Central de Material e
Esterilização (CME), a partir dos aportes teóricos da Teoria das Representações Sociais (TRS). Esta
propicia o estudo dos fenômenos de grupos sociais, através das explicações e métodos científicos
que possibilitam um novo olhar para os elementos de construção de um determinado conhecimento
prático compartilhado por um grupo de pertença. Objetivamos apreender as representações sociais
(RS) da prática profissional, construídas pelos trabalhadores de CME, analisar seu processo de
construção e interferências nessa prática, com a finalidade de contribuir com as discussões relativas
à prática, como exercício de atividade e abrir horizontes para uma maior compreensão da importância
das percepções dos próprios profissionais, como elementos essenciais à construção do
conhecimento que norteia sua prática. A pesquisa de campo foi realizada em CME de três hospitais
públicos de grande porte na cidade de Fortaleza-Ceará. Foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturada, constituído de três partes: dados de identificação relativos às variáveis
sociodemográficas, questão aberta para a expressão da associação livre de palavras e três questões
norteadoras sobre a prática profissional em CME. Da primeira e segunda parte, participaram desta
pesquisa 104 trabalhadores para apreensão da estrutura das RS e, posteriormente, após aplicação
da entrevista, trinta informantes. Para análise dos resultados da associação livre de palavras foi
utilizado o programa informático EVOC; na análise das entrevistas, a freqüência de unidades temática
e a análise de conteúdo, permitiram a análise quantitativa e qualitativa dos resultados. Os resultados
evidenciaram: que a estrutura da RS da prática em CME tem como elemento central a
responsabilidade; que a palavra prática é entendida pelo senso comum das entrevistadas como
trabalho, cujas funções de saber e de orientação das RS estão relacionadas à compreensão e
explicação das diversas formas de execução das atividades decorrentes da forma de conhecimento
adquirido, considerado comum à prática, destacados em cinco categorias e vinte subcategorias. Vale
ressaltar que os resultados assinalaram alguns indicadores para avaliação da prática e constituição
de um novo modelo para a prática profissional em CME.

Nº de Classificação: 3627
ROLIM, Karla Maria Carneiro. Enfermagem e o recém-nascido de risco: refletindo sobre a atenção
humanizada. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2003. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARDOSO, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão
RESUMO: A humanização engloba o pensar, o sentir, o dizer, o compartilhar com a pessoa doente, a
fim de podermos transmitir segurança, apoio, confiança e dignidade, fazendo com que ela não fuja da
realidade, mas enfrente-a e construa algo. Nesta perspectiva a atenção ao recém-nascido (RN) deve
ser estruturada e organizada no sentido de atender a uma população sujeita a riscos. Para tanto,
devem existir recursos materiais e humanos especializados e capazes de garantir uma observação
rigorosa, além de tratamentos adequados ao bebê, que apresenta patologia capaz de ocasionar sua
morte ou seqüelas que interferirão no seu desenvolvimento. Como enfermeiras, atuando em
neonatologia, temos, por muitas vezes questionado o tratamento e o cuidado dispensado ao bebê e à
sua família na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Objetivamos com este estudo
investigar a relação entre o cuidado de enfermagem na aspiração orotraqueal, a coleta de sangue e
as respostas comportamentais, fisiológicas e os sinais emitidos pelo recém-nascido de risco num
enfoque da atenção humanizada; identificar a opinião da enfermeira acerca da humanização do
cuidado ao RN de risco na UTIN e a seus familiares e, elaborar proposta de cuidado humanizado
inserindo o bebê de risco, sua família e a equipe de enfermagem. Pesquisa investigatória e descritiva,
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desenvolvida numa abordagem qualitativa, tendo referencial teórico metodológico a Teoria de
Paterson e Zderad (1976). Realizado na UTIN, de uma Maternidade pública de grande porte, na
cidade de Fortaleza-Ceará. Os sujeitos da pesquisa foram distribuídos em dois grupos: o primeiro
composto por 06 enfermeiras atuantes na UTIN, o segundo constituído por 21 bebês de risco que
receberam cuidados promovidos pelas enfermeiras participantes da pesquisa, no período de Abril a
Julho de 2003. Nossas percepções do cuidado e da dinâmica da UTIN foram registradas em um
diário de campo, a fim de buscarmos a relação entre a assistência de enfermagem e as respostas
comportamentais, fisiológicas e sinais emitidos pelo bebê, para analisarmos com maior profundidade
as anotações e algumas de nossas reflexões sobre o estudo, conseguidas através da observação
participante. Para a observação dos cuidados, aspiração orotraqueal e coleta de sangue para exames
laboratoriais, e das respostas comportamentais, fisiológicas e mímicas do bebê, utilizamos como
roteiro, um instrumento, com a descrição das atividades realizadas pelas enfermeiras observando as
tentativas, ou não, de interação com o paciente como: troca de olhares; realização de toque
carinhoso; pronunciamento de palavras de conforto, que transmitissem segurança e tranqüilidade;
atitudes de acalento, entre outras. Da análise dos dados surgiram temáticas extraídas dos discursos
das participantes, nominadas humanização, sensibilização, conscientização e cuidado. Da temática
humanização, emergiram as categorias a humanização e a enfermagem, a humanização e o cuidado
ao bebê e a família; da temática sensibilização, as categorias foram educar para humanizar e
sensibilização ao cuidado do bebê; na temática conscientização, emergiram as categorias cuidando
do cuidador, a realidade do ambiente e a atuação da enfermeira na UTIN; na temática cuidado a
categoria foi cuidado mecanizado. As respostas do bebê aos cuidados foram: alterações da
freqüência cardiorrespiratória, mudanças na expressão facial, careteamento, aparência de
tranqüilidade, agitação, entre outras. Acreditamos que para realizar o cuidado humanizado ao recémnascido de risco devemos considerar sua fragilidade física e emocional provocada pelas condições de
seu nascimento e doença, devemos desenvolver sentimentos de afeição, de respeito, de simpatia, de
empatia, entre outros inerentes ao ser humano. Concluímos que a relação EU-TU e NÓS é de suma
importância no cuidar de bebês de alto risco, sendo imprescindível para que ocorra o cuidado
humanístico.

Nº de Classificação: 3628
LEITE, Ana Cláudia de Souza. Tecnologia tátil para avaliação de avaliação da dor em cegos.
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem,
2003. [152] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PAGLIUCA, Lorita Marlena Freitag
RESUMO: O objetivo geral desse estudo se assenta na validação de tecnologia tátil para a avaliação
da dor em cegos. Busca, em três fases, identificar a forma e o conteúdo tátil mais apropriadas para a
Escala Tátil da Dor (versão 1); aperfeiçoá-los segundo as opiniões de experts brasileiros e
canadenses; analisar a confiabilidade das duas Versões (2A e 2B) da Escala Tátil da dor de acordo
com o critério padrão da Escala Numérica e, analisar a validade das referidas versões de acordo com
o critério padrão da Escala Numérica. As bases teóricas se fundamentaram no conceito, mecanismos
fisiopatológicos envolvidos à interpretação e instrumentos utilizados para medida da experiência
dolorosa; nos elementos da comunicação não visual; e, conceitos e relações entre tecnologia e
enfermagem. Iniciou-se a primeira fase da pesquisa, com a realização de quatro Oficinas para
trabalhar a forma e o conteúdo da tecnologia tátil (versão 1), com um grupo de cegos da Associação
dos Cegos do Ceará (ACEC). Na primeira fase, utilizou-se a investigação participativa para se obter
dados a partir de entrevistas livres e observação participativa, sendo registradas em cassetes,
fotografados e filmados com a prévia autorização dos participantes. Obteve-se duas versões, a 2A e a
2B, a primeira com textura em lixas e a segunda em formato de escada, ambas tridimensionais. As
Oficinas permitiram o resgate da cidadania como direito fundamental ao uso de tecnologia apropriada
à realidade dos cegos. A segunda fase consistiu da aplicação de um questionário aberto para obter a
apreciação de experts quanto a forma, o conteúdo e o potencial de medida da tecnologia tátil.
Obteve-se sugestões de colocação de espaço entre as texturas da versão 2A, inserção de um ponto
em alto relevo, indicando o início da leitura das versões e, a utilização das mesmas em pessoas sem
cegueira. Na terceira fase, aplicou-se as versões em cegos com dor, antes e após competições
ocorridas durante a Olimpíada Mundial para Cegos (IBSA), em 2003, em Québec (CA). Utilizou-se da
estatística descritiva simples para a caracterização da amostra e estatística não paramétrica, para
comparar as versões propostas com a Escala Numérica. As médias e os desvios padrão foram
calculados para cada versão. O teste de confiabilidade intraclasse (ICC) mostrou que a versão 2B
mais aproxima das características de medida da EVA que a versão 2A. A correlação de pearson (rs)
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permitiu análise dos escores, confirmando a confiabilidade das versões. Concluiu-se que, a versão 2B
se aproxima da Escala Numérica, tem potencial de medida adequado para avaliação de sua
intensidade, portanto valida para ser utilizada como tecnologia tátil em cegos. Esse resultado
respalda a tese de inovação de tecnologia tátil para avaliação da dor em cegos, com elaboração coparticipativa, logo emancipatória. Aponta, de outro modo a utilização de texturas pela versão 2A para
avaliar a dor para além da intensidade da dor, evocando sensações afetivas e cognitivas de
experiências vividas que devem ser aprofundadas em estudo posterior.

Nº de Classificação: 3629
ARAÚJO, Iliana Maria de Almeida. Impacto do diagnóstico do câncer de mama: vivência de um
grupo de mulheres (O). Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2003. 65 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Ana Fátima Carvalho
RESUMO: O estudo teve como objetivo compreender o significado do diagnóstico do câncer de
mama para a mulher. Na busca dessa compreensão optou-se por um referencial teórico, baseado nas
interações e vivência do indivíduo, O Interacionismo Simbólico. A coleta de dados foi realizada no
hospital do câncer do Ceará, no período de maio a julho de 2003. Como instrumento foi utilizado a
entrevista semi-estruturada e a observação simples, onde todos os depoimentos foram rigorosamente
anotados, em diário de campo, como forma de garantir a veracidade das informações. A população
do estudo foi constituída de 8 mulheres com câncer de mama e que aceitaram participar da pesquisa.
A análise das narrativas permitiu a identificação de unidades temáticas agrupadas em duas
categorias: O impacto do diagnóstico de câncer de mama e a luta contra o câncer de mama. O estudo
do tema possibilitou a compreensão da experiência do diagnóstico de câncer de mama, trazendo a
tona sentimentos de vulnerabilidade, medo, fraqueza, mas ao mesmo tempo serve de ponto de
partida para um reinterpretação de símbolos e significados levando a mulher a buscar forças dentro
de si mesma.

Nº de Classificação: 3630
SILVA, Regina Célia Carvalho da. Significado de cuidar em enfermagem nas unidades críticas
(O). Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem,
2003. 124 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Maria Socorro Pereira
RESUMO: A enfermagem nas unidades críticas desenvolveu-se mediante o império da tecnologia
num modelo de assistência centrado em protocolos de atendimentos, escores de gravidade, escala
de prognósticos, com encaminhamento dos profissionais para uma atuação caracteristicamente
tecnicista. Os objetivos deste estudo foram, desvelar o significado do cuidado para os enfermeiros
que atuam em unidades críticas, com base nos pressupostos de Watson; identificar a congruência
entre o significado expresso em discurso e a prática do cuidado prestado pelo enfermeiro e detectar
as interfaces das ações de cuidado, tendo em vista o contexto sócio-político-cultural e as dimensões
envolvidas no cuidado. Inspirando-nos na teoria do cuidado humano de Jean Watson, optamos em
trabalhar com a metodologia qualitativa. Os sujeitos da pesquisa constaram de 12 (doze) enfermeiros,
todos os que trabalhavam em unidades críticas para atendimento a pacientes adultos, desses, nove
são do sexo feminino e três do sexo masculino; estão formados há mais ou menos 8 anos e sua
média de idade é de 39,9 anos. Os dados foram coletados pela própria pesquisadora, que utilizou
como instrumentos a observação participante e a entrevista semi-estruturada. Para a análise dos
resultados, trabalhou-se com o método de análise de conteúdo, segundo Bardin (1977), centrada na
técnica de análise categorial. Os dados apontam que o cuidado que é oferecido pelos enfermeiros em
unidades críticas, centra-se nas dimensões expressiva e instrumental. Esses, foram organizados em
quatro categorias, as quais são: o encontro entre ser cuidador e ser cuidado; o cuidado nas unidades
críticas; fatores que influenciam e determinam o cuidado nas unidades críticas e características do ser
cuidador nas unidades críticas. A partir do confronto entre o material obtido pelas entrevistas e o que
foi observado, existe um relativo equilíbrio entre as dimensões expressiva do cuidado, fortemente
enfatizada nos discursos dos enfermeiros, e a dimensão instrumental, observada conforme o modo
de cuidar dos enfermeiros à prática profissional, fortemente influenciado e determinado pelos fatores
de natureza pessoal, institucional e sócio-cultural.
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Nº de Classificação: 3631
MOURA, Escolástica Rejane Ferreira. Assistência ao planejamento familiar na perspectiva de
usuárias e enfermeiros do Programa Saúde da Família. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2003. 132 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Raimunda Magalhães da
RESUMO: Reconhecendo problemas na qualidade da assistência ao planejamento familiar oferecida
em nosso País e, particularmente, no Ceará, decidimos realizar o presente estudo. Trata-se de uma
Pesquisa de avaliação, realizada na Célula de Saúde de Baturité-CE, com o objetivo de avaliar a
assistência ao planejamento familiar no que diz respeito à oferta e a livre escolha dos métodos
anticoncepcionais, a informação dada aos clientes e a competência técnica profissional; e averiguar a
dinâmica do relacionamento interpessoal enfermeiro-cliente, do mecanismo de acompanhamento dos
usuários e de uma rede apropriada de serviços de planejamento familiar. A pesquisa teve uma
abordagem qualitativa e quantitativa. Os dados foram coletados no período de julho a setembro de
2003 através da observação livre e um roteiro estruturado de entrevista, tendo sido a maioria
realizada nas Unidades de Saúde da Família (USF) e outras, especificamente com enfermeiros,
realizadas em seus domicílios. Os dados das entrevistas foram anotados pela pesquisadora
concomitantemente, nos próprios roteiros; os dados provenientes da observação foram registrados
em um diário de campo. Participaram 29 enfermeiros e 50 usuárias de serviços de planejamento
familiar dos oito municípios que compõem a respectiva Célula de Saúde, envolvendo serviços das
zonas urbanas e rurais. Utilizamos o Método de Análise de Conteúdo, seguindo a técnica de análise
categorial na organização dos resultados. Adotamos os seis elementos da qualidade da assistência
ao planejamento familiar propostos por Judith Bruce, como referencial teórico. Os resultados
revelaram marcas e traços dos seis elementos da qualidade (oferta e livre escolha dos métodos
anticoncepcionais, informações dadas ao cliente, competência técnica profissional, relacionamento
interpessoal enfermeiro-cliente, acompanhamento dos usuários e rede apropriada de serviços) nas
falas apresentadas pelos enfermeiros e usuárias quanto à prática desenvolvida e recebida,
respectivamente. Porém, estas marcas e traços apareceram incompletos e outras vezes superficiais,
numa demonstração de que não havia um eixo norteador para as ações, que ocorriam no ritmo e na
dimensão da qualidade que cada profissional julgava adequada ou conveniente. Deste modo,
defendemos a idéia de que enfermeiros e usuárias dos serviços de planejamento familiar do universo
do estudo têm uma percepção apurada a respeito dos elementos da qualidade, todavia necessitam
estar mais determinado à sua efetivação na prática. Ademais, as usuárias identificaram a participação
masculina como mais um elemento da qualidade ao planejamento familiar, o que foi reforçado pelos
enfermeiros. Estes, por sua vez, também identificaram o registro por parte dos profissionais como
inovadores à estrutura conceitual de Bruce. Por outro lado, o trabalho em equipe foi identificado pela
pesquisadora/autora como sendo um elemento essencial à qualidade, no contexto atual, em que a
assistência ao planejamento familiar é oferecida basicamente pelo Programa Saúde da Família.

Nº de Classificação: 3632
SILVEIRA, Lia Carneiro. Do corpo sentido aos sentidos do corpo: sociopoetizando a produção de
subjetividade. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2004. 187 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BRAGA, Violante Augusta Batista
RESUMO: Este estudo teve início em um momento histórico específico marcado por fortes
transformações no campo da assistência à saúde mental propiciadas pela proposta de reforma
psiquiátrica brasileira a qual apontava para a importância da mudança de foco nas ações
desenvolvidas, passando da doença para a valorização da produção da vida. Nesse contexto,
interessou-nos entender como estavam se dando as relações de produção de subjetividade tanto no
que diz respeito aos trabalhadores, como aos usuários dos serviços de saúde mental. O primeiro
passo foi a realização de uma pesquisa de mestrado que objetivou conhecer aspectos relativos à
produção de subjetividade dos trabalhadores de um serviço de saúde mental. O presente estudo
pretende complementar o processo iniciado na pesquisa anterior, objetivando conhecer os mesmos
aspectos, porém dirigindo o foco para o usuário dos serviços de atenção à saúde mental. Para
alcançar este objetivo utilizamos como referencial teórico-metodológico uma composição entre a
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sociopoética e algumas idéias de filósofos da linha esquizoanalítica os quais nos permitiram abordar
aspectos relativos à produção de subjetividade através da criação de espaços que possibilitaram ao
grupo produzir conceitos e metáforas. Iniciamos escolhendo junto ao grupo o tema a ser pesquisado:
as relações entre a família e a doença mental. Posteriormente, este tema passou por modificações e,
ao invés de nos referirmos à "doença mental", passamos a utilizar um conceito criado pelo grupo com
o nome de "bicofonia" o qual se mostrou mais amplo que o anterior, abrangendo desde elementos
biológicos e psicológicos até aspectos sociais e afetivos. Outros conceitos produzidos pelo grupo
podem ser destacados como o de "muro", que abrange elementos múltiplos como a discriminação
social, a necessidade de autoconhecimento e a separação na família, e o conceito de "corpo-seco" o
qual refere-se às diversas necessidades de uma pessoa em sofrimento mental. Além dos conceitos o
grupo produziu metáforas relativas ao tema como, por exemplo, a de "árvore da vida" que se refere à
função protetora e mantenedora da família ou a de "coisas geladas na família" que diz respeito às
dificuldades e desentendimentos nas relações familiares. Realizamos uma descrição detalhada de
todo o processo, pois devido ao fato de esta ser uma metodologia inovadora e ainda pouco divulgada
na enfermagem, entendemos ser importante explicitar claramente suas etapas. Concluímos com este
estudo que, ao criar conceitos e metáforas, o grupo-pesquisador está ao mesmo tempo trabalhando a
produção de subjetividade, uma vez que esta construção envolve ao mesmo tempo o objeto de
pesquisa e o sujeito. Nesse processo, identificamos como se dá a experiência com a bicofonia, as
relações com a família, religião e sociedade além de outros importantes elementos que fazem parte
desse diagrama de afetos e devires. Percebemos, ainda, que a criação de novos confetos tem
importância singular para a prática da assistência de enfermagem em saúde mental à medida que
nos permite questionar os conceitos que se encontram instituídos e abrir espaço para que o próprio
sujeito se manifeste acerca de suas questões.

Nº de Classificação: 3633
NASCIMENTO, Adail Afrânio Marcelino do. Atenção em saúde mental: a prática do enfermeiro e do
médico no Programa da Saúde da Família em Caucaia-CE. Fortaleza. Universidade Federal do
Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2004.[120] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRAGA, Violante Augusta Batista
RESUMO: Este estudo tem por objetivo analisar a prática do enfermeiro e do médico do Programa de
Saúde da Família (PSF) quanto à atenção em saúde mental, na perspectiva da Reforma Psiquiátrica.
Estudo descritivo, de natureza qualitativa, realizado com sete enfermeiros e cinco médicos no
município de Caucaia-CE. Os dados foram coletados mediante entrevista semi-estruturada e
observação livre, no período de maio a agosto de 2003. Depois de agrupados em categorias e subcategorias, os resultados mostram que os enfermeiros e médicos do PSF desenvolvem suas ações
dentro da lógica da programação em saúde, cumprindo o protocolo previsto. Observamos que sentem
muita dificuldade de lidar adequadamente com as demandas de saúde mental da comunidade
assistida, condição que se manifesta através de algumas respostas do grupo, tais como: o modo
confuso como definem o que seja saúde mental; uso do encaminhamento como uma das principais
estratégias de ação; reconhecimento de inabilidade no manejo das demandas da comunidade;
desconhecimento e pouca utilização dos recursos da comunidade para atuarem em ações
preventivas; utilização restrita de uma escuta sensível e do relacionamento interpessoal;
reconhecimento da falta de treinamento, insegurança e falta de experiência profissional para lidar com
essas demandas. Por fim, foi possível apreendermos que as ações de saúde mental desenvolvidas
pelo grupo pesquisado são orientadas pela prática da psiquiatria tradicional, onde a medicalização e
o encaminhamento são os instrumentos de escolha. Esta condição vai de encontro ao que prevê a
Reforma Psiquiátrica quando inclui as ações de saúde mental entre aquelas desenvolvidas na
atenção primária, criando uma rede de assistência que tem por objetivo atender as demandas da
comunidade.

Nº de Classificação: 3634
MEDEIROS, Maria do Perpétuo Socorro Sampaio. Associação Brasileira de Enfermagem - Seção
Pará: caminhos percorridos - (1946-1988). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Escola de Enfermagem Anna Nery, 2001. 132 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARIN, Rosa Elisabeth Acevedo
SOUZA, Ivis Emília de Oliveira
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RESUMO: O estudo teve como objetivo analisar as estratégias da categoria profissional das
enfermeiras para fundar e organizar a Associação Brasileira de Enfermagem - Seção Pará (ABEn-PA)
assim como dar-lhe visibilidade ao longo de quarenta anos de existência (1946-1988). Durante esse
período foram dados os passos para a construção do campo da categoria que responde a uma fase
prolongada de aquisições tais como formação de escolas, e quadros, invenção de tradições,
construções de símbolos, elaboração de rituais e ainda de conquista de espaço a nível nacional
quando realizaram, em Belém, três Congressos Nacionais (1966, 1978 e 1988). A construção de
campo, definido por Pierre Bourdieu, particularizaria o espaço onde se manifestam relações de poder,
estruturado a partir de uma desigual distribuição de um capital social que determina a posição dos
agentes (Enfermeiras) no seu interior. Trata-se, portanto, do espaço estruturado de posições ou
ligações cujas propriedades dependem de sua posição no espaço social e que podem ser analisados
independentemente das características dos seus ocupantes. A noção de habitus do autor
compreenderia a interiorização das normas e valores, incluindo também o sistemas de classificações,
que são anteriores à ação. A ABEn-PA é integrada maiormente por membros do gênero feminino que
desenvolvem lutas simbólicas e políticas para demarcar espaços e criar uma identidade. O trabalho
foi desenvolvido com base em material arquivista da ABEn-PA tais como Atas, Relatórios, Ofícios,
Memorandos e Recortes de Jornais, assim como de entrevistas realizadas com membros da Diretoria
da Associação; esse material de pesquisa e a biografia analisada permitem-me concluir que a
construção de campo da Enfermagem revela lutas simbólicas pelo seu reconhecimento e visibilidade,
de dentro e fora da categoria profissional.

Nº de Classificação: 3635
GONÇALVES, Ana Sofia Resque. Danos à saúde do trabalhador de enfermagem: reflexos da
prática hospitalar. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Anna Nery, 2001. [128] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MAURO, Maria Yvone Chaves
ZEITOUNE, Regina Célia Gollner
RESUMO: O estudo investiga os reflexos da prática hospitalar causadores de danos à saúde dos
trabalhadores de enfermagem que atuavam em unidades de doenças transmissíveis, bem como os
fatores intervenientes que os constituíam. Verifica também, que medidas de proteção à saúde do
trabalhador foram adotadas no trabalho da enfermagem hospitalar. Toma como referenciais:
características profissionais e o nível de conhecimento dos riscos ocupacionais. Trata de um estudo
descritivo, quanti-qualitativo desenvolvido em uma instituição federal de referência em atendimentos
de situações típicas e sazonais de doenças transmissíveis. Inclui como amostra intencional, 12
trabalhadores de enfermagem que sofreram agravos à saúde durante a vigência das atividades
exercidas e que encaminharam-se ou não ao serviço de saúde ocupacional da instituição. A obtenção
dos dados fez-se com um instrumento contendo questões abertas e fechadas sobre o tema e
composto das seguintes partes: caracterização demográfica e sócio-econômica da força de trabalho;
característica dos trabalhadores sobre aspectos do processo do trabalho hospitalar e morbidade
referida pelos profissionais, durante o exercício da função e no local de trabalho. A coleta dos dados
ocorreu no período de agosto a dezembro de 1997. Como metodologia alternativa para investigação
dos danos à saúde do trabalhador de enfermagem, realizou-se previamente um teste piloto. Baseouse em questionamentos à equipe de enfermagem, no que se refere à percepções sobre o trabalho
que executa e a relação com os agravos à saúde. Para análise dos dados utilizou-se freqüência
relativa e foram apresentados em tabelas e quadros de acordo com as questões. Os resultados
mostraram que os profissionais de enfermagem eram adultos jovens, do sexo feminino e exerciam a
profissão há mais de cinco anos, com tempo médio de 2 a 6 anos no setor de doenças transmissíveis,
em jornada de 40 horas semanais. A categoria profissional dominante era de auxiliar de enfermagem,
atuante nesse setor há considerável tempo e prestando cuidados diretos aos pacientes. Os
Equipamentos de Proteção Individual eram utilizados, embora em número insuficiente para a
demanda de atividades no setor. As orientações recebidas foram a de riscos no ambiente, prevenção
de acidentes, prevenção de doenças e uso de equipamentos de proteção adequados. Receberam a
vacina BCG e não completaram as doses para a imunização de hepatite B. A hepatite foi a doença
que mais acometeu o pessoal de enfermagem, seguida pelas dermatoses. Atribuíram esses danos ao
não uso dos Equipamentos de Proteção Individual. Aqueles que adoeceram, afastaram-se do
trabalho por um período de 3 a 9 dias e comunicaram o afastamento na divisão de enfermagem. A
doença na opinião deles poderia ter sido evitada, se tivessem mais atenção nas atividades e
condições melhores de trabalho. O significado de adoecer no trabalho foi traduzido pelo medo,
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invalidez, impotência, rejeição, sofrimento próprio e da família, sobrecarga de atividades ao colega e
desvinculação do cotidiano no trabalho. A assistência à saúde do trabalhador revelou-se falha uma
vez que o Serviço de Saúde Ocupacional foi reconhecido como mal estruturado. Conclui que houve
reflexos da prática hospitalar nessa unidade de doenças transmissíveis que produziram danos à
saúde dos trabalhadores de enfermagem por fatores diversos e que estes eram os causadores
desses reflexos para esses danos. Mostra com clareza que não houveram preocupações específicas
com proteção, prevenção ou manutenção da saúde desses trabalhadores. Considera a pesquisa
nessa área de muita importância, ao proporcionar dados que contribuam para repensar sobre a
prática profissional enquanto ocupação. O trabalho constitui um valor importante na vida do indivíduo
e, portanto, deve ser considerado e analisado amplamente, para que se compreenda as diferentes
problemáticas que ocorrem em seu contexto. A enfermagem, ao cuidar de pessoas, deve ser
reconhecida e tratada efetivamente no que se refere à saúde. Recomenda que a instituição de saúde
estudada deva redefinir a sua política de recursos humanos e materiais em enfermagem. Espera
contribuir com a enfermagem, buscando novas possibilidades para a relação trabalho-trabalhador de
enfermagem e a legitimação saudável de sua prática.

Nº de Classificação: 3636
SILVA, Ana Paula Rodrigues Pinto da. Estudo das produções científicas de mestrado da Escola
de Enfermagem Anna Nery: contribuição para a construção de concepções do cuidado de
enfermagem hospitalar. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2003. 228 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PORTO, Isaura Setenta
RESUMO: Trata de estudo sobre concepções do cuidado de enfermagem hospitalar oriundas de
dissertações de mestrado. Questões norteadoras buscaram concepções sobre o cuidado de
enfermagem e suas contribuições para a construção de concepções do cuidado de enfermagem
hospitalar. Para atingir os objetivos de descrever as concepções encontradas nas dissertações e
analisar suas contribuições para a construção de concepções do cuidado de enfermagem hospitalar,
o estudo fundamentou-se na recorrência e vigilância epistemológicas (Epistemologia Histórica – G.
Bachelard). Com uma abordagem quanti-qualitativa, esta investigação desenvolveu-se com amostra
de 25 de 157 dissertações (universo). O estudo das características dasdissertações mostrou que, ao
longo de quase três décadas, as investigações evoluíram de abordagens quantitativas para
qualitativas, da adoção de autores internacionais para autores nacionais, do uso de literatura médica
para o de ciências humanas e sociais, predominando a literatura de enfermagem e permaneceram
com interesse centrado na Linha de Pesquisa 'Cuidar em Enfermagem no Processo Saúde-Doença'.
Aplicando o método de associação de conteúdos sobre o corpus constituído pelas dissertações,
foram resgatadas concepções individuais sobre o cuidado de enfermagem. A síntese dessas
concepções constituiu-se nas concepções do cuidado de enfermagem hospitalar. Dentre elas, a
maioria apresentou um sentido de recorrência que as vinculou ao saber nightingaleano. Novos
saberes significaram conhecimentos complementares: processo de enfermagem, condições de
trabalho insatisfatórias, processo educativo pós-formação profissional, dilemas humanísticos
decorrentes de avanços tecnológicos, independência do paciente em questões de saúde. Esses
resultados ratificaram a posição de que as idéias novas são uma verdadeira extensão das idéias
antigas.

Nº de Classificação: 3637
DOMINGOS, Ana Maria. Cuidado familiar como questão do envelhecimento da enfermagem
gerontológica (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Anna Nery, 2003. 213 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ZEITOUNE, Regina Célia Gollner
RESUMO: Estudo sobre o cuidado familiar na percepção de trinta idosos de uma comunidade. Seus
objetivos foram: Identificar o cuidado provido pela família ao idoso; descrever os mecanismos usados
pelo idoso para conviver com o cuidado familiar provido; analisar a percepção desse sujeito-objeto
acerca do cuidado provido pelos familiares, e construir coletivamente o cuidado familiar a ser provido,
com vistas à assistência de enfermagem gerontológica. O referencial teórico inclui os conceitos de
cuidado propostos por Madeleine Leininger. Optou-se pela abordagem qualitativa e o enquadramento

59
teórico-metodológico orientou-se por pressupostos da dialética. A produção de dados empíricos se
deu em duas etapas: a entrevista semi-estruturada e o grupo focal. Os resultados revelaram a
identificação do cuidado familiar na forma de companhia familiar, do apoio emocional, da ajuda
material e dos cuidados à saúde. A produção dialógica mostrou, que, os comportamentos de
reciprocidade e de solidariedade são os que melhor representam os mecanismos de agir e de se
ajustar ao cuidado no contexto familiar, e desvendou o cuidado familiar articulado às mudanças
conjunturais e estruturais da sociedade contemporânea. Do grupo focal sobressaiu o painel que
representa as percepções coletivas dos sujeitos acerca do cuidado familiar e o quadro que concentra
seu redimensionamento. No que concerne ao cuidado familiar redimensionado destacou-se o apoio
afetivo-social, o que realçou o predomínio das necessidades psicossociais em idosos não
fragilizados. No plano das contribuições detectou-se a necessidade de organização da rede se
suporte comunitário com ancoragem nos serviços do sistema de cuidados formais cabendo à
enfermagem gerontológica investir em modelos assistenciais alternativos, com enfoque coletivo,
como forma de imprimir efetividade em sua prática assistencial com o idoso-família.

Nº de Classificação: 3638
SILVA, Carmen Lúcia Miranda da. Morte intra-útero: a enfermagem compreendendo a vivência de
mães. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery,
2003. [135] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Ivis Emília de Oliveira
RESUMO: Este estudo trata da questão relacionada ao óbito intra-uterino e surgiu a partir de minhas
inquietações como enfermeira obstétrica e docente de enfermagem. Estar com as mães que
passavam pela experiência da morte intra-útero do filho e observar que numa considerável ocorrência
dos casos o impacto da notícia parece ser algo difícil de acreditar em relação ao processo de
nascimento, foi o que conduziu aos caminhos da pesquisa fenomenológica. Assim caminhei na busca
de compreender o vivido de mulheres/mães face a morte do filho intra-útero utilizando como suporte
teórico da análise o pensamento do filósofo Martin Heidegger expresso em sua obra Ser e Tempo. O
estudo se desenvolveu na cidade de Belém, estado do Pará, onde foram entrevistadas oito mulheres
que atendiam ao critério de não tentativa de aborto durante o processo gestacional que se consumou
em um parto de natimorto. A compreensão vaga e mediana, a partir de oito unidades de significação,
permitiu a construção do conceito vivido que expressa o significado para as mães da morte intra-útero
do filho. A hermenêutica desta vivência evidenciou os conceitos de inautenticidade, ambigüidade,
impessoalidade e falatório no que se refere à assistência pré-natal e ao processo parturitivo.
Desvelou ainda a singularidade das mães que passam por esta experiência e o espanto de ter que
aceitar que a dor do parto não serviu para dar a luz. Estes aspectos podem ser norteadores da
proposta de humanização da atenção de saúde e da melhoria da assistência de enfermagem.

Nº de Classificação: 3639
NUNES, Heliana Helena de Moura. Cotidiano de mães inseridas no método "mãe canguru" (O).
Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. 93
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Rosângela da Silva
RESUMO: Estudo de natureza qualitativa com emprego do método História de Vida, tendo como
objeto "o cotidiano de mães inseridas no método Mãe Canguru" e como objetivos: descrever o
cotidiano de mães inseridas no método Mãe Canguru, identificar as preocupações mais freqüentes
dessas mães e analisar o cotidiano das mães inseridas no método Mãe Canguru a partir de sua
história de vida. A pesquisa teve como cenário um hospital geral público, estadual de grande porte,
de referência na área materno-infantil e gravidez de alto risco, no município de Belém. Os sujeitos do
estudo foram 14 mães inseridas no método. A análise dos relatos apontou as seguintes categorias: O
olhar materno em relação ao método Mãe Canguru: onde as mães avaliam a sua inserção neste
processo; demonstram sua insatisfação em relação à rotina hospitalar, suas preocupações; a
saudade do dia a dia, a convivência com ambivalência e conflito ao ter que ficar no ambiente
hospitalar sendo mãe canguru e ao mesmo tempo afastada de outros filhos marido, lar e familiares e
O olhar materno em relação à mãe canguru onde se destacam: o medo de perder e de cuidar do
filho por estar diante de um bebê diferente daquele que foi imaginado e que a seu ver é frágil; o
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sentimento de culpa por acharem que deixaram de fazer alguma coisa na gravidez que poderia ter
evitado o parto prematuro. Ao final do estudo percebemos que o método Mãe Canguru desenvolve
um atendimento humanizado ao recém nascido prematuro e o mesmo não é repassado as
mulheres/mães que se sentem isoladas do mundo, já que a visita é restrita ao marido o qual em
alguns casos não pode comparecer diariamente ao hospital. As mães sentem-se sobrecarregadas ao
ter que cuidar de um bebê prematuro e sugerimos uma revisão dessa norma institucional de modo
que contemple as necessidades maternas.

Nº de Classificação: 3640
TAVARES, Roseneide dos Santos. Prevalência de hipertensão arterial em uma comunidade no
Bairro da Terra Firme e os fatores de risco associados: uma contribuição da enfermagem em
saúde coletiva. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2003. [159] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PAZ, Elisabete Pimenta Araújo
RESUMO: Este estudo objetivou identificar a prevalência da hipertensão arterial numa comunidade
pertencente ao Bairro da Terra Firme, na Cidade de Belém do Pará, identificar os fatores de risco
associados e discutir o conhecimento dos moradores da comunidade sobre o assunto. Realizou-se
um inquérito epidemiológico onde foram entrevistados 200 moradores entre 20 a 60 anos de idade.
Realizou-se medida direta de pressão arterial e mensuração de peso e altura. Participantes
informados anteriormente por profissional de saúde que eram hipertensos, foram classificados como
hipertensos. Os resultados evidenciaram 29,0% de indivíduos portadores da patologia. Prevalências
mais altas de hipertensão foram encontradas entre os mais velhos, entre casados / divorciados e
viúvos e entre os indivíduos com índice de massa corporal elevada. Apenas 42,0% dos indivíduos
classificados como hipertensos sabiam de sua condição e destes apenas 40,0% estavam sob
tratamento. Evidenciou-se o baixo nível de conhecimento dos moradores sobre a doença. Poucos dos
entrevistados possuem conhecimentos sobre os métodos de prevenção e controle da hipertensão.
Diante dos resultados evidencia-se a necessidade de um programa de vigilância constante na
comunidade envolvendo docentes, discentes, agentes comunitários e moradores, com o objetivo de
prevenir a hipertensão arterial e os agravos oriundos da patologia.

Nº de Classificação: 3641
FERREIRA, Maria Goreth Silva. Dialógica freiriana na intermediação de práticas de cuidado à
criança vítima de acidente na emergência: uma abordagem da enfermeira junto à família (A). Rio
de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CABRAL, Ivone Evangelista
RESUMO: A mediação dialógica sobre práticas de cuidado entre a enfermeira e mães de crianças
menores de cinco anos, vítima de acidente doméstico no atendimento de emergência, foi investigada
nesta pesquisa. Tive por objetivos resgatar as práticas de cuidado dessas mulheres, diferenciá-las
das práticas de descuidado e discutir o processo de construção da consciência, inerente à situação
do acidente como um fenômeno vital, no contexto das mediações dialógicas. A perspectiva da
educação dialógica, a tomada de consciência de Freire (1998) e a abordagem de desenvolvimento
infantil histórico-cultural de Vygotsky (1998) permitiram responder às questões norteadoras,
referentes às situações existenciais concretas, relacionadas aos eventos que levaram a criança,
vítima de acidente doméstico, ao atendimento de emergência: quais concepções as mães trazem
consigo acerca desse fenômeno vital e de que forma essas situações existenciais e suas concepções
tomam parte na consciência das mães, mediada pelo diálogo. A pesquisa qualitativa foi desenvolvida
no cenário da emergência pediátrica, segundo o método criativo sensível (CABRAL, 1998), cujas
dinâmicas de criatividade e sensibilidade (corpo saber e árvore do conhecimento) foram
desenvolvidas com três grupos, totalizando 15 participantes. Os resultados apontam que as situações
existenciais inerentes ao acidente na infância o situam enquanto um fenômeno vital, pois está envolto
por circunstâncias relacionadas ao evento, pelo contexto de produção do acidente, por sujeitos e
suas conseqüências. As concepções desveladas pelos sujeitos no espaço da educação dialógica
conferiram ao evento que trouxe a criança à emergência,uma dimensão histórico-social, que
reorientou a sua classificação para violência, negligência, incidente ou acidente.
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Nº de Classificação: 3642
SANTOS, Margarida Maria Donato dos. Estratégias de ensino-aprendizagem na formação da
enfermeira: a ideologia que permeia o ensino de enfermagem de saúde pública da Universidade
Severino Sombra. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Anna Nery, 2003. 127 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Neiva Maria Picinini
RESUMO: O objeto desse estudo envolve as estratégias de ensino-aprendizagem como formas
simbólicas no ensino de saúde pública do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade
Severino Sombra. Os objetivos são: descrever as estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas
pelos docentes no ensino de saúde pública e analisar a inter-relação simbólica das estratégias de
ensino-aprendizagem com a formação da enfermeira. É uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de
caso. O referencial teórico do estudo está vinculado ao conceito de ideologia de John Thompson e de
seus modos de operacionalização. Os sujeitos do estudo foram oito (8) professores do Curso de
Graduação em Enfermagem da Universidade Severino Sombra que participam do ensino teórico e
prático das disciplinas Epidemiologia, Enfermagem em Saúde Pública, Administração dos Serviços de
Enfermagem em Unidade de Saúde e Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva. Na coleta de
dados foi utilizado a entrevista semi-estruturada, os documentos relacionados às disciplinas e a
observação participante. Os aspectos analisados estão vinculados ao processo de ensinoaprendizagem no ensino de saúde pública; estratégias de ensino aprendizagem no ensino de saúde
pública e as estratégias de ensino-aprendizagem e a formação da enfermeira. Conclui-se que os
aspectos ideológicos permeiam o ensino de enfermagem durante a formação da enfermeira, os
professores tem conhecimento parcial sobre ensino-aprendizagem, utilizam várias estratégias de
ensino durante as disciplinas de Saúde Pública e entendem a importância da aplicação de estratégias
durante a formação da enfermeira, pois favorecem o conhecimento dos conteúdos ministrados e
contribuem para direcionar a profissionalização crítica e reflexiva.

Nº de Classificação: 3643
TELLES, Eleny Alves de Britto. Da prática educativa do seniorato à prática assistencial da
enfermeira psiquiatra: contribuições de uma estratégia de ensino-aprendizagem. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Neiva Maria Picinini
RESUMO: Este estudo refere-se ao significado das formas simbólicas presentes na estratégia de
ensino–aprendizagem–seniorato, adotada no último ano do Curso de Graduação da Escola de
Enfermagem Anna Nery, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a sua resignificação na prática
da enfermeira do Instituto de Psiquiatria - IPUB, da mesma instituição. Objetivou descrever a interrelação do seniorato durante a formação e a prática profissional; analisar as formas simbólicas
estabelecidas durante o seniorato e seu redimensionamento na prática da enfermeira psiquiatra, além
de discutir as implicações da ideologia do seniorato na prática desses profissionais. O referencial
teórico encontra-se vinculado à concepção crítica do conceito de Ideologia e de seus modos de
operacionalização. Esse conceito está relacionado ao significado das formas simbólicas e da maneira
como elas se entrecruzam com as relações sistematicamente assimétricas de poder, em contextos
sociais estruturados. É uma pesquisa qualitativa que produziu dados obtidos a partir de uma
entrevista semi-estruturada com sete enfermeiros que atuavam no Instituto de Psiquiatria. Os
aspectos analisados correspondem às motivações dos seniores para atuarem na psiquiatria ; suas
expectativas sobre as experiências de ensino-aprendizagem determinadas pelo seniorato e a
qualidade dessa aprendizagem refletida nas ações dos enfermeiros. Os dados analisados apontam
que os enfermeiros vislumbravam na psiquiatria uma prática autônoma, vinculada à independência, à
complexidade e á diferença; que as atividades desenvolvidas durante o seniorato integravam ensino,
assistência e pesquisa e que as atividades profissionais foram permeadas por mudanças no contexto
assistencial, traduzindo a resignificação do seniorato na prática da enfermeira psiquiatra.

Nº de Classificação: 3644
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FERREIRA, Ilma Pastana. Aprendizagem significativa de estudantes de enfermagem da
Universidade do Estado do Pará: aplicação de mapas conceituais em cenário de centro cirúrgico
(A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery,
2003. [150] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PORTO, Isaura Setenta
RESUMO: Trata de estudo sobre a aprendizagem significativa de alunos de graduação acerca do
cuidado de paciente, durante a avaliação de enfermagem no período pós-operatório imediato. Seus
objetivos foram: a) verificar os escores de mapas conceituais de alunos sobre a avaliação de
enfermagem do paciente, no período pós-operatório imediato, elaborados antes e depois da oferta de
conteúdos de ensino teórico e prático; b) analisar a aprendizagem significativa de alunos sobre a
avaliação de enfermagem do paciente, no período pós-operatório imediato, através de seus mapas
conceituais e c) discutir a aplicabilidade dos mapas conceituais no ensino de graduação em
enfermagem. Com uma abordagem quanti-qualitativa fundamentada em conceitos da Teoria da
Aprendizagem Significativa de Ausubel, adotou os mapas conceituais propostos por Novak para a
coleta de dados realizada antes e depois da oferta de conteúdos teóricos e prática curricular da
disciplina enfermagem em centro cirúrgico e centro de material e esterilização. A população foi
composta de alunas da 3ª série / 5º semestre do Curso de Graduação em Enfermagem da
Universidade do Estado do Pará sendo a amostra constituída por 16 estudantes do horário vespertino
(turma B) - 37% da população do 5º semestre. Os dados foram tratados através de estatística não paramétrica (Teste t). Os resultados da pesquisa demonstram que a organização do conteúdo
instrucional da disciplina, com a finalidade de proporcionar a interação do conhecimento prévio dos
estudantes com o novo conteúdo a ser aprendido, facilitam a aquisição de conhecimentos de
natureza científica. Os estudantes tiveram seus níveis de domínio conceitual aumentados,
principalmente daqueles conceitos e relações que se apresentaram ausentes ou errôneos, depois dos
conteúdos teóricos e prática curricular serem ofertados.

Nº de Classificação: 3645
SOUTO, Marise Dutra. Sexualidade da mulher após a mastectomia. Rio de Janeiro. Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. 145 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Ivis Emília de Oliveira
RESUMO: O estudo buscou investigar aspectos da sexualidade da mulher portadora de câncer de
mama submetida à mastectomia radical. Teve como ponto de partida inquietações decorrentes de
minha prática assistencial como enfermeira em unidade cirúrgica de ginecologia. Percebia questões
veladas tanto na mulher como na equipe de saúde em relação a discutir o exercício da sexualidade
humana após a mastectomia. Encontrei na literatura referência a dificuldades de ordem sexual e
comprometimento do relacionamento interpessoal como conseqüências da ressecção da mama,
considerada como órgão de importante papel na sexualidade feminina. Esta investigação, tendo
como objetivo desvelar o sentido nas expressões de sexualidade da mulher mastectomizada, foi
desenvolvida utilizando a abordagem filosófica de Martin Heidegger. A etapa de campo em cenário
utilizou entrevista fenomenológica constituída de duas questões: como a sra. se sente depois da
mastectomia e como a sra. se sente sexualmente após a mastectomia. Após a leitura atentiva e
seqüencial dos depoimentos, foi possível construir as unidades de significação. Numa compreensão
vaga e mediana, a expressão de sexualidade foi manifestada através: da relação heterossexual; da
necessidade de um tempo para se acostumar e conviver com o corpo mutilado; do tratamento afetivo
e atencioso que recebeu do companheiro; da retomada das atividades normais do dia a dia e da
alegria em viver e recuperar a integridade física. A hermenêutica heideggeriana desvelou que a
mulher mastectomizada compreende que é possível conviver com a perda da mama e viver bem
sexualmente. A compreensão desse viver bem é um descobrimento que ela atinge num tempo que
não é cronológico e que alerta a nós, profissionais de saúde, contra uma falsa impressão de que
estaria bastante e definitivamente comprometida como ser de possibilidades.

Nº de Classificação: 3646
ALVES, Valdecyr Herdy. Ato da amamentação: um valor em questão ou uma questão de valor? (O).
Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003.
127 f.
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Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Ivis Emília de Oliveira
RESUMO: Este trabalho teve como objeto investigar a valoração dada pelo enfermeiro ao ato de
amamentar e que ele transmite às mães nos Serviços de Puericultura. Os objetivos foram: investigar
os valores transmitidos por enfermeiros no ato do esclarecimento acerca da amamentação; analisar a
valoração axiológica do enfermeiro no processo de esclarecimento acerca do aleitamento materno,
segundo o referencial de Max Scheler; e compreender, à luz dos valores instituídos e instituintes que
se revelam, direta ou indiretamente, segundo o referencial de Max Scheler, o esclarecimento para
amamentação verbalizado por enfermeiros. Considerando a importância de ultrapassar a dicotomia
sujeito/objeto para apreender o significado do valor em sua totalidade, segundo Max Scheler, adotouse a descrição fenomenológica, com abordagem qualitativa. Para a obtenção dos dados, utilizou-se a
entrevista semi-estruturada, a observação sistematizada e a análise do discurso, técnicas que
possibilitaram que os depoimentos dos enfermeiros acontecessem mais espontaneamente. Foram
realizadas seis entrevistas com enfermeiros assistenciais vinculados ao Pólo Sanitário Washington
Luiz, unidade da Prefeitura de São Gonçalo (RJ). O sentido valor, nos modos de poder-ser valorativo
do enfermeiro imerso em seu cotidiano assistencial revelou tanto restrições de possibilidades
inerentes a um fazer mecânico, repetitivo e até mesmo indiferente, quanto abertura de possibilidade
para o poder-ser próprio, fundamentado nas valorações de mudança e transformação vinculadas às
exigências do desenvolvimento técnico-científico. Valorar o ato de amamentar revelou abertura de
possibilidade para o esclarecimento do enfermeiro como ser instituinte de valores relacionados à
amamentação. O modo valorativo dos enfermeiros evidenciou o predomínio de valores vitais,
estéticos, afetivos e sociais, que dão suporte ao biologicismo quando entendidos como coisa de valor,
em detrimento daqueles emanados da razão, que nos possibilita pensar e apreender o sentido
axiológico do ato de amamentar e, assim, desvelar os valores inerentes à amamentação. O discurso
dos enfermeiros deixa entrever a possibilidade do acontecer de novos estudos que possibilitem
alcançar a compreensão plena do valor da amamentação, apesar dos discursos proclamados e
instituídos pelas políticas públicas de saúde e pelos autores que enfocam as questões relacionadas
ao aleitamento materno.

Nº de Classificação: 3647
SILVA, Leila Rangel da. Cuidado de enfermagem na dimensão cultural e social: história de vida
de mães com sífilis. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem
Anna Nery, 2003. 165 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Rosângela da Silva
RESUMO: Esta investigação baseou-se na minha experiência como enfermeira e docente ao
constatar o grande número de puérperas que permanecem com seu recém-nascido no alojamento
conjunto para o tratamento da sífilis congênita. Percebia que a desinformação das puérperas
aparecia de modo velado, pois sabiam ser uma doença sexualmente transmissível, mas não da
gravidade e transmissão vertical. Os objetivos foram: 1) Identificar os fatores sociais culturais que
interferem no tratamento da sífilis na visão materna; 2) Analisar a visão materna do tratamento da
sífilis a partir de sua história de vida; 3) Discutir a assistência materna em relação ao tratamento da
sífilis a partir de sua história de vida. O referencial teórico foi a Teoria do cuidado Cultural de
Madeleine Leininger. Utilizou-se o método História de Vida e o cenário foi uma maternidade do Rio de
Janeiro. As depoentes foram 16 puérperas internadas para o tratamento de seu filho com sífilis
congênita no alojamento conjunto. A coleta de dados foi através de entrevista aberta com pergunta
única: Fale o que você considera importante a respeito de sua vida e que tenha relação com a sífilis.
A análise resultou em três categorias temáticas: 1) As dimensões da estrutura cultural e social da
sífilis na visão materna; 2) Imagem materna ... da maternidade e do tratamento da sífilis; 3) A
violência (in)visível na vida das mulheres com sífilis. Em todas as categorias a violência esteve
presente, quer seja no contexto ambiental ou institucional. Os depoimentos demonstraram a
importância de conhecermos valores, cultura e stilos de vida para compreendermos seus conceitos
de saúde, bem-estar e culpabilização pela doença. Através do cuidado cultural conseguiremos
demonstrar a importância do tratamento da sífilis para a mulher e toda a sua família.

Nº de Classificação: 3648
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OLIVEIRA, Ana Márcia Marques. Cuidar da enfermagem na terapia intensiva neonatal:
sentimentos, emoções e a expressão energética (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. 95 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Isabel Cristina dos Santos
RESUMO: O estudo tem como objeto os sentimentos e emoções da enfermeira e sua expressão
energética no cuidado em terapia intensiva neonatal. Os objetivos são: descrever o cuidar da
enfermeira na terapia intensiva neonatal; analisar os sentimentos e emoções da enfermeira nos
cuidados prestados ao recém-nascido criticamente enfermo; discutir a articulação dos sentimentos e
emoções da enfermeira com a expressão energética frente aos cuidados prestados ao recém-nascido
criticamente enfermo. Trata-se de uma pesquisa qualitativa. O referencial teórico está vinculado aos
estudos de Viscott (1976) acerca dos sentimentos, e ao padrão de análise da eletrofotografia de
Milhomens (1988). Os sujeitos são as enfermeiras que atuam em uma Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal do Município do Rio de Janeiro. Os procedimentos metodológicos são a filmagem do
cuidado, com posterior descrição em um diário de campo, visando também a auto-confrontação, a
entrevista semi-estruturada; a eletrofotografia e um formulário de dados do recém-nascido e da
enfermeira. Com base no agrupamento das unidades temáticas evidenciou-se que os sentimentos e
as emoções no cuidar das enfermeiras apontam para um conflito entre o cuidado específico da UTIN
e o cuidado prestado pela enfermeira; o cotidiano na UTIN traz a situação institucional, limitações,
imposições e o impacto frente aos cuidados existentes neste; e as tecnologias leve e pesada
ressaltam a divisão entre o valor do toque preciso e técnico e o instrumental tecnológico no mesmo
cuidado. Conclui-se que o cuidado razão - construção cognitiva, está impregnado pelo aprendido
técnica e cientificamente; o cuidado sensível - construção emocional, está impregnado pelos
sentimentos e emoções que emergem do cuidar do recém-nascido criticamente enfermo, e o cuidado
(in)visível, como uma expressão energética do cuidado presente na UTIN.

Nº de Classificação: 3649
BARRETO, Eliana Maria Teixeira. Criação de um centro de transplante de medula óssea num
hospital especializado: um desafio para o Serviço de Enfermagem do INCa (1982-1984) (A). Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. [129] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOURENÇO, Lúcia Helena Silva C.
RESUMO: Trata-se de um estudo histórico-social, cujo objeto é o processo de criação do Centro
Nacional de Transplante de Medula Óssea (CEMO) e suas repercussões no Serviço de Enfermagem
do Instituto Nacional de Câncer (INCa). O recorte temporal está compreendido entre o período de
1982-1984. Para elucidar a problemática do estudo, foram formulados os seguintes objetivos:
descrever as circunstâncias em que foi criado o CEMO; analisar as estratégias empreendidas pelos
agentes envolvidos para atender a implantação do CEMO e discutir os ganhos simbólicos do Serviço
de Enfermagem, decorrentes da implantação do CEMO. Para dar suporte teórico ao estudo, foram
adotados os conceitos de campo, espaço social, habitus, poder simbólico, luta simbólica e capital
cultural, segundo Pierre Bourdieu, filósofo francês. Mereceram destaque na narrativa dos fatos, as
políticas públicas de saúde, os acontecimentos que originaram a criação do Centro de Cancerologia,
a luta que se desenvolveu no país contra o câncer, a criação do CEMO e a reconfiguração do serviço
de enfermagem do INCa. O resgate histórico possibilitou registrar que a criação do CEMO determinou
mudanças técnico-científicas de vulto, obrigando a equipe de enfermagem a adaptar-se às novas
tecnologias de tratamento do paciente oncológico, a proceder à atualização de seus conhecimentos
técnicos, a incorporar novos saberes e a reatualizar habitus consolidados, para confirmar a
capacitação profissional e reafirmar o sentimento de pertença àquele grupo que se reconfigurava em
decorrência da chegada dos "novos" enfermeiros contratados pela Instituição. Este processo deu-se
de forma gradativa e proporcionou ganhos simbólicos para a Enfermagem do INCa e Brasileira,
possibilitando aos seus integrantes a aceitação do "novo" como forma de crescer e ascender
profissionalmente.

Nº de Classificação: 3650
JIMÉNEZ DE ALIAGA, Kelly Myriam. Política de saúde escolar no Perú: o caso do Sistema Integral
de Saúde/Seguro Escolar Gratuito na ótica das enfermeiras do Hospital Belén de Trujillo, Região La
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Libertad - Perú. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2003. 252 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Isabel Cristina dos Santos
RESUMO: O estudo tem como objeto: as estratégias das enfermeiras do Hospital Belén de Trujillo /
Região La Libertad - Perú na implementação do Sistema Integral de Saúde / Seguro Escolar Gratuito
(SIS / SEG) . Os objetivos são: descrever as atividades inerentes às enfermeiras no SIS / SEG;
analisar as diferentes formas de atuação das enfermeiras no SIS / SEG; e discutir as ações
estratégicas das enfermeiras no desenvolvimento do SIS / SEG. O referencial teórico está vinculado
aos conceitos de ideologia (Thompson, 1995) e de cultura (Geertz, 1989). Trata-se de uma pesquisa
qualitativa. Os procedimentos metodológicos são a entrevista semi- estruturada e a observação
participante. Os sujeitos são as enfermeiras que prestam cuidados aos escolares do SIS/SEG do
referido hospital. Baseada na análise dos depoimentos, evidenciou-se a atuação crítica das
enfermeiras nos cuidados prestados aos escolares. Na implementação do SIS / SEG, elas revelaram
as contradições das normas apoiadas pela mídia, que ocasionam um desvio e sobrecarga de
funções; a distribuição desigual de recursos financeiros; e a violação da sua autonomia profissional;
como também declaram as estratégias a saber: comunicação com as diferentes instâncias;
criatividade na utilização dos escassos recursos financeiros e confronto através de argumentação
científica e ética. Conclui-se um posicionamento crítico e humano no cuidado aos escolares nas
confrontações da prática advinda das diretrizes verticais; da carência de diferentes recursos; da
pressão da mídia e das necessidades urgentes dos escolares, que levam à enfermeira, as vezes, a
transgredir as normas ao invés de violar os seus princípios profissionais.

Nº de Classificação: 3651
TELLO POMPA, Carlos Alberto. Cotidiano de vida e saúde de mulheres peruanas em uma
comunidade rural (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2003. 192 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PAZ, Elizabete Pimenta Araújo
SOUZA, Ívis Emília de Oliveira
RESUMO: Este estudo partiu da questão do cotidiano de vida e saúde de mulheres peruanas em
uma comunidade rural. A pesquisa de natureza qualitativa foi desenvolvida utilizando a abordagem
fenomenológica na perspectiva de Martin Heidegger. O objetivo desta pesquisa foi analisar
compreensivamente o ex-istirf eminino no cotidiano de vida e saúde em uma comunidade rural no
Peru. Participaram como sujeitos da pesquisa quarenta e nove mulheres residentes em Campina de
Moche. A análise interpretativa em seu primeiro momento metodológico, da compreensão vaga e
mediana das depoentes, permitiu aconstrução de cinco unidades de significado. A hermenêutica,
segundo momento metodológico, desvelou que a mulher mostra-se no modo de ser da cotidianidade,
dominada pela ocupação, pela preocupação e pelo temor de doenças na família. Entretanto é no diaa-dia que se compreende e se desvela sendo aí-com-outros no modo de ser da inautenticidade.
Neste sentido, considera-se que a perspectiva de humanização da assistência de enfermagem as
mulheres de uma comunidade rural precisa apreender o sentido do movimento ex-istencial das
mulheres que vivem sua existência num tempo e espaço próprios.

Nº de Classificação: 3652
ESPÍRITO SANTO, Fátima Helena do. Saberes e fazeres de enfermeiras(os) novatas(os) e
veteranas(os) sobre o cuidado de enfermagem no cenário hospitalar. Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. 314 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PORTO, Isaura Setenta
RESUMO: A pesquisa compara o cuidado de enfermagem no cenário hospitalar entre perspectivas de
enfermeiras(os) novatas(os) e veteranas(os) sendo seus objetivos: identificar as características
distintivas desse cuidado para elas(es), e analisar as implicações dessas características para os
saberes e fazeres de enfermeiras(os) que atuam no cenário hospitalar. Partindo dos princípios
'nightingaleanos' associados a perspectivas contemporâneas sobre o cuidado de enfermagem, o
tratamento, classificação e categorização das informações individuais segundo o método de
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associações de conteúdos e como resultados coletivos emergiram quatro dimensões do cuidado, a
saber: profissional, conhecimento, afeto e prática, as quais se inter-relacionam na atuação
profissional dos sujeitos do estudo. Conclui-se que ao longo do desenvolvimento profissional das(os)
enfermeiras(os) novatas(os) e veteranas(os) existem características relacionadas ao cuidado de
enfermagem que se mantém ao longo da formação e da prática profissional. Outras características
sofrem um movimento de transformação desde o início do exercício profissional configurando um
processo que se mantém ao longo da prática no cenário hospitalar. Assim, os saberes e fazeres
dessas(es) enfermeiras(os) apresentou uma dinâmica de acomodação que embora preserve os
princípios nightingaleanos da profissão, envolve outras características que são determinadas pelas
instituições e incorporadas ao longo da experiência profissional.

Nº de Classificação: 3653
SAUTHIER, Marta. Compromisso profissional na integração do homem no planejamento
familiar: uma abordagem ética de enfermagem (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2004. [169] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GOMES, Maria da Luz Barbosa
RESUMO: O objeto deste estudo é o compromisso dos profissionais de saúde com a integração do
homem nas atividades do programa de planejamento familiar, tendo a ética como um de seus
fundamentos. A reflexão sobre a ética pode nos ajudar a compreender a crise que atravessam as
sociedades hoje e a discutir alternativas para elas, podendo ter início pela conduta humanizante da
equipe de saúde, incluindo educação (com a comunidade), integração e eqüidade de gênero, como
explicitam os conceitos de Freire (2001), que podem ser trabalhados nas atividades educativas do
programa de planejamento familiar. Os objetivos constituíram-se em caracterizar as atividades
desenvolvidas pelos profissionais de saúde na efetividade do programa de planejamento familiar;
analisar a conduta dos profissionais de saúde quanto à integração do homem nessas atividades e
discutir a dimensão ética da conduta dos profissionais de saúde para a integração do homem nas
atividades do programa de planejamento familiar. A tese defendida é a de que a conduta
humanizante dos profissionais de saúde em planejamento familiar é influenciada e influencia na
integração do homem nessas atividades. O estudo é descritivo, de natureza qualitativa, cujo método
dialético trouxe a possibilidade da análise das contradições emergentes dos dados. Os resultados
apontaram para uma realidade adversa que, por vezes, interfere na possibilidade de inclusão e
integração de homens e mulheres nos grupos. E ainda, mostraram as contradições entre o que
preconiza o Programa de Planejamento Familiar e sua implementação, bem como, ratificaram que,
nas instituições estudadas, a ação educativa do planejamento Familiar com os grupos encontra-se
sob a responsabilidade, principalmente, de enfermeiras e assistentes sociais, que, mesmo
encontrando impedimentos, comprometem-se com a integração do homem no programa, enquanto
que os demais profissionais permanecem com as atividades clínicas e, nem sempre, sensibilizados
ou motivados. O compromisso ético para a integração do homem nos grupos referidos e para a
educação reprodutiva, pela sua complexidade, exige a participação ativa de todos: Estado, família,
escola, grupos e sociedade.

Nº de Classificação: 3654
GAMARRA, Carmen Justina. Conhecimentos, atitudes e práticas do exame Papanicolaou em
mulheres de Puerto Leoni, Argentina: uma contribuição à enfermagem de saúde pública. Rio de
Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2004. 93 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PAZ, Elisabete Pimenta Araújo
RESUMO: O câncer de colo uterino (CCU) apresenta alta mortalidade na Argentina, especialmente
nas províncias mais pobres, apesar dos programas para rastreamento. Embora o exame de
Papanicolaou (Pap) seja reconhecidamente o método mais importante de rastreamento deste tipo de
câncer, estudos que identifiquem fatores que determinam a adesão a esse exame entre as mulheres
argentinas são ainda escassos. Desta forma, realizou-se uma investigação cujos objetivos foram:
analisar conhecimentos, atitudes e prática do Pap; avaliar associação de conhecimento e atitude com
a prática; e identificar associações destes com outras variáveis estudadas, entre mulheres de uma
comunidade da Argentina. Através de um inquérito domiciliar foram entrevistadas 200 mulheres, de
18-64 anos de idade, da localidade de Puerto Leoni, selecionadas de forma aleatória simples. As
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respostas foram descritas quanto ao conhecimento, atitude e prática, e suas respectivas adequações
para o exame de Pap, como previamente definido. Associações estatísticas foram avaliadas através
de razão de chance (OR), com nível de significância de 5%. Os resultados mostraram que quase a
totalidade das entrevistadas escutaram falar do exame (92,5%), porém, menos da metade tiveram
conhecimento adequado sobre a utilidade do mesmo (49,5%). Em relação à atitude, acima de 80,0%
das mulheres acharam necessário realizar o exame, no entanto, somente 46,5% o realizaram pelo
menos uma vez na vida e 30,5% o realizaram nos últimos 3 anos. Evidenciou-se associação de
conhecimento e atitude sobre Pap com a prática do mesmo: as mulheres classificadas como tendo
prática adequada tiveram conhecimento e atitude mais adequados do que aquelas classificadas como
tendo prática inadequada. Foram identificadas outras variáveis associadas à prática adequada do
Pap, que permitiram postular que em Puerto Leoni a prática deste exame ocorre de forma oportunista,
determinada pela utilização dos serviços de saúde particularmente, os de ginecologia para consultas
por sintomas. Foram identificados alguns fatores que determinaram o conhecimento e a atitude
inadequados. Entre eles a baixa escolaridade e não possuir seguro de saúde. Observou-se também,
que um dos obstáculos para a realização do exame e a sua compreensão foi o fato de que os
profissionais de saúde pouco informam ou o solicitam no dia a dia dos serviços. Os resultados
revelaram a necessidade sobretudo dos serviços de saúde de ampliar a informação sobre o exame,
gerando conhecimento à população sobre as vantagens e benefícios do Papanicolaou. Sugerem-se
medidas voltadas à redução das barreiras identificadas e ao aumento da adesão ao exame de Pap
entre as mulheres de Puerto Leoni.

Nº de Classificação: 3655
KRUSE, Maria Henriqueta Luce. Poderes dos corpos frios: das coisas que se ensinam às
enfermeiras (Os). Porto Alegre. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faculdade de Educação,
2003. 157 f.
Tese (Doutorado em Educação)
Orientador(es): COSTA, Marisa Vorraber
RESUMO: Esta tese trata dos corpos de pacientes hospitalizados. Observo que, quando
hospitalizados, somos despidos daquilo que tem sido tomado como nossa humanidade e tratados
como se fôssemos todos iguais. Enfim, corpos frios, por natureza. Trato dos poderes que
determinados saberes têm de construir jeitos de olhar para o corpo, que estão implicados em modos
de cuidar do corpo. Faço uma hipótese de leitura dos discursos da Revista Brasileira de Enfermagem
(REBEn) e de outros textos aos quais a Revista me remete, entendendo-os como os discursos
autorizados sobre a enfermagem. Na leitura interessada desses textos mostro como os saberes sobre
o corpo são organizados, articulados e colocados em operação, em uma determinada ordem do
discurso, para produzir os corpos frios. Apoiada por textos de Foucault e identificada com os Estudos
Culturais analiso os discursos considerando suas condições, mostrando seus jogos e os efeitos de
verdade que produzem sobre o corpo. Operando com as ferramentas foucaultianas do poder, saber e
discurso, procuro responder às questões: Como se articulam os saberes sobre o corpo para compor
esses sujeitos que cuidam do corpo dessa maneira? Como são colocados em operação os saberes
que esfriam o corpo? Qual sua contingência e historicidade? Na primeira parte, ao estudar a ordem
do corpo, analiso a disciplina de Anatomia considerando as marcas que ela produz na formação na
área da saúde e sua durabilidade. Destaco o cadáver como o primeiro contato da estudante com um
corpo humano, objeto de sua futura prática. Na ordem do discurso sobre o cuidado resgato
fragmentos da história da enfermagem para reconstituir a organização de seu regime de prática,
estudando o modo como se organiza no Brasil, como uma profissão que surge associada ao saber
médico e ao hospital. Na segunda parte da tese mostro o papel que a enfermeira desempenhou no
governo das populações e dos indivíduos. Analiso como os instrumentos da disciplina e as funções
disciplinares se manifestam e como operam para anular as diferenças de sexo, gênero, geração ou
raça/etnia, para que todos fiquem iguais, como se não tivessem história ou identidade. Ao percorrer o
hospital, um observatório da multiplicidade humana, estudo um conjunto de práticas que produz
conhecimentos sobre o homem e uma cultura de si. A seguir, analiso as técnicas de enfermagem,
quando observo que a disciplina se exerce sobre o corpo e a mente das enfermeiras, até os mínimos
detalhes e sobre o tempo de vida dos pacientes, do nascimento até a morte. Ao analisar o exame
físico distingo o seu ritual e a visibilidade que produz no corpo do paciente internado, que é
diferenciado e escrutinado. O exame transforma sujeitos em objetos e, além disso, subjetiva-os como
portadores de anormalidades. Ao considerar os diagnósticos de enfermagem, relembro sua origem na
modernidade e destaco-os como um espaçoso arquivo que pretende conter todos os itens relativos à
possibilidade de adoecer ou ser saudável. Destaco-os como uma rede objetiva de codificação que
possibilita o crescimento do poder e saber sobre os corpos frios.
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Nº de Classificação: 3656
MONTEIRO, Claudia Barbastefano. Alerta, perigo: um vulcão a ponto de explodir: a
representação do enfermeiro acerca do paciente que apresenta manifestação de agressividade na
internação psiquiátrica. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto, 2004. [105] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Célia Antunes C. de
RESUMO: Estudo qualitativo com abordagem metodológica nas Representações Sociais, norteado
pela seguinte questão: Como o enfermeiro interage com o paciente psiquiátrico que apresenta
manifestações de agressividade em uma unidade de internação? Como objetivo, procurou-se
identificar as representações sociais que o enfermeiro tem do paciente psiquiátrico que apresenta
manifestações de agressividade e analisar como essas representações influenciam na interação
enfermeiro / paciente psiquiátrico, favorecendo atitudes de afastamento / aproximação durante a
manifestação de agressividade. Os cenários foram duas Instituições Psiquiátricas públicas localizadas
no Município do Rio de Janeiro. Foram realizadas vinte e oito entrevistas com enfermeiros que atuam
nas respectivas unidades. Emergiu, após análise, a categoria: Alerta, perigo: um vulcão a ponto de
explodir. Evidenciou-se que a manifestação de agressividade, que é uma demanda, é entendida
pelos sujeitos como um sintoma da doença, portanto pode-se inferir que esta representação - Alerta,
perigo: um vulcão a ponto de explodir - influenciará a atitude desse enfermeiro frente a esse paciente,
favorecendo um afastamento durante a manifestação de agressividade. Conclui-se que é necessário
um trabalho de sensibilização junto a esses profissionais no que tange ao cliente em questão.

Nº de Classificação: 3657
RIBEIRO, Leila B. Vivenciar a sexualidade: uma muralha a ser transposta pelas mulheres
soropositivas para o HIV. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola de
Enfermagem, 2004. 157 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERRAZ, Aidê Ferreira
RESUMO: Trata-se de um estudo etnográfico cujo objetivo foi compreender a vivência da sexualidade
da mulher soropositiva para o HIV. Foi desenvolvido com 09 (nove) informantes, com idade entre 19 e
51 anos, residentes em Anápolis-GO. As mulheres eram membros do grupo de convivência do
Núcleo Feminino de Educação em Saúde e Sexualidade (NUFESS). A coleta de dados constou da
associação da observação participante, como preconizada por Leininger, 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 10 (dez) descritores culturais que permitiram
a identificação dos subtemas: o processo de desvendar o diagnóstico HIV positivo é um marco no
cotidiano da mulher; a experiência compartilhada pela mulher soropositiva propicia o crescimento
pessoal e a resignificação da vida; a vivência da sexualidade transforma-se a partir da descoberta da
soropositividade. Esses subtemas constituíram o suporte para o tema central: vivenciar a
sexualidade: uma muralha a ser transposta pelas mulheres soropositivas para o HIV. As reflexões
sobre as entrevistas, os subtemas e o tema central foram essenciais para aprofundar o conhecimento
sobre crenças, valores, sentimentos e necessidades das mulheres soropositivas para o HIV,
participantes deste estudo. A descoberta da soropositividade abarca questões muito complexas no
cotidiano da mulher, implica mudanças e readaptações à forma de viver e, com isso, fazem-na
sujeitar-se às imposições preconceituosas e discriminatórias da sociedade, da família e do parceiro.
Entretanto, todas as informantes demonstraram capacidade de transcender suas limitações pessoais,
de ressignificar seu dia-a-dia, evidenciaram-se capazes de vivenciar a sexualidade, mesmo sendo
uma muralha a ser transposta.

Nº de Classificação: 3658
FERREIRA, Yara Mendes. Avaliação do Programa Viva Mulher no controle do câncer cérvicouterino no Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais. Escola
de Enfermagem, 2004. [137] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): LANA, Francisco Carlos Félix
MALTA, Débora Carvalho
RESUMO: Este estudo teve como objetivo avaliar os resultados do programa de prevenção do câncer
do colo do útero nas Diretorias de Atenção Descentralizada de Saúde de Minas Gerais. Como eixo de
análise, adotou-se a avaliação da intervenção proposta por Contandriopoulos (1997) sob a
perspectiva da expansão, ou não, da estrutura e dos resultados produzidos pelo Programa Viva
Mulher, no período de 1998 a 2002. Foram analisados 1.388.031 citologias dentro da faixa etária de
15 a 49 anos. Observou-se um aumento significativo no número de exames em todas as Diretorias,
porém, a cobertura do Programa no estado ficou em 24,76% quando é considerada a população
feminina de 15 a 49 anos. Esse índice fica muito aquém do preconizado pela Organização Mundial de
Saúde que é de 85% da população feminina. Ocorreu uma diminuição no percentual das lâminas
classificadas como insatisfatórias em comparação com anos anteriores; todavia, constatou-se um
percentual significativo de lâminas classificadas como satisfatórias, mas limitadas por ausência de
células endocervical. Esse fato compromete a leitura da lâmina e o possível diagnóstico
citopatológico. Com relação à distribuição da rede de assistência, além de serem insuficientes para
uma boa cobertura, os equipamentos encontram-se concentrados nas regionais mais ricas. As
alterações citopatológicas encontradas no período estudado foram de 30.642 casos que deveriam ter
acompanhamento ambulatorial ou secundário, conforme protocolo do Programa. No entanto, não foi
possível identificar o percentual de mulheres em tratamento, tratadas e o número de óbitos, embora
tenha sido registrado, nesse período, um significativo aumento na realização dos procedimentos de
colposcopias e de cirurgias de alta freqüência indicadas para a confirmação diagnóstica e tratamento
das neoplasias intra-epitelial cervical. O desfecho dos casos diagnosticados, por falta de atualização
do módulo de seguimento do Programa, não é passível de identificação. Pode-se concluir que há
necessidade de: a) atualizar o módulo de seguimento dos casos, b) descentralizar e aumentar o
número de equipamentos de diagnóstico e tratamento em todo o estado, com vistas a favorecer o
acesso das mulheres ao diagnóstico e ao tratamento precoce das lesões.

Nº de Classificação: 3659
VENÂNCIO, Vilma Rodrigues. Enfermeiro no Programa de Saúde da Família: reflexões sobre sua
atuação na perspectiva da Teoria da Contingência (O). São Paulo. Universidade Federal de São
Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2003. [93] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RAMOS, Lais Helena
RESUMO: Este estudo foi realizado nas Unidades de Saúde da família situadas na Zona Leste do
Município de São Paulo que teve como objetivo conhecer como ocorre a atuação do enfermeiro no
Programa de Saúde da Família (PSF) na perspectiva da Teoria da Contingência e correlacionar o
processo de trabalho desses profissionais com a referida teoria. Para a apresentação da pesquisa, os
resultados foram organizados levando em conta a pertinência e afinidade de conteúdos, tratados e
tematicamente analisados, buscando agrupar idéias ou expressões de acordo com o referencial
teórico. Os resultados nos apontam que a interação com o Ambiente Geral descrito na Teoria da
Contingência foi essencial para o processo de trabalho do enfermeiro no Programa de saúde da
Família, influenciando diretamente sobre a tecnologia aplicada, que se modifica a cada realidade.
Diante deste cenário, constatou-se que o trabalho do enfermeiro no PSF vem se consolidando como
uma prática mais próxima das reais necessidades da população, sinalizando para novos
questionamentos que englobam as práticas dentro da estrutura organizacional, enfocando o
profissional e sua habilidade de percepção da instabilidade do que lhe é apresentado por realidade.

Nº de Classificação: 3660
SANTOS, Eliana Aparecida Vieira. Biossegurança: conhecimento, acidentes e cobertura vacinal
entre enfermeiras. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina.
Departamento de Enfermagem, 2003. 156 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIANNA, Lucila Amaral C.
RESUMO: Objetivos: caracterizar as enfermeiras e seu conhecimento sobre biossegurança;
relacionado com fatores pessoais, de formação profissional e ocupacionais; verificar a ocorrência de
acidentes com materiais biológicos; identificar a cobertura vacinal dessas enfermeiras. Metodologia:
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pesquisa epidemiológica analítica, com desenho transversal não controlado. A partir da população de
490, constituiu-se amostra estratificada de 90 profissionais enfermeiras de dois hospitais da rede
pública do Município de São Paulo, que responderam a um questionário estruturado. Resultados:
houve predomínio do sexo feminino (87,8 por cento), com faixa etária inferior a 30 anos (42,2 por
cento). A Odss Ratio = 1,167 mostrou que as enfermeiras do hospital A apresentaram a mesma
chance de sofrer acidentes que as do B. As enfermeiras assistenciais mostraram maior chance Odds
rabo =8,617 de sofrer acidentes em relação às encarregadas. Houve relação significativa entre o grau
excelente de conhecimento e as enfermeiras do hospital A (p= 0,008); com menor tempo de
experiência profissional (p= 0,033); houve uma tendência de relação entre conhecimento excelente e
ausência de treinamento em biossegurança (p= 0,096). Conclusões: as enfermeiras mais jovens e
que se formaram recentemente, demonstraram melhores níveis de conhecimento sobre
biossegurança, provavelmente por terem recebido no Curso de Graduação conhecimento a respeito
das normas atualizadas. Ao se verificar a classe de conhecimento sobre precauções e isolamentos,
as enfermeiras apresentaram média porcentual de acertos inferiores quando comparada as outras
classes de conhecimento a respeito de biossegurança; Independente de treinamento sobre
biossegurança, mostraram bom nível d conhecimento. Os acidentes com respingos de fluidos
corpóreos ocorreram e todos os setores; a cobertura vacinal contra hepatite B foi elevada em ambos
os hospitais pesquisados.

Nº de Classificação: 3661
SOLHA, Raphaela Karla de Toledo. Perfil de gestantes usuárias de serviço de pré-natal público
em relação ao uso de tabaco: bases para uma prática de saúde coletiva. São Paulo. Universidade
Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2003. [77] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RAMOS, Lais Helena
RESUMO: Objetivos: Os objetivos deste estudo visam: determinar a prevalência do uso de tabaco,
perfil de uso, características socio-demográficas, identificar o nível de conhecimento sobre
agravos/doenças relacionadas ao uso de fumo entre as gestantes atendidas em serviço de pré-natal
público, tendo como finalidade propor um plano de capacitação dirigido a enfermeiros que atuam no
nível de atenção primária, com enfoque em promoção da saúde junto as gestantes usuárias de
cigarros. Métodos: Este estudo é um survey descritivo, com o propósito de descrever uma situação
para intervenção posterior da enfermeira. A coleta de dados foi realizada por meio de um formulário
estruturado, com perguntas abertas e fechadas, aplicado no período de maio a junho de 2002.
Resultados: a prevalência de uso de tabaco entre as gestantes foi de 19,4 por cento (n=19); as exfumantes corresponderam a 12,2 por cento (n=12) da amostra; 47,3 por cento(n=9) das gestantes
fumantes cessaram o uso de cigarros antes ou ao início da gestação; 60 por cento (n=6) das
gestantes que permaneceram fumando, reduziram o número de cigarros fumados/dia; 100 por cento
das gestantes ex-fumantes pararam de fumar sem o auxílio de métodos terapêuticos; 100 por cento
das gestantes relacionaram o câncer de pulmão ao uso de cigarros; no subgrupo fumantes e exfumantes (n=31), 51,5 por cento consideraram o acompanhamento psicológico em grupo a
modalidade mais adequada de tratamento, 55 por cento deste grupo referiram que o uso de
medicações para tratamento de tabagismo podem ser adequadas para o tratamento, 45 por cento
consideraram que o pré-natalista é o profissional mais indicado para este acompanhamento.
Conclusões: Os enfermeiros são profissionais que podem atuar junto a esta população para aumentar
as taxas de abstinência de fumo, mas para tanto, se faz necessária a capacitação destes sobre o
tema. A gravidez é um período ideal para se trabalhar com estas mulheres, considerando a motivação
que a própria gestação traz para parar de fumar.

Nº de Classificação: 3662
MATSUBA, Claudia Satiko Takemura. Obstrução de sondas nasoenterais em pacientes
cardiopatas. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina.
Departamento de Enfermagem, 2003. [129] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RIVERO DE GUTIÉRREZ, Maria Gaby
WHITAKER, Iveth Yamaguchi
RESUMO: Este estudo teve como objetivo identificar a ocorrência de obstrução de sonda nasoenteral
e a existência de associação com as variáveis: formulação da nutrição enteral, associação de
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fórmulas, infusão da nutrição enteral administração de medicamentos e procedimentos de suporte
terapêutico. Trata-se de pesquisa quantitativa, descritiva e prospectiva, realizada na Unidade de
Terapia Intensiva e Unidade Coronária de um hospital particular, especializado em cardiologia, do
Município de São Paulo. A amostra constituiu-se de 60 pacientes submetidos, ou não, a
procedimentos cirúrgicos, com prescrição de terapia nutricional enteral por infusão contínua através
de sonda nasoenteral calibre 8 French. Em razão do pequeno tamanho da amostra, utilizou-se o teste
exato de Fisher (p=0,05) para verificar a existência, ou não, de associação das variáveis selecionadas
e o evento estudado. Os resultados do estudo evidenciaram a ocorrência de obstrução da sonda
nasoenteral em cinco pacientes (8,3 por cento) e que as variáveis diminuição do fluxo da nutrição
enteral pela bomba infusora e dificuldade para irrigar a sonda nasoenteral associaram-se
estatisticamente a esse evento. Embora os pacientes tenham recebido diversos tipos de
medicamentos pela sonda nasoenteral e que um volume menor de água tenha sido usado para a
manutenção da perviedade da sonda em decorrência da cardiopatia, o número de ocorrências de
obstrução situou-se dentro da faixa descrita na literatura. Conclui-se, então que: a ocorrência de
obstrução da sonda nasoenteral na amostra foi de 8,3 por cento sendo que, somente a diminuição do
fluxo da nutrição enteral pela bomba infusora e a dificuldade para irrigar associaram-se
estatisticamente com obstrução da sonda nasoenteral. Considerou-se que a instituição de um
protocolo para manutenção da perviedade da sonda foi uma prática decisiva para a reduzida
ocorrência de obstrução da sonda nasoenteral.

Nº de Classificação: 3663
BERNARDINA, Lucienne Dalla. Evolução de pacientes com insuficiência renal aguda
submetidos a tratamento não-dialítico e dialítico em unidade de terapia intensiva. São Paulo.
Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem,
2003. 77 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BARBOSA, Dulce Aparecida
DICCINI, Solange
RESUMO: Introdução: Apesar dos avanços tecnológicos, a taxa de mortalidade em pacientes com
insuficiência renal aguda (IRA), internados em unidades de terapia intensiva (UTI) se mantém
elevada. Objetivo: Avaliar a evolução clínica de pacientes com IRA submetidos a tratamento nãodialítico e dialítico em UTI.' Método: Trata-se de um estudo prospectivo, de coorte controlado. No
período agosto de 2001 a março de 2002, foram incluídos no estudo pacientes adultos (idade 18
anos) com elevação da creatinina sérica 1,5 mg/dl, admitidos na UTI de um hospital privado do
Município de São Paulo. Os pacientes foram divididos de acordo com o tipo de tratamento a que
foram submetidos (não-diálítico e dialítico), foram identificadas as co-morbidades destes pacientes, os
eventos clínicos e ou cirúrgicos, tipo de terapia de substituição renal, tempo de permanência no
estudo, avaliação laboratorial e destino do paciente (alta ou óbito) e causa de óbito. Resultados:
Foram incluídos no estudo 70 pacientes, sendo que 51 (72,9 por cento) foram submetidos a
tratamento não-dialítico e 19 (27,1 por cento) ao dialítico. Em ambos os grupos, predominou a comorbidade cardiovascular (60,0 por cento). A maioria (88,2 por cento) dos pacientes com IRA foi
tratada nas primeiras 48 horas de internação na UTI. No início do tratamento a creatinina sérica foi
significantemente maior no grupo dialítico (p=0,001), porém não se verificou diferença deste valor na
alta ou óbito em ambos os grupos. O risco relativo de morte foi 26 por cento maior no grupo dialítico.
Nos pacientes submetidos a hemodiafiltração, a mortalidade foi maior do que nos tratados com
hemodiálise intermitente (p=0,01). Conclusões: A co-morbidade mais freqüente foi a de origem
cardiovascular em ambos os grupos. Os eventos mais freqüentes associados a IRA foram os
cardiovasculares e infecciosos nos grupos estudados, sendo que os eventos pulmonares e
metabólicos foram significantemente maior no grupo não-dialítico. A principal causa de morte no
grupo dialítico foi a insuficiência de múltiplos órgãos e insuficiência respiratória no grupo não-dialítico.

Nº de Classificação: 3664
MARTINS, Odair Fernandes. Busca de prazer: um significado do uso da maconha (A). São Paulo.
Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem,
2003. 74 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RAMOS, Lais Helena
CHAVES, Eliane Corrêa
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RESUMO: Este estudo, uma pesquisa qualitativa, tem por objetivo interpretar os significados de
alguns depoimentos de usuários de maconha, com a finalidade de investigar as motivações de uso e
compreender como se estabelece a elação entre o desejo pela droga e a busca de prazer. Utilizamos
como técnica de coleta de dados a entrevista semi-estruturada. A análise dos dados baseou-se em
pressupostos teóricos da hermenêutica, e como método de analise utilizamos a Análise de Conteúdo
de Bardin. Esse processo resultou na construção de três temas: significações do desejo; o conflito
humano; a busca da transcendência. A compreensão desses temas revelou os aspectos relacionados
às dificuldades dos sujeitos entrevistados para o enfrentamento da realidade, assim como a angústia
proveniente dos primeiros estágios do desenvolvimento mental. Evidenciou-se que á maconha tem a
função, nesse grupo, de distorcer os aspectos da realidade tornando-a mais suportável e com isso
proporcionar possibilidade de obtenção de prazer imediato. Destaca-se neste processo a
compreensão da alteridade que pressupõe a existência de um conflito entre a conduta ética dos
sujeitos e a função que a maconha cumpre para eles.

Nº de Classificação: 3665
NOGUEIRA, Valnice de Oliveira. Informações on-line sobre transporte intra-hospitalar de
pacientes críticos adultos. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de
Medicina. Departamento de Enfermagem, 2003. 132 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARIN, Heimar de Fátima
CUNHA, Isabel Cristina Kowal Olm
RESUMO: Objetivos: Este estudo propôs-se a desenvolver um website educacional sobre transporte
intra-hospitalar de pacientes críticos adultos, avaliar o site por especialistas clínicos, em informática e
por enfermeiros e propor um protocolo de condutas sobre transporte intra-hospitalar. Método: Tratouse de uma pesquisa aplicada visando a fornecer informações para docentes, discentes e profissionais
de saúde. A metodologia utilizada foi a de Trochim que se baseia em um modelo composto de quatro
etapas que mesclam atividades de planejamento, desenvolvimento e avaliação numa forma interativa
e
cíclica.
Resultados:
O
site
pode
ser
acessado
pela
URL:
http://www.transporteintrahospitalar.hpg.com.br. ou pela página do NIEn do Departamento de
Enfermagem da UNIFESP. Reduzir ou abolir os riscos de instabilização clínica do doente, a
qualificação da equipe de saúde que participa do transporte e a otimização do uso dos equipamentos
envolvidos nesse procedimento foram ações sugeridas no site. Considerou-se que o ato de
transportar pacientes reproduza a extensão da unidade de origem do mesmo, onde este disponha de
segurança clínica/terapêutica e de todos aparatos indispensáveis à permanência de suas condições
vitais. Conclusão: Para a disponibilização na World Wide Web, o site foi submetido à avaliação de
especialistas das áreas de informática, emergência e cuidados intensivos e de enfermeiros
generalistas que analisaram o conteúdo, metodologia, manipulação, utilização e projeto. Nessa
ocasião, o protocolo de condutas também foi avaliado pelos especialistas em emergência e cuidados
intensivos.

Nº de Classificação: 3666
GERK, Maria Auxiliadora de Souza. Saúde da mulher: intervenções de enfermagem em ginecologia.
São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de
Enfermagem, 2003. 202 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Sonia Maria Oliveira de
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa descritivo-analítica, retrospectiva, sobre as intervenções de
enfermagem estabelecidas para o conjunto prioritário de diagnósticos de enfermagem em
ginecologia, identificado pela autora em quatro anos de atividades no Centro Regional de Saúde Dr.
Germano Barros de Souza e no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, ambos em Campo
Grande, MS, e sobre a construção destas intervenções a partir dos eixos A (tipo de ação), B (alvo), C
(meios) e H (beneficiário) da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) versão Beta 2. A população foi constituída de 165 protocolos das consultas realizadas pela autora
nos referidos Centros Regionais de Saúde. Foram identificados 60 diagnósticos de enfermagem, cuja
freqüência simples variou de 1 a 137, dos quais 14 foram selecionados como precedentes sobre os
demais (compondo o conjunto prioritário) para o estabelecimento das intervenções. As ações
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estabelecidas mais freqüentes foram 'orientar', 'encaminhar', 'explicar' e 'prover'. Ao se determinarem
as intervenções, verificou-se a necessidade premente do trabalho multidisciplinar, uma vez que a
ação 'encaminhar' revelou-se nesta pesquisa como equivalente ao encaminhamento a outros serviços
de saúde, como o de nutrição, o de psicologia, o serviço social e o serviço médico, entre outros. Outra
constatação foi a imprescindibilidade do papel de educadora da enfermeira, aqui evidenciado por
meio das ações 'orientar', 'explicar', 'aconselhar', 'motivar', 'promover', 'ensinar', 'instruir' e 'informar'.

Nº de Classificação: 3667
ALEXANDRE, Lourdes Bernadete dos Santos Pito. Compreendendo o processo de formação das
enfermeiras no campo da saúde coletiva: um estudo com professoras, alunas e profissionais
formadas por quatro universidades paulistanas. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo.
Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2003. 220 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Eleonora Menicucci
RESUMO: Emergiu da minha dissertação de mestrado e devido a minha atividade enquanto
professora de Saúde Coletiva em um curso de graduação ene Enfermagem a preocupação sobre
como era realizado o processo de formação das enfermeiras no campo da Saúde Coletiva e sobre
quais concepções, conceitos e práticas estavam embasadas essa formação. Nesse caminho de
construção teórico-metodológico construí como sendo o objeto desse estudo o processo de formação
das enfermeiras na área de Saúde Coletiva e como essa tem influenciado a prática dessas
profissionais. O objetivo geral do estudo foi o de compreender o processo de formação das
enfermeiras no campo da Saúde Coletiva e nuclear cus convergências e divergências no campo da
construção do ensino de enfermagem de Saúde Coletiva, entre professoras, alunas e profissionais de
saúde formadas por diferentes universidades de São Paulo. referencial teórico de análise dessa
pesquisa foi baseado nos conceitos de SANTOS (1994;2001;2002) de mudança do paradigma. A
metodologia utilizada foi a qualitativa. Para a apreensão dos depoimentos foram sorteadas e
contatadas quatro universidades paulistanas, duas públicas E? duas privadas, e entrevistadas todas
as professoras da área que se dispuseram a fazê-lo, duas alunas do quarto ano de cada universidade
sorteados aleatoriamente e duas enfermeiras que atualmente trabalham na área de Saúde coletiva e
que fossem formadas pelas universidades pesquisadas. Os discursos foram organizados segundo a
proposta de LEFÈVRE et aí (2000) e analisados segundo MANGUENEAU (1993), quando buscou-se
as heterogeneidades constitutivas entre os discursos dos sujeitos coletivos e a proposta da Saúde
Coletiva e a do SUS/Vigilância da Saúde. .A construção das categorias analíticas foi ancorada nas
categorias empíricas, que surgiram do trabalho de campo além das que emanaram do referencial
teórico. Revendo as convergências e as divergências entre as universidades, pode-se destacar que
nas universidades públicas há uma elevada manifestação da busca da mudança do "status quo" da
educação e da prática de saúde e do desenvolvimento da cidadania. Entretanto lia uma série de
problemas no âmbito do mercado de trabalho e das instituições de ensino que as pressionam e estas
acabam constituindo projetos pedagógicos muito belos, mas sem a devida concretização ou com
alcance parcial. Enfim, a formação da enfermeira no campo da Saúde Coletiva pretende gerar a
emancipação mas, só tem conseguido aproximações esporádicas desse objetivo. No todo, a
pesquisa, tanto nas universidades públicas como nas privadas mostrou uma formação para o
exercício da regulação e não da emancipação.

Nº de Classificação: 3668
CARVALHO, Mara Villas Boas de. Cuidar no processo de morrer na percepção das mulheres
com câncer: uma atitude fenomenológica (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2003. 179 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MERIGHI, Miriam Aparecida Barbosa
RESUMO: Este estudo é o resultado de minha preocupação, como enfermeira, com as mulheres com
câncer e que se encontram no momento fora de possibilidade de recursos para cura. Dessa forma, a
trajetória deste estudo voltou-se à compreensão do significado do cuidar pela perspectiva destas
mulheres. Com esta proposta, optei por realizar uma pesquisa qualitativa, segundo a abordagem
fenomenológica, com base nestas questões norteadoras: - Me fale como eu posso cuidar de você.
Como você gostaria de ser cuidada? Das descrições das mulheres emergiram as unificações
ontológicas analisadas e interpretadas segundo o referencial de Martin Heidegger. Essas unificações
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possibilitaram desvelar caminhos para a ação do cuidar no processo de morrer que vão além do
conhecimento técnico-científico, pois o cuidar implica também empatia, escuta, paciência, zelo,
controle da dor, autonomia. Respaldada pela ótica das mulheres, foi-me permitido alcançar o sentido
do ser com câncer no processo de morrer, não como algo acabado, mas como um ser de
possibilidades, mesmo diante de uma situação factual que é o convívio com a terminalidade
existencial.

Nº de Classificação: 3669
GUIDO, Laura de Azevedo. Stress e coping entre enfermeiros de centro cirúrgico e recuperação
anestésica. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. 181 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BIANCHI, Estela Regina Ferraz
RESUMO: O presente estudo tem como finalidade o conhecimento dos estressores, na atuação dos
enfermeiros de centro cirúrgico e recuperação anestésica (CC/RA), assim como as estratégias de
coping usadas. A população foi composta por todos os enfermeiros de CC/RA da cidade de Santa
Maria, no Rio Grande do Sul. Foram dezessete entrevistados, sendo cinco atuando em hospital
privado (29,41%) e doze em hospital público (70,59). Na coleta de dados foram utilizados dois
instrumentos: formulário para levantamento de atividades diárias, e inventário de estratégias de
coping. Os resultados foram tabulados e analisados usando-se testes não paramétricos. Obteve-se
pela avaliação subjetiva e individual dos enfermeiros que 70,59% dos entrevistados percebem-se
estressados ao atuar em CC/RA. Pela identificação dos estressores no desempenho das atividades
diárias dos enfermeiros, concluiu-se que as condições de trabalho em CC correspondem à área de
maior stress para 41,18% dos enfermeiros independentemente do cargo ocupado. Quanto às
estratégias de coping mais utilizadas pelos enfermeiros, destaca-se a resolução de problemas.
Detectou-se uma diferença significativa entre: stress total e stress percebido por meio da avaliação
individual e subjetiva; stress total e o stress decorrente de possuir curso de pós-graduação; stress
total e o stress referente ao relacionamento com equipe médica e de enfermagem; ao relacionamento
com serviços diretamente ligados à assistência do paciente durante o ato anestésico cirúrgico;
atividades relacionadas à administração de pessoal; e condições de trabalho para o desempenho das
atividades do enfermeiro de CC. O enfermeiro de CC/RA é estressado, mas tem algumas estratégias
que oferecem apoio à realização de sua atividade profissional.

Nº de Classificação: 3670
PINHEIRO, Eliana Moreira. Sendo mediada pela força da motivação: o significado da comunicação
para os profissionais de enfermagem na interação com o recém-nascido e a família. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. 128 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Júlia Paes da
RESUMO: Este trabalho teve como objetivos compreender o significado da comunicação verbal e
não-verbal de profissionais de enfermagem na interação com recém-nascido e família na assistência
de enfermagem e desenvolver um modelo teórico-explicativo da experiência. A pesquisa foi realizada,
usando-se o Interacionismo Simbólico e o modelo de interação interpessoal de Hargie como
referenciais teóricos e a Teoria Fundamentada nos Dados como referencial metodológico. Os dados
foram coletados em um berçário de um Hospital Geral do Município de São Paulo, e obtidos por meio
de filmagens, observação e entrevistas semi-estruturadas. O estudo envolveu sete profissionais,
sendo três enfermeiras e quatro auxiliares de enfermagem. A experiência das profissionais foi
estruturada em torno de elementos motivacionais, mobilizadores, facilitadores, definidores,
contextuais e na categoria central QUERENDO FORMAR UM VÍNCULO COM O RECÉM-NASCIDO
E A FAMÍLIA. Esta se configurou também, entre os elementos motivacionais, como componente
essencial para a compreensão da experiência que emergiu da integração dos conceitos e possibilitou
obter o modelo teórico SENDO MEDIADA PELA FORÇA DA MOTIVAÇÃO que revelou a atuação da
motivação para a comunicação das profissionais de enfermagem na interação com o recém-nascido e
família.

Nº de Classificação: 3671
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SAMPAIO, Lucimar Aparecida Barrense Nogueira. Avaliação do processo ensino-aprendizagem
da técnica de ressuscitação cardiopulmonar pela equipe de enfermagem. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto.
Programa Interunidades, 2003. 185 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MIYADAHIRA, Ana Maria Kazue
RESUMO: O estudo teve como objetivo avaliar o processo ensino-aprendizagem da técnica de
ressuscitação cardiopulmonar pela equipe de Enfermagem, no pós operatório de cirurgia cardíaca. A
amostra foi composta de 37 enfermeiros, 10 técnicos, e 53 auxiliares de Enfermagem de uma
Unidade de Terapia Intensiva Cirúrgica, de um Hospital de Ensino, da rede pública do Município de
São Paulo. No método do estudo foi elaborado um modelo padrão ("check-list"), para os enfermeiros;
e outro, para os técnicos e auxiliares de Enfermagem; que foram apreciados por um "corpo de juízes",
e utilizados na avaliação da habilidade (execução) e do conhecimento (descrição) dos enfermeiros,
técnicos e auxiliares, em duas etapas de coleta de dados. Os resultados foram analisados, permitindo
constatar que: 1) As médias dos escores dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem, na
habilidade (execução) e no conhecimento (descrição), não alcançaram os escores totais estipulados
pelos juízes para cada cenário, na 1ª etapa do estudo. 2) As médias dos escores dos enfermeiros,
técnicos e auxiliares de Enfermagem, na habilidade (execução) e no conhecimento (descrição), não
alcançaram os escores totais estipulados pelos juízes para cada cenário, na 2a etapa do estudo. 3)
Houve melhora estatisticamente significativa tanto na habilidade (execução) quanto no conhecimento
(descrição) dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem, nos cenários do modelo padrão,
quando comparadas as duas etapas do estudo.

Nº de Classificação: 3672
COELHO, Suelene. Práticas de enfermagem em saúde da mulher, em Minas Gerais: um olhar de
gênero (As). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem e Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades, 2003. 242 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FONSECA, Rosa Maria Godoy Serpa da
RESUMO: Este estudo teve como objeto as práticas de enfermagem em saúde da mulher,
desenvolvidas pelas enfermeiras(os) que atuam na Secretaria Municipal de Saúde dos municípios de
Belo Horizonte e de Diamantina / MG. Tomando-se como referencial teórico a análise institucional
articulada à categoria gênero, buscou-se compreender a visão de mundo acerca do processo saúdedoença das mulheres e refletir sobre a prática de saúde e da enfermagem, vislumbrando-se
alternativas para a superação das contradições, principalmente no que tange à determinação social
dos processos que envolvem mulheres e homens, seja como objetos, seja como instrumentos do
processo de trabalho em saúde. Os dados foram coletados por meio da Oficina de Trabalho, cujos
temas "Mulher, Vida, Mundo e Saúde-Doença", "O Ônus e o Bônus de ser Enfermeira(o)"e "As
Práticas de Enfermagem: um Olhar de Gênero", possibilitaram realizar um movimento entre as três
dimensões dialéticas da realidade: a estrutural, a particular e a singular. A reflexão desenvolvida
pelas enfermeiras(os) apontou os principais problemas do mundo atual e sua relação com o processo
saúde-doença das mulheres. Desvelou-se que o ônus de ser enfermeira(o) está relacionado
principalmente às deficientes condições de trabalho nos serviços de saúde, aliadas à sobrecarga de
trabalho, fazendo com que haja um investimento maior na vida profissional, em detrimento da
pessoal. O bônus de ser enfermeira(o) foi identificado como a própria opção pela enfermagem, os
desafios enfrentados e as conquistas realizadas no campo da saúde. A análise das situações de
práticas descritas pelas depoentes permitiu evidenciar três categorias empíricas - cuidando de
famílias em situação de alto risco social: um desafio para a enfermagem; cuidando de mulheres que
sofreram violência: de vítimas a culpadas, e deparando com a vivência da sexualidade no momento
do cuidar. Ao submeter as práticas desenvolvidas pelas(os) enfermeiras(os) ao olhar de gênero,
evidenciou-se que estas(es) trabalham de forma solidária e multiprofissional, estabelecem relações
de escuta e de ajuda terapêutica com as usuárias dos serviços básicos de saúde. O estudo mostrou
que a visão biologicista é um instituído forte e apontou a necessidade de aprofundar o olhar em
áreas pouco trabalhadas pelos profissionais de saúde como famílias com alto risco social, a violência
doméstica e extra-doméstica, a vivência da sexualidade humana e as relações interpessoais, entre
elas, as afetivo-sexuais. A reflexão teórico-prática sobre a visão de mundo, da mulher e da
enfermagem, bem como as vivências experimentadas pelas(os) enfermeiras(os) em seu cotidiano de
trabalho revelaram-se um componente fundamental para a construção de instrumentos de
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intervenção em saúde coletiva, possibilitando o surgimento de uma práxis inovadora para o cuidado
de enfermagem.

Nº de Classificação: 3673
NIMTZ, Miriam Aparecida. Significado de competência para o docente de administração em
enfermagem (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. 234 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CIAMPONE, Maria Helena Trench
RESUMO: Este estudo tem como ponto de partida um repensar da autora, enquanto docente, a
respeito da competência para o ensino da disciplina de Administração em Enfermagem. O desafio de
ser professor de futuros enfermeiros reforça a necessidade de pensar, criticamente, a competência
que temos para o desenvolvimento dessa prática. Assim sendo, o presente estudo objetivou:
identificar as percepções dos professores que atuam em disciplinas de Administração em
Enfermagem, quanto ao significado de competência docente, nesse âmbito do ensino de Graduação;
analisar e problematizar os significados atribuídos à competência docente, visando propor
intervenções que favoreçam propostas de capacitação para o ensino do gerenciamento, compatíveis
com a Política de Ensino e com as atuais Diretrizes Curriculares. Para tanto, foi utilizado o método de
análise de conteúdo em doze discursos de professores de Administração em Enfermagem,
professores tais em exercício nas Instituições Particulares de Ensino da Grande São Paulo. As
categorias temáticas emergentes revelaram a preocupação dos docentes quanto a um saber fazer
bem, à capacitação do professor como desafio profissional, à expressão profissional do professor
diante do aluno e à sensibilidade como competência. Diante do revelado, a autora recomenda que as
Instituições de Ensino tracem uma política de desenvolvimento de recursos humanos que privilegie o
processo de capacitação docente, indo ao encontro das Políticas de Educação e das Diretrizes
Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Enfermagem, oferecendo oportunidades
concretas para que o desenvolvimento docente impulsione transformações rumo a uma educação
emancipatória que incorpore valores ético-políticos, voltados à solidariedade e ao humanismo.

Nº de Classificação: 3674
CAVALCANTE, Maria de Belém Gomes. Humanização no processo de formação de profissionais
de saúde: experiências de alunos do curso de graduação em enfermagem. São Paulo. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. 191 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CIAMPONE, Maria Helena Trench
RESUMO: Este estudo teve como objetivos específicos: conhecer as percepções de alunos de
graduação em enfermagem sobre as experiências vividas durante o período de formação, por eles
consideradas positivas ou negativas, e conhecer as estratégias adotadas pelo professor, como
agente facilitador/dificultador desse processo. Pretendeu-se, ainda, subsidiar o aprimoramento do
processo de cuidar do cuidador em formação, como parte de um projeto de humanização das
relações entre quem cuida e quem é cuidado. Para tanto, a trajetória metodológica trilhada foi a da
pesquisa qualitativa, buscando-se o discurso de quatorze alunos, denominados de colaboradores.
Desses, sete alunos cursavam uma Universidade Pública e outros sete uma Universidade Privada.
Como técnica de coleta de dados, optamos pela entrevista semi-estruturada baseada em um roteiro.
Como técnica de análise dos dados coletados, adotamos a análise de conteúdo na modalidade do
Discurso do Sujeito Coletivo. Os depoimentos revelam os diferentes significados atribuídos à
humanização, contemplando distintas dimensões: as estratégias facilitadoras e dificultadoras da
aprendizagem e as necessidades dos alunos que foram ou não atendidas pelo docente. Os relatos
trazem aspectos contundentes e ambíguos das experiências vividas pelos discentes que assinalam
pontos que deveriam ser respeitados/resguardados na formação dos alunos de enfermagem e de
outros profissionais de saúde. Ao final, propomos pontos para reflexão que indicam intervenções nas
realidades cenário do estudo, visando à superação das dificuldades.

Nº de Classificação: 3675
GUTIERREZ, Beatriz Aparecida Ozello. Processo de morrer no cotidiano do trabalho dos
profissionais de enfermagem de unidades de terapia intensiva (O). São Paulo. Universidade de
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São Paulo. Escola de Enfermagem e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa
Interunidades, 2003. 228 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CIAMPONE, Maria Helena Trench
RESUMO: Os profissionais da equipe de enfermagem esboçam diferentes reações ao assistir o
paciente durante o processo de morrer, e também o sofrimento dos seus familiares. E vivenciar essas
situações provocam um sério desgaste emocional nesses profissionais. Assim, a presente pesquisa
tem, como objetivos, identificar as representações dos profissionais de enfermagem de UTIs, do HUUSP, no enfrentamento do processo de morrer em seu cotidiano de trabalho; analisar as
representações dos profissionais de enfermagem de UTIs, do HU-USP, no enfrentamento do
processo de morrer e propor intervenções que potencializem o enfrentamento do processo de morrer
pelos profissionais de enfermagem na assistência prestada ao paciente e à sua família, visando uma
prática humanizante e humanizada. A pesquisa foi qualitativa, e os dados obtidos por meio de
entrevistas individuais e nas dinâmicas ocorridas em cinco encontros norteados pela técnica de grupo
focal, que utilizou como estratégia a pesquisa-ação. Estes dados foram analisados segundo a
modalidade da análise temática estruturada nas concepções de saúde-doença-morte e nos aspectos
culturais, no processo de trabalho em enfermagem e suas especificidades, cujo foco foi a
humanização dentro do ambiente hospitalar e a psicodinâmica do trabalho: sofrimento-prazer no
trabalho de enfermagem. Os resultados mostraram a necessidade de se implantar encontros
sistematizados, nos quais os profissionais de enfermagem de unidades de terapia intensiva tenham a
oportunidade de expor suas angústias e medos ao assistir o paciente no processo de morrer, bem
como os seus familiares. O intuito dessa iniciativa é fortalecer a construção individual e coletiva de
estratégias destinadas a ajudar o profissional a enfrentar tais adversidades.

Nº de Classificação: 3676
CORRÊA, Consuelo Garcia. Raciocínio clínico: o desafio do cuidar. São Paulo. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. 161 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CRUZ, Diná de Almeida Lopes Monteiro da
RESUMO: O objetivo deste estudo é compreender a experiência do raciocínio clínico de enfermeiros
especialistas. Utiliza-se como referencial teórico o Interacionismo Simbólico e como referencial
metodológico a Teoria Fundamentada em Dados (Grounded Theory). Em entrevistas, 11 enfermeiros
especialistas foram solicitados a relatar a experiência de identificar necessidades de cuidados em
uma situação clínica que haviam vivenciado. A análise comparativa dos dados conduziu o
delineamento de um modelo sobre a experiência do raciocínio clínico do enfermeiro especialista. O
raciocínio diagnóstico apresentou-se indissociável do raciocínio terapêutico na maioria dos relatos. O
modelo foi definido por três constructos. O constructo ENCONTRANDO-SE NO DESAFIO DO
CUIDAR representa os processos pelos quais o enfermeiro vivencia o desafio do raciocínio clínico. A
partir da vivência do desafio emerge o segundo constructo CUIDANDO que se refere ao processo
central do raciocínio clínico. Trata-se de um processo sistematizado e dinâmico, composto de uma
seqüência de pensamentos do enfermeiro no sentido de tomar decisões sobre suas ações. Esses
dois constructos integrados são permeados por um terceiro, ATRIBUINDO VALOR AO CUIDAR, que
os modula e dá especificidade a cada situação vivenciada. Dar continuidade ao estudo do modelo
derivado nesta pesquisa possibilitará propor hipóteses que permitam testá-lo e aprofundar a
compreensão do raciocínio clínico.

Nº de Classificação: 3677
PEZO SILVA, María Concepción. Trajetória percorrida com a depressão: estudo transcultural das
vivências de famílias do Brasil e do Peru (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2003. 263 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): STEFANELLI, Maguida Costa
HOGA, Luiza A. Komura
RESUMO: O aumento crescente da depressão ao nível mundial e seu impacto sobre a família,
associados a nossa trajetória profissional como docente, que sempre acompanhou alunos no estágio
de campo, vivificaram o interesse na realização deste estudo. A pesquisa teve como objetivo
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compreender como as famílias do Brasil e do Peru convivem com os processos de enfermidade e
patologia da depressão. Como fundamentação teórica utilizou-se o Modelo dos Componentes em
Enfermagem Transcultural (Herberg,1995) e a Etnografia como referencial metodológico. Os
informantes desta pesquisa foram portadores de diagnóstico de depressão e seus familiares, de duas
instituições de atenção à saúde mental dos dois países. Da análise dos dados, realizada segundo
Janesick (1998), emergiram as categorias culturais que resultou na elaboração de um esquema
conceitual. As categorias encontradas foram analisadas com base no Modelo dos componentes em
Enfermagem Transcultural que inclui a perspectiva teórica, educativa, da pesquisa e da prática. As
famílias brasileiras e peruanas seguem uma trajetória que compreende O sofrimento anuncia sua
chegada; Em busca de solução para o sofrimento; A depressão inserida na história familiar; Do
sofrimento inicial à recuperação do gosto pela vida. A última destas constituiu a semelhança mais
evidente encontrada na vivência dos participantes do estudo, em ambos os países. Embora o Brasil e
Peru sejam do mesmo continente, limitem-se geograficamente e possuam as características próprias
de países em via de desenvolvimento, as diferenças dizem mais respeito ao modo como cada passo
da trajetória é vivenciada pelas famílias informantes, em função de suas crenças, hábitos ou
costumes, sendo estes mais arraigados no Peru. Os resultados obtidos revelam que a busca da
saúde, face à doença, é o ponto de convergência entre os informantes brasileiros e peruanos.

Nº de Classificação: 3678
POLES, Kátia. Compartilhando o processo de morte com a família: a experiência da enfermeira
na UTI pediátrica. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BOUSSO, Regina Szylit
RESUMO: A morte é um evento presente no cotidiano das enfermeiras que trabalham com crianças
em Unidades de Terapia Intensiva. Este estudo teve como objetivo compreender a experiência da
enfermeira no cuidado da criança e da família que vivenciam o processo de morte. O referencial
teórico adotado foi o Interacionismo Simbólico e como referencial metodológico, o Interacionismo
Interpretativo para análise das narrativas biográficas das sete enfermeiras que participaram da
pesquisa. Os eventos que marcaram a história das enfermeiras neste cenário foram: DEPARANDOSE COM A MORTE DA CRIANÇA, PROJETANDO-SE NO PAPEL DE MÃE e PROMOVENDO A
DESPEDIDA. Os dados analisados possibilitaram a compreensão da experiência das enfermeiras ao
cuidarem da criança e sua família durante o processo de morte, e os fatores que contribuem para
aproximação e ou afastamento da experiência da família nesse contexto.

Nº de Classificação: 3679
MOTA, Dálete Delalibera Corrêa de Faria. Instrumentos de auto-relato para avaliação de fadiga:
uma revisão sistemática. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. 137 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIMENTA, Cibele Andrucioli de Mattos
RESUMO: Trata-se de uma revisão sistemática que teve como objetivos identificar e analisar
instrumentos de auto-relato exclusivos para a avaliação de fadiga em adultos, com propriedades
psicométricas estabelecidas. A estratégia de busca compreendeu as bases de dados MEDLINE
(1966-2003), LILACS (1982-2003), PAHO (1902-2003), WHOLIS (1948-2003) e BDEnf (1988-2003) e
as palavras-chave foram as combinações do termo fadiga (fatigue) com instrumento (instrument),
questionário (questionnaire), inventário (inventory), escala (scale) e avaliação (assessment).
Identificaram-se 18 instrumentos. Cada um foi analisado quanto ao país de origem, ano de
publicação, população alvo, motivação para construção, definição de fadiga, dimensões da fadiga,
método de construção, número e graduação de magnitude dos itens, método de obtenção dos
escores, ponto de corte e classificação, validade e confiabilidade, finalidade, freqüência de uso e
populações em que foi utilizado. Todos os instrumentos foram oriundos de países desenvolvidos. O
mais antigo foi de 1989 e o mais recente, 2002, sendo que nos últimos 5 anos, 11 foram publicados.
Seis foram desenvolvidos para avaliar fadiga em pessoas com qualquer doença física ou psiquiátrica
e 5 foram específicos para doentes com câncer. A definição de fadiga, embora fundamental para a
construção de instrumentos, foi explicitada em apenas 6. Nove instrumentos foram unidimensionais. A
dimensão mais incluída foi a intensidade (n=10), seguida da mental (n=7) e física (n=7). Onze
instrumentos tinham até 15 itens e 6, até 30 itens. Quatro instrumentos tiveram finalidade
discriminativa e os demais, avaliativa. Dezesseis instrumentos analisaram a confiabilidade. Desses,
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15 verificaram a consistência interna calculando-se o alfa de Cronbach, que foi superior a 0,90 em 7
deles. Os testes de validade mais freqüentes foram os de validade discriminante (n= 10) e de
validade convergente/divergente (n= 11), que mostraram valores satisfatórios. Análise fatorial, que é
fundamental para a identificação de domínios, foi feita em nove instrumentos. Da análise realizada
destacaram-se três instrumentos: o Fatigue Assessment Instrument, que avalia fadiga em variadas
condições de doença física e mental, o Schwartz Cancer Fatigue Scale e o Cancer Fatigue Scale,
específicos para doentes com câncer. Este estudo contribui para o conhecimento na área de fadiga
pois a revisão sistemática feita é inédita, em âmbito internacional e nacional, e disponibiliza, para
pesquisadores e clínicos, guia para a seleção dos instrumentos mais apropriados a seus propósitos
assistenciais e de pesquisa.

Nº de Classificação: 3680
GOTARDO, Glória Inês Beal. Percepção de mulheres sobre a assistência recebida em seu
processo de ser mãe: um cenário de bons e maus-tratos (A). São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades,
2003. 122 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Isilia Aparecida
RESUMO: O modelo assistencial vigente dispensado à mulher, em seu processo de ser mãe,
caracteriza-se pela prioridade aos aspectos biológicos e desvios da normalidade clínica e obstétrica.
Questionamos se essa maneira de assistir atende às demandas integrais da mulher que vivencia tal
processo. Assim sendo, o objetivo do estudo foi compreender as percepções da mulher sobre a
assistência de enfermagem que atende a suas demandas no processo de ser mãe. Aplicou-se a
Técnica Projetiva de Desenho e Estória de Trinca, em que solicitou-se à participante do estudo que
fizesse um desenho o qual retratasse a assistência recebida e contasse uma história sobre ele, a qual
foi gravada e constituiu o material empírico desta pesquisa. As histórias foram organizadas, segundo
o método de elaboração do Discurso do Sujeito Coletivo, e analisadas à luz do Modelo de
Relacionamento Humano proposto por Hagerty, Linchar-Sauer, Patusky, e Bouwsema. Participaram
13 mães internadas no Instituto Fernandes Figueira - Fundação Osvaldo Cruz, no município do Rio
de Janeiro. Da análise, apreenderam-se cinco Discursos do Sujeito Coletivo: 1. Sendo bem tratada. 2.
Porque os profissionais tratam bem. 3. Sendo maltratada. 4. Porque os profissionais tratam mal. 5.
Sentindo-se dependente. Por meio desses discursos, mostra-se a fragilidade e inconsistência de
uma assistência à mulher, no seu processo de ser mãe, centrada em rotinas e perspectivas
individuais dos profissionais. Nesse contexto, a mulher sente-se à mercê da boa vontade e da
competência pessoal do profissional de estabelecer um relacionamento com ela, que permita a
promoção de seu bem-estar. Dessa forma, dependendo dos profissionais com os quais interage, a
mulher percebe-se em um cenário em que se alterna aos extremos de sentir-se bem tratada ou
maltratada. Seus discursos denunciam a ausência de metas comuns e de um referencial que dê
diretrizes para uma assistência e atuação profissional voltadas para a promoção da saúde materna e
saúde infantil.

Nº de Classificação: 3681
MOREIRA, Almerinda. Profissionalização da enfermagem brasileira: o pioneirismo da Escola de
Enfermagem Alfredo Pinto (1890-1920). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2003. 253 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): OGUISSO, Taka
RESUMO: Estudo de natureza histórica com o objetivo de resgatar as origens da profissionalização
da enfermagem no Brasil, sob a ótica da escolarização dos enfermeiros, a partir da Escola
Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras (EPEE), hoje Escola de Enfermagem Alfredo Pinto (EEAP),
da Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO), a pioneira na formação desses profissionais no país.
Durante a pesquisa, foi descoberta uma documentação inédita para a historiografia da enfermagem.
O recorte temporal compreende o período entre 1890 e 1920. A metodologia utilizada foi a análise de
documentos, sobretudo textuais, destacando-se entre eles: atas, relatórios, livros didáticos, lista de
freqüência do curso, periódicos e revistas cientificas. O resultado final evidenciou: a) a importância da
diversificação de fontes de pesquisa pelo pesquisador; b) que a trajetória da enfermagem nos
diversos países estudados apresentou uma interface similar do ponto de vista histórico-social; c) o
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cenário onde o profissionalismo da enfermagem teve início foi a EPEE, instalada no Hospital Nacional
de Alienados, considerada a primeira escola oficial do país; d) que essa instituição de ensino exerceu
uma grande e positiva influência na sociedade brasileira.

Nº de Classificação: 3682
BARBOSA, Maria Helena. Barreira microbiana das máscaras cirúrgicas descartáveis segundo
seu tempo de utilização. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. 138
f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GRAZIANO, Kazuko Uchikawa
RESUMO: A prática da utilizaçäo de máscaras cirúrgicas durante a realizaçäo dos procedimentos
cirúrgicos, como uma medida de prevençäo da infecçäo do sítio cirúrgico (ISC), vem sendo
questionada nos últimos tempos. Com o intuito de produzir evidências científicas, foi desenvolvida a
presente investigaçäo, com delineamento experimental, controlado, que teve como objetivo avaliar a
eficácia da barreira microbiana das máscaras cirúrgicas descartáveis (Eficácia de Filtraçäo Bacteriana
- BFE- de 95 porcento), segundo o seu tempo de utilizaçäo (1 hora, 2 horas, 4 horas e 6 horas). Os
dados foram coletados em uma sala de operaçäo de uma unidade de centro cirúrgico de um hospital
privado do município de Säo Paulo cuja estrutura física atende às recomendaçöes atuais propostas
pelo Ministério da Saúde (RDC-50 - MS/2002). Para os experimentos, constituiram-se 2 grupos
denominados controle e experimental. O primeiro sem utilizaçäo de máscaras cirúrgicas e o segundo
com elas. A fim de reproduzir as conversaçöes que normalmente ocorrem entre a equipe cirúrgica
durante o ato operatório, uma variável que interfere no período de validade das máscaras cirúrgicas
descartáveis, manteve-se o controle de palavras emitidas pelos colaboradores da coleta de dados,
nos dois grupos, em todos os tempos estudados. Para controlar a influência do ambiente, foram
mantidas placas de Petri no ambiente de sala de operaçöes, próximas à entrada do ar condicionado.
Realizou-se a contagem das Unidades Formadoras de Colônia (UFC) das unidades de análise das
simulaçöes em ambos os grupos, nos intervalos de tempo pré-estabelecidos (1, 2, 4 e 6 horas), por
meio das placas de Petri com meio de cultura (Agar Triptona Soja -ATS) dispostas sobre a mesa
cirúrgica. Foram identificados os microrganismos mais freqüentes encontrados nas simulaçöes. Os
dados foram submetidos à análise estatística e os resultados mostraram que a utilizaçäo da máscara
cirúrgica diminuiu (coeficiente de regressäo = -20,10) a média de UFC das placas da mesa cirúrgica
que simulou o campo operatório, em todos os tempos testados. Verificou-se que a sua utilizaçäo além
de 2 horas aumentou a contaminaçäo das placas da mesa cirúrgica. Nas análises estatísticas foram
consideradas as interferências da contaminaçäo ambiental e constatou-se que existiu uma correlaçäo
positiva alta (coeficiente de correlaçäo = 0,886) entre as médias de UFC da mesa cirúrgica e do
ambiente, estatisticamente significante (P< 0,001). Concluiu-se que as máscaras cirúrgicas
descartáveis (BFE 95%) demonstraram constituir barreiras microbianas eficazes em todos os tempos
estudados, diminuindo sua eficácia de filtração após 2 horas de sua utilização.

Nº de Classificação: 3683
RODRIGUES, Flávia Pereira Carnauba. Consulta de enfermagem centrada na promoção à saúde
do adulto diabético: uma abordagem psicossocial. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2003. 164 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): IDE, Cilene Aparecida Costardi
RESUMO: O modelo clínico de atenção ao adulto diabético vêm demonstrando que os investimentos
no controle das descompensações e nos programas educativos, apesar de melhorarem o índice de
conhecimento dos doentes , pouco tem influenciado no sentido de gerar mudanças efetivas para um
estilo de vida mais saudável, evidenciando um distanciamento entre os investimentos na atenção e os
resultados obtidos. É nesse contexto que a atenção ao adulto diabético merece reconsiderações e
novos investimentos no sentido de ampliar as bases teórico-metodológicas de projetos de intervenção
aptos a promover expressões menos doentias de vida. Uma consulta de enfermagem revitalizada foi
escolhida como instrumento apto a validar um modelo ampliado de atenção ao adulto diabético - o
modelo psicossocial. Diante disso este estudo teve por objetivos analisar tanto a implementação da
consulta de enfermagem formalizada segundo os referenciais do estudo quanto o nível de satisfação
do cliente e do profissional frente ao empreendimento conjunto. Metodologicamente esta pesquisa
teve um caráter exploratório-descritivo, numa abordagem qualitativa e formulada numa perspectiva
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psicossocial. Foram estudados 12 adultos diabéticos em acompanhamento no ambulatório de clínica
médica do Hospital Universitário da USP, durante os meses de maio a agosto de 2003, que
mantinham a capacidade cognitiva preservada e que se dispuseram a participar. O instrumento
utilizado foi adaptado do elaborado por Ide, Chaves (2001) às peculiaridades do diabético. Como
resultados obtivemos uma consulta e um atendimento reestruturados, que possibilitaram a elaboração
de um diagnóstico clínico e psicossocial e um contrato terapêutico personalizado. Evidenciamos, na
perspectiva psicossocial uma estrutura de ser ensimesmada, dependente, insatisfeita e limitada, com
uma vida pautada em rotinas, quase sem nenhum lazer e com uma imobilidade em lidar com essas
situações. Na perspectiva clínica encontramos um grupo de indivíduos predispostos às complicações,
com comorbidades associadas, com hábitos de vida distorcidos, com um autocuidado limitado e com
queixas polivalentes, evidenciando sofrimento e desprazer. O contrato terapêutico, tarefa mais árdua
da pesquisa, buscou investir na pessoa e naquilo que para ele fizesse sentido, considerando os
limites inerentes tanto à sua situação clínica, quanto a um método em validação. A consulta em
questão mostrou-se, na perspectiva do cliente, mobilizadora de emoções, conceitos e ações no
percurso do realinhamento de pensamentos, expressões e espaços na busca pela melhor saúde
possível. No âmbito profissional a consulta mobilizou satisfação e contentamento na medida em que
tornou real um modelo teórico, avançando na proposição. Assim sendo, ao término da pesquisa
concluímos que fez sentido ampliar a perspectiva assistencial agregando princípios integralizadores.
Assim sendo, reiteramos nossa certeza de que a proposta em questão é de notável valia, sobretudo
para aqueles que ainda consideram possível qualificar a vida, promover a saúde até mesmo quando
o adoecimento já se fez cronicamente presente.

Nº de Classificação: 3684
COSTA, Maria Fernanda Baeta Neves Alonso da. Inserção do técnico de enfermagem no mercado
de trabalho da Baixada Santista: fatores dificultadores e facilitadores (A). São Paulo. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. 94 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Maria Madalena Januário
RESUMO: Este estudo teve como objetivo identificar se existem dificuldades e facilidades na inserção
do técnico de enfermagem no mercado de trabalho na Baixada Santista, verificar a influência da
formação do técnico de enfermagem, na inserção no mercado de trabalho e verificar as perspectivas
do técnico de enfermagem em relação à sua inserção. Tratou-se de uma pesquisa de caráter
exploratório, na perspectiva qualitativa; os sujeitos foram nove técnicos de enfermagem inseridos em
uma instituição hospitalar privada na Baixada Santista. Os dados foram coletados por meio de
entrevistas semi-estruturadas e analisadas pelo referencial Bardin, abrangendo as categorias: fatores
dificultadores e facilitadores na inserção no mercado de trabalho e na instituição campo de estudo,
atividades desenvolvidas pelo técnico de enfermagem na instituição campo de estudo, perspectivas
do técnico de enfermagem quanto à sua inserção no mercado de trabalho e desenvolvimento
profissional , a formação na visão dos sujeitos e, a relação do técnico de enfermagem com a equipe
de enfermagem. Verificamos pelos resultados que existem dificuldades de inserção devido às
questões salariais e porque o técnico de enfermagem não é reconhecido pelo mercado de trabalho e,
facilidades pelo fato de que os alunos realizam estágios no campo de estudo. Dentre as atividades
desenvolvidas pelos sujeitos foram as assistenciais e administrativas porém sem diferenciar das
realizadas pelos auxiliares de enfermagem. Os sujeitos apresentaram perspectivas positivas em
relação ao mercado de trabalho porque acreditam que neste momento está sendo dado incentivo
para esta profissão e negativas devido ao número reduzido de vagas nas instituições de saúde
privadas e públicas. Em relação às perspectivas pessoais foi revelado pelos sujeitos que eles foram
motivados pelos professores e funcionários a se atualizarem e fazerem cursos de especialização. Na
visão dos técnicos de enfermagem a sua formação foi boa porque realizaram estágios que
proporcionaram aprendizado e os professores trabalhavam na instituição hospitalar, campo de
estudo. Porém para alguns dos sujeitos, a sua formação foi fraca porque faltaram informações e
conhecimentos. Em relação à equipe de enfermagem existiam relações conflituosas e
preconceituosas entre os auxiliares de enfermagem e os sujeitos da pesquisa. Porém, a relação dos
sujeitos com os enfermeiros foi acolhedora, tranqüila e diferente. O estudo permitirá aos sujeitos
refletirem sobre a sua inserção nas instituições de saúde e pensar nas atividades que desenvolvem,
para que os futuros profissionais sejam reconhecidos pelo mercado de trabalho.

Nº de Classificação: 3685
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PÜSCHEL, Vilanice Alves de Araújo. Abordagem construtivista no desenvolvimento de
competências psicossociais para a assistência domiciliar. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. 188 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): IDE, Cilene Aparecida Costardi
CHAVES, Eliane Corrêa
RESUMO: O investimento dessa pesquisa, de natureza qualitativa, foi colocar em evidência a
Assistência Domiciliar (AD) na interface entre a capacitação e a prática profissional, articulando-se a
abordagem construtivista, o referencial do modelo psicossocial e métodos psicodramáticos. Os
objetivos foram: propor referenciais teóricos para um modelo de atenção voltado para a assistência
domiciliar, considerando a dimensão psicossocial; implementar um curso de capacitação para
profissionais de saúde que atuam na assistência domiciliar, numa abordagem construtivista;
identificar as mobilizações nos sistemas de conceitos e nos esquemas de ação decorrentes dessa
programação. O curso de capacitação foi construído em três tempos: no do reconhecimento dos
sujeitos e da mobilização afetiva; no da mobilização de conceitos e das representações das práticas
profissionais; no da aplicabilidade do modelo psicossocial, através da consulta profissional. Foi
ministrado na Escola de Enfermagem da USP, para sete profissionais de nível superior e com
experiência na AD. Para verificar a mobilização dos conceitos e das práticas profissionais usaram-se
os pressupostos de Vygotsky. Os dados evidenciaram que houve mobilização dos afetos e dos
conceitos da abordagem psicossocial e que a consulta profissional foi viável. As situações práticas
apresentadas tiveram como foco as relações interpessoais e os dilemas próprios da condição
humana. A incompletude, na internalização do processo, permite considerar que as participantes não
acomodaram o novo referencial aos esquemas de pensamento e de ação pregressos, projetando
iniciativas ainda incipientes de reformulações, o que requer novos investimentos.

Nº de Classificação: 3686
SPORTELLO, Elisabete Finzch. Caracterização das formas de vida e trabalho das cuidadoras
familiares do Programa de Assistência Domiciliária do Hospital Universitário da Universidade
de São Paulo. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. 136 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Maria Amélia de Campos
RESUMO: Esta pesquisa estudou as forma de trabalhar e viver das famílias e das cuidadoras
familiares dos pacientes do PAD-HU/USP sob a perspectiva da Determinação Social do Processo
saúde-doença e de Gênero. A população foi constituída por 38 cuidadoras familiares principais, com
média de 51,68 anos de idade. Os dados foram coletados através de entrevistas domiciliárias.
Verificou-se a predominância de famílias reduzidas, com até 3 membros, residindo em casa própria,
com boas condições de salubridade. A maioria das cuidadoras realizava atividades domésticas e
algumas estavam inseridas no mercado formal de trabalho. Utilizavam principalmente os serviços
públicos de saúde, em especial o HU, hospital de referência da região da Subprefeitura do Butantã.
Os pacientes que demandavam os cuidados eram dependentes para as atividades da vida diária, na
maioria idosos e com doenças crônico-degenerativas, com média de 66,54 anos de idade e
aposentados. A média de tempo como cuidadora foi de 56,63 meses, na maioria prestando cuidados
ininterruptamente (24 horas/dia), o que limitava o tempo disponível para o autocuidado, e tornando-as
mais vulneráveis ao adoecimento. As cargas de trabalho das cuidadoras resultavam em desgaste e
desencadeavam problemas de saúde. Vários foram os sintomas físicos e manifestações psicológicas
referidos pelas cuidadoras, entre eles as dores lombares, o cansaço e a depressão foram os mais
significativos, requerendo o uso de algum tipo de medicamento. Referiram ter recebido orientações,
materiais e equipamentos do PAD e ajuda dos familiares, principalmente. Relataram sentimentos
ambíguos como sofrimento x prazer, facilidades x dificuldades no cuidado e ser mulher na perspectiva
de gênero como algo naturalizado na vida das mulheres.

Nº de Classificação: 3687
MUÑOZ SÁNCHEZ, Alba Idaly. Vulnerabilidade à tuberculose em alunos moradores do Conjunto
Residencial da Universidade de São Paulo (CRUSP). São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2003. 148 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BERTOLOZZI, Maria Rita
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RESUMO: A permanência da tuberculose está intimamente associada às questões sociais. Assim,
sendo a tuberculose questão prioritária do campo da Saúde Coletiva, faz-se imperativo analisá-la com
óticas distintas das tradicionais. Nessa perspectiva, o presente estudo teve como objetivo identificar
aspectos que caracterizam a vulnerabilidade individual e programática à tuberculose, em moradores
de um conjunto residencial de uma Universidade, para disponibilizar informações que orientem os
serviços de saúde na prestação da assistência. A população do estudo foi conformada por uma
amostra estatisticamente significativa representada por 106 alunos, sendo 69,8% de graduação e
30,2% de pós-graduação. A investigação foi conduzida sob o referencial teórico e o marco de
interpretação de vulnerabilidade. Os dados foram coletados através de questionário, após
consentimento esclarecido dos participantes. No que diz respeito à Vulnerabilidade Individual dos
estudantes, os aspectos mais relevantes dizem respeito às condições financeiras e de inserção no
trabalho dos pais, a aglomeração nos apartamentos, o uso de drogas, a situação de imigrantes,
dentre outros. Apontam-se ainda as dificuldades para acessar o serviço de saúde, como porta de
entrada para a identificação oportuna de enfermidades em geral e, particularmente a tuberculose.
Além disso, os conhecimentos acerca da tuberculose parecem ser insuficientes, identificando-se,
também, concepções e atitudes preconceituosas em relação à doença. Em relação à Vulnerabilidade
Programática, verificou-se distanciamento entre as atividades definidas pelo Ministério da Saúde e a
operacionalização do Programa de Controle no nível local, reveladas através da taxa limitada de cura
e de adesão ao tratamento. Os resultados apontam a necessidade de disponibilizar esforços no que
se refere ao grau e à qualidade da informação sobre promoção e prevenção da saúde. É necessário
disponibilizar recursos cognitivos e materiais, incentivando-se a participação dos alunos nas decisões
que dizem respeito ao seu cotidiano junto à Universidade, assim como nas instituições de saúde a
que encontram-se adscritos. No que diz respeito à Vulnerabilidade Programática, é necessário a
revisão crítica da formulação e execução do Programa de Controle da Tuberculose na busca da
detecção precoce e contenção da doença, trabalhando com equipes interdisciplinares e junto aos
diversos setores da sociedade, comprometidos no monitoramento do Programa nos diferentes níveis
de atenção.

Nº de Classificação: 3688
CASTRO, Rosiani de Cássia Boamorte Ribeiro de. Programa sobre comunicação não-verbal para
a equipe de enfermagem baseado nos preceitos da reforma psiquiátrica. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2003. 167 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Júlia Paes da
RESUMO: A conjuntura social, política e legislativa brasileira vem respaldando mudanças na área da
assistência em saúde mental nos últimos anos. O movimento da reforma psiquiátrica está instituído e
segue avançando, ainda que de modo heterogêneo e lento. Acreditando que a principal reforma deva
ocorrer dentro de cada indivíduo da sociedade como um todo, mas, em especial, dos profissionais de
saúde, é que se propõe pensar a assistência pautada na compreensão de uma prática
transformadora, diversificando mecanismos e estratégias, pensando na transformação e acréscimo
de valores e saberes. Considerando o atual contexto, os objetivos deste estudo foram conceber um
programa de treinamento sobre comunicação não-verbal, baseado nos pressupostos da reforma
psiquiátrica e no programa de Silva (1993) para utilização com as equipes de Enfermagem que atuam
em hospital-dia de saúde mental; aplicar o programa de treinamento para profissionais dessas
equipes; verificar com os participantes o índice de assimilação do conteúdo do programa aplicado; e
observar se a participação no programa educativo foi capaz de auxiliar na percepção da comunicação
não-verbal na assistência cotidiana e sua relação com o contexto da reforma psiquiátrica. A pesquisa
respeitou os requisitos de pesquisas com seres humanos, e foi desenvolvida nos hospitais-dia em
saúde mental públicos municipais de São Paulo. Na primeira etapa o programa foi apresentado para
18 profissionais das equipes de Enfermagem (enfermeiras e auxiliares de Enfermagem) e verificou-se
que: o índice de acertos das enfermeiras foi maior que o das auxiliares de Enfermagem. A maioria
das participantes conseguiu citar corretamente exemplos de sinais não-verbais possíveis de serem
detectados na assistência de Enfermagem Psiquiátrica cotidiana; o índice de aproveitamento foi alto,
segundo a própria avaliação das participantes, o que sugere que houve interesse do grupo pelo
assunto. Na segunda etapa do estudo, foi feita uma filmagem da enfermeira de um hospital-dia
envolvendo uma interação individual com um usuário adulto, para enfocar a comunicação não-verbal
da profissional. O registro da própria comunicação feito pela enfermeira ao se observar no vídeo,
evidenciou que a mesma foi capaz de identificar os sinais não-verbais, embora em menor número que
a pesquisadora e decodificá-los, em sua maioria, de modo correto. O registro sobre as características
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da unidade e da assistência, na maior parte, expôs que, no momento da coleta de dados, era
delineada a busca de um modelo de assistência calcado no respeito, no acolhimento, na
individualidade e demais preceitos da reestruturação da assistência. A equipe de Enfermagem
participava, desenvolvia e coordenava atividades sistematizadas, de modo individual e grupal. Um
campo de mudanças estava edificando-se na unidade pesquisada e embora não se possa fazer uma
relação direta deste fato com a atuação da enfermeira, após participar do programa de treinamento,
pode-se afirmar que a mesma registrou ter aumentado seu conhecimento sobre a reforma psiquiátrica
e a comunicação não-verbal; conseguiu perceber que as práticas cotidianas estão sendo alteradas e
sua importância para a melhora da qualidade de assistência. Entendendo que é no microespaço onde
se dá o primeiro passo, no estabelecimento das relações humanas, na formação dos vínculos que se
dão no campo da saúde mental, é que se construirão práticas que, somadas às conjunturas sociais e
políticas, produzirão mudanças significativas e duradouras. Usar a comunicação não-verbal de modo
consciente é um dos instrumentos que possibilitará a equipe de Enfermagem avançar na
consolidação de ações coerentes com os preceitos da reforma psiquiátrica, de modo que o discurso
da humanização torne-se uma prática verdadeiramente vivenciada.

Nº de Classificação: 3689
MORAES, Maria Julia Barbosa de. Ensino de enfermagem em saúde coletiva: redescobrindo
caminhos para novas práticas assistenciais (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2003. 155 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Maria Amélia de Campos
RESUMO: Os altos índices de morbi-mortalidade que configuram o panorama atual de saúde no
Brasil são uma evidência concreta de que o modelo tecno-assistencial vigente não tem conseguido
resolver os problemas de saúde da população e tampouco satisfazer as necessidades de saúde dos
usuários. Atender aos princípios norteadores do SUS demanda novas práticas assistenciais que,
embora presentes no plano discursivo das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de
Graduação em Enfermagem, ainda não são realidade na formação da enfermeira. Este estudo teve
como finalidade refletir sobre as transformações necessárias no ensino de Enfermagem em Saúde
Coletiva do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário Adventista de São Paulo.
Teve como base epistemológica o Materialismo Histórico e Dialético. O objeto foi definido por meio da
Teoria de Intervenção Práxica da Enfermagem em Saúde Coletiva. O material empírico resultou de
discursos de docentes e profissionais de saúde dos campos de ensino prático de disciplinas
vinculadas à Saúde Coletiva, obtidos por meio de grupo focal e entrevistas semi-estruturadas e
submetidos à técnica de análise de discurso proposta por Fiorin. Os resultados indicaram que a
formação de enfermeiras deve visar o desenvolvimento de competências para os distintos processos
de trabalho em Enfermagem, em especial aos processos assistir e administrar, a fim de reorientar a
prática profissional para atender às necessidades evidenciadas pelos perfis epidemiológicos das
populações alvo do cuidado. Fundada na compreensão do trabalho como prática social, a categoria
saber operante permitiu realizar a aproximação entre a formação por competências e o trabalho de
Enfermagem em Saúde Coletiva. Propõe-se o cuidado integral como eixo norteador do ensino de
graduação em Enfermagem a ser desenvolvido pelo conjunto das disciplinas para promover a
integração necessária ao desenvolvimento de competências voltadas para atuação em equipe com a
finalidade de atender a complexidade do objeto coletivo.

Nº de Classificação: 3690
FAUSTINO, Regina Lucia Herculano. Saberes & competências na formação da enfermeira em
saúde coletiva. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem e Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades, 2004. 187 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): EGRY, Emiko Yoshikawa
RESUMO: Direcionadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e pelas Diretrizes
Curriculares para os cursos de graduação, as políticas de educação e saúde atuais, aliadas às
transformações sócio-econômicas do Brasil e do mundo, têm agido diretamente nos rumos que a
formação de Enfermagem brasileira vem tomando na última década. A exigência de uma profissional
capaz de atuar no contexto de saúde vigente e modificá-lo tem mobilizado os órgãos de classe e
instituições formadoras a buscar estratégias que possibilitem as mudanças na prática educativa
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profissional. Busca-se uma enfermeira com perfil crítico-reflexivo e que se responsabilize
profissionalmente pela parcela que lhe cabe na intervenção nos processos de saúde-doença, na
gerência e na formulação de políticas de saúde. O enfrentamento desse desafio exige, além da
reorganização do sistema de saúde, uma mudança profunda das práticas profissionais em saúde,
buscando o desenvolvimento de novas habilidades, competências, atitudes e valores éticos. Na
perspectiva de mudança de modelo assistencial e na busca de identificar os saberes e competências
necessárias à enfermeira, a fim de atender às prerrogativas do Sistema Único de Saúde, é que os
fundamentos teóricos e empíricos desse estudo foram definidos. O referencial utilizado é o da
Pedagogia das Competências, segundo Perrenoud (1999), no entendimento de que a aquisição de
competências não se dá apenas no nível técnico, mas envolve o desenvolvimento holístico do
indivíduo, nas dimensões ético-moral, política, social e técnica. O marco metodológico adotado é o da
Teoria de Intervenção Práxica da Enfermagem em Saúde Coletiva - TIPESC, proposta por Egry
(1996), fundamentado no Materialismo Histórico-Dialético - MHD. A TIPESC foi utilizada nesse estudo
nas etapas de captação e interpretação da realidade objetiva, as etapas restantes serão aplicadas em
estudos posteriores. Foram utilizadas, como campo de investigação empírica, duas escolas
brasileiras, uma pública e outra privada, na região Sudeste. A coleta de dados primários se deu a
partir da realização de grupos focais, e os dados secundários foram coletados através de análise
documental. A análise dos dados empíricos se baseou nos pressupostos da técnica de análise de
discurso, segundo Fiorin (1999), adotando a adaptação de Car (1999) na elaboração de frases
temáticas. Como resultado foram identificadas as categorias empíricas Mudança de modelo
assistencial, Formação profissional, O trabalho em Saúde Coletiva e Como desenvolver
competências, conformadas por subcategorias, sendo que um terço foi comum aos dois cenários. A
análise dos dados discutida com o referencial de Le Boterf (2003) permitiu relacionar com as frases
temáticas dos sujeitos do estudo os diferentes saberes que precisam ser mobilizados para constituir
competências. Conclui-se, reiterando a necessidade de redirecionar a formação da enfermeira para o
contexto de saúde atual, com adoção de metodologias que enfoquem a ação-reflexão-ação,
priorizando o ensino a partir da prática profissional e a diversidade de locais de ensino-aprendizagem,
entre outros. Como construto desse estudo destaca-se o enfoque na definição dos saberes a serem
mobilizados para gerar competências em Saúde Coletiva, no entendimento de que na identificação do
conjunto de saberes é que se forma a identidade profissional.

Nº de Classificação: 3691
PIRES, Patrícia da Silva. Tradução para o português e validação de instrumento para triagem de
pacientes em Serviço de Emergência: "Canadian Triage and Acuity Scale" (CTAS). São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 223 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GATTO, Maria Alice Fortes
RESUMO: A triagem de pacientes em serviços de emergência constitui um campo de atuação para o
enfermeiro, entretanto faltam instrumentos que possam ser utilizados para classificar a gravidade do
paciente e a adequação de recursos ao seu atendimento. A finalidade deste estudo é obter um
instrumento confiável que possa classificar as condições do paciente, melhorando a qualidade da
assistência e diminuindo os riscos decorrentes da espera para o atendimento.O presente estudo teve
como objetivo validar a escala de classificação de pacientes "Canadian Triage and Acuity Scale"
(CTAS). Esta escala classifica o paciente em cinco níveis (1 a 5), respectivamente: situações de risco
de vida, emergência, urgência, semi-urgência, não urgência. O instrumento foi submetido à tradução,
versão à língua de origem, avaliação semântica, idiomática , cultural e conceitual. Após esta fase de
validação, realizou-se a fase de confiabilidade interobservadores, entre a pesquisadora e duas
enfermeiras voluntárias. A concordância expressa pelo índice kappa, foi de 0,739. Após esta etapa a
pesquisadora avaliou 127 pacientes atendidos em um serviço privado, utilizando a CTAS. Houve
predominância de pacientes classificados como nível 4 (46,00%) . O tempo médio entre a chegada
do paciente, avaliação pelo serviço de triagem e entrada no serviço foi de 3,71 minutos. Houve
associação estatisticamente significante entre o nível de classificação e as variáveis, sexo, idade,
sinais vitais, dor, tempo de permanência, realização de procedimentos, avaliação de especialista e
destino. Não houve pacientes classificados como nível 1. As mulheres corresponderam a 75,00% dos
pacientes classificados como nível 2 e 3. Pacientes classificados como nível 2 e 3 apresentaram
maior média de idade (58,75 anos), maior freqüência de alterações nos sinais vitais (60,00% do
total de pacientes com alterações), maior média de permanência (188,45 minutos), necessidade de
avaliação por especialistas (54,20% dos pacientes que necessitaram de avaliação) e de internação
(73,30 % do total de pacientes que internaram). Pacientes classificados como nível 4,
corresponderam a 66,70% dos pacientes com dor no momento da avaliação e a 47,60% dos
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pacientes que necessitaram de consultas, exames e procedimentos. Entre os homens, 53,80% foi
classificado como nível 5. Neste nível destaca-se a menor média de idade (38,45 anos), a menor
média de permanência (79,94 minutos), a maior freqüência de pacientes que necessitaram apenas de
consulta médica (69,40%) e a alta do serviço para todos os pacientes. A concordância entre a queixa
de entrada e o diagnóstico médico de saída da unidade foi de 0,884, expressa pelo índice kappa. Os
resultados deste estudo mostram que a escala canadense representa um novo instrumento a ser
utilizado pelos serviços de emergência, porém faz-se necessário a realização de novos estudos, com
ampliação do tamanho da amostra e aplicação em serviços de complexidades diferentes.

Nº de Classificação: 3692
SOUZA, Telma Moreira. Gerenciamento no cotidiano de uma unidade de terapia intensiva
pediátrica e neonatal e a qualidade de vida no trabalho da equipe de enfermagem (O). São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CIAMPONE, Maria Helena Trench
RESUMO: O estudo abordou a qualidade de vida no trabalho (QVT) dos profissionais da equipe de
enfermagem de uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e Neonatal (UTIP/N) como um dos
aspectos fundamentais na proposta do gerenciamento participativo. Os objetivos foram: conhecer as
situações do cotidiano de trabalho que interferiam na QVT dos profissionais da equipe de
enfermagem; conhecer o conceito atribuído à QVT e identificar as atividades ou estratégias que
possibilitariam mudanças nas situações que dificultam o trabalho destes profissionais. Para isso,
optou-se por realizar a pesquisa em dois momentos: o primeiro baseou-se na abordagem quantitativa,
com uma população de 46 profissionais da UTIP/N do Hospital Universitário da Universidade de São
Paulo (HU-USP). No mês de janeiro de 2003, os dados foram coletados por meio de um questionário
contendo três partes: caracterização dos profissionais, uma questão aberta e questões referentes às
atividades do cotidiano da unidade que interferiam na QVT. Os resultados mostraram que a mediana
de idade dos participantes foi 37 anos, a maioria era solteira (59,9%), 50,0% tinha um filho, 47,8%
possuía outro vínculo empregatício. Em relação às atividades praticadas extra-organização, 60,9%
não realizava exercícios físicos, 67,4% não estava estudando, e pouco mais da metade, 58,7%,
freqüentava atividades culturais. No segundo momento, procedeu-se uma abordagem qualitativa dos
dados relativa à questão aberta, em que foi submetida à análise de conteúdo, sendo categorizada
segundo os indicadores descritivos do modelo teórico de Walton (1975). Para discutir esses
resultados e com a finalidade de construir estratégias para melhorar a QVT, utilizou-se a técnica de
grupo focal. O encontro ocorreu no mês de junho, no HU-USP, com a participação de catorze
profissionais da equipe de enfermagem da UTIP/N. O encontro do grupo possibilitou discutir as
situações do cotidiano do trabalho que interferiam na QVT, destacando-se o relacionamento com a
chefia e equipe de enfermagem; a sobrecarga de trabalho; o empréstimo do trabalhador para outra
unidade e o convívio diário com os familiares das crianças, dentre outras. O grupo, a partir das
discussões, formulou estratégias para enfrentar as situações, considerando a governabilidade
individual e institucional, como aprender a trabalhar com as diferenças, estreitar as relações
interpessoais com a chefia e criar oportunidades para desenvolver atividades com os familiares. Os
participantes avaliaram a experiência da discussão em grupo como uma atividade reflexiva,
transformadora, que permitiu conhecer o outro e compreender suas limitações e possibilidades.

Nº de Classificação: 3693
SIQUEIRA, Ivana Lucia Correa Pimentel de. Avaliação de um modelo empírico de gestão
implantado em unidades de internação de um hospital privado. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 200 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): KURCGANT, Paulina
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo que objetivou resgatar a trajetória de implantação de um
modelo empírico de gestão em unidades de internação de um hospital privado; avaliar, segundo a
percepção das enfermeiras, o modelo de gestão implantado; analisar e re-apresentar o modelo à luz
da avaliação. O trabalho constou de cinco partes. A primeira descreveu a trajetória do Serviço de
Enfermagem, do estudo, e da implantação do modelo de gestão; a segunda propôs uma discussão
sobre os referenciais das Escolas Administrativas, da Qualidade e da Enfermagem; a terceira aborda
a metodologia empregada; a quarta apresenta e analisa os dados; e, a quinta propõe considerações
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baseadas na avaliação e re-apresenta o modelo. O modelo foi subsidiado por pressupostos
empíricos, trazidos pela autora, que foram os norteadores das idéias. A implantação deu-se à partir
de problemas captados no desenvolvimento do trabalho das enfermeiras, denominados focos de
atenção que foram: papel da enfermeira centrado em ações à distância do paciente, dificuldades de
especialização e individualização da assistência, dificuldades em manter o clima motivacional e
dificuldades em manter a dinâmica de produções e resultados. Á partir daí foram apresentados focos
de correção e ação referentes à reestruturação organizacional, aos processos de trabalho, à
capacitação técnico-científica dos profissionais, formação de grupos de estudo, divisão das unidades
por especialidades médicas, revisão da divisão do trabalho, revisão dos treinamentos admissionais,
utilização de grupos focais para avaliação e construção de planos estratégicos. A metodologia do
estudo pautou-se no Estudo de Caso. À partir de um questionário obtivemos dados trabalhados
segundo as técnicas da Análise de Conteúdos, os quais emergiram categorias que foram validadas
por um Grupo Focal. A discussão das categorias permitiu a produção de um relatório com a
aprovação do modelo, a avaliação de suas fases e possíveis alterações. Estas foram alinhadas ao
modelo, possibilitando sua reapresentação, onde o denominamos Diagrama dos Focos ACA
(Atenção- Correção- Ação).

Nº de Classificação: 3694
LARANJO, Thais Helena Mourão. CRUSP: processos de socialização e consumo de drogas (O). São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 140 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Cássia Baldini
RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo conhecer e analisar o discurso dos moradores
sobre os processos de socialização no Conjunto Residencial da USP - CRUSP destacando o
consumo de drogas. Tomou-se a moradia como um espaço de socialização juvenil que viabiliza a
presença de estudantes pobres na universidade e que poderia estar relacionado a um certo consumo
de drogas. Foram entrevistados 20 alunos de graduação. As entrevistas além da caracterização
sócio-econômica abordaram três aspectos: o conhecimento dos alunos sobre a história do CRUSP, a
experiência de morar no CRUSP (aspectos positivos e negativos) e a visão dos moradores sobre o
uso de drogas. Nesta pesquisa qualitativa o procedimento metodológico que serviu de base para a
coleta e organização do material proveniente das entrevistas é denominado "Discurso do Sujeito
Coletivo" (DSC). Os resultados foram apresentados em forma de "Discurso do Sujeito Coletivo".
Pôde-se perceber que os alunos têm pouco conhecimento sobre a história do CRUSP, que as
alternativas para os problemas vividos pelos alunos na moradia têm sido encontradas
individualmente, o que reflete a ideologia do capitalismo neoliberal e no que se refere ao uso de
drogas, assim como na sociedade em geral, estão presentes as duas principais concepções que
contemporaneamente têm alimentado a arena da prevenção ao consumo de drogas: guerra às
drogas e redução de danos.

Nº de Classificação: 3695
CARVALHO, Marissol Bastos de. Trabalho de enfermagem psiquiátrica e os problemas de saúde
dos trabalhadores (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 215 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FELLI, Vanda Elisa Andres
RESUMO: Este estudo, fundamentado no materialismo histórico-dialético, busca a compreensão do
processo saúde-doença vivenciado pelos trabalhadores de enfermagem em psiquiatria em um
hospital psiquiátrico conveniado ao Sistema Único de Saúde na cidade de São Paulo. A metodologia
utilizada foi apoiada no referencial teórico sistematizado por Laurell e Noriega, com os objetivos de
identificar as cargas a que estão expostos os trabalhadores de enfermagem em um hospital
psiquiátrico, apreender os processos de desgaste, vivenciados por eles e analisar as estratégias de
enfrentamento apontadas pelos trabalhadores como processos potencializadores da qualidade de
vida no trabalho. O procedimento utilizado para coleta de dados foi a técnica de grupo focal para
captar os processos vivenciados e intervir na realidade dos trabalhadores com base na reflexão. O
grupo focal foi composto por seis trabalhadores de enfermagem, sendo cinco auxiliares de
enfermagem e uma enfermeira, os dados foram coletados por meio de um roteiro com questões
norteadoras. Como técnica de análise, foi usada a análise de conteúdo proposta por Bardin. A análise
dos dados foi agrupada em duas categorias: o processo de trabalho e o processo saúde-doença com
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suas respectivas subcategorias e indicadores. Os resultados possibilitaram apreender que o objeto de
trabalho, ou seja, o paciente psiquiátrico é visto como marginalizado e excluído socialmente, o saber
caracteriza-se no saber fazer. A jornada de trabalho é realizada em turnos diurnos e noturnos de 12
por 36 horas, enquanto o vínculo empregatício é constituído pelos regimes celetista e cooperativa.
Em relação às cargas de trabalho, os trabalhadores estão expostos a todos os tipos, mas estas são
potencializadas pelas cargas psíquicas, que se evidenciam como maioria. O desgaste apresenta-se
tanto físico como mental, mas, pela exposição. As estratégias de enfrentamento empregadas são a
satisfação no trabalho, o suporte social dos colegas de trabalho, a própria participação no grupo focal
e o lazer. Os trabalhadores de enfermagem psiquiátrica apresentam um intenso desgaste mental
pelas condições de trabalho vivenciadas e não pelo convívio com o objeto de trabalho.

Nº de Classificação: 3696
MINAMI, Ligia Fumiko. É possível minimizar a ocorrência de erros?: exercitando a supervisão
direcionada para o preparo e administração de medicamentos. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 132 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CIAMPONE, Maria Helena Trench
RESUMO: Na prática assistencial cotidiana, os auxiliares e técnicos de enfermagem executam a
maioria dos procedimentos de enfermagem, entre eles, o preparo e a administração de
medicamentos que devem ser realizados com precisão e índice de erro zero sob a supervisão dos
enfermeiros. A pesquisa teve como objetivos: caracterizar o perfil de atenção, a capacidade de
concentração dos técnicos e auxiliares de enfermagem e construir e testar com os enfermeiros um
instrumento de supervisão direcionado ao preparo e administração de medicamentos em uma
unidade piloto. Sendo assim, optou-se pela pesquisa em duas etapas: na primeira, foram coletados
nos arquivos do Serviço de Apoio Educacional do HU-USP, dados do Teste D2, do prontuário de 265
auxiliares de enfermagem e 49 técnicos de enfermagem. Os resultados mostraram que, em 17
unidades, somente os auxiliares de enfermagem da Pediatria e Hemodiálise apresentaram índices de
boa precisão para atividades que exigem atenção. Dentre as 17 unidades, foi selecionada a Clínica
Médica, para a segunda etapa, considerando-se o resultado no Teste D2, a pouca rotatividade dos
pacientes, o grande número de procedimentos e um quadro estável de enfermeiros. Para a coleta de
dados, utilizou-se a técnica de grupo focal, quatro encontros foram realizados com a participação de
cinco enfermeiras da Clínica Médica. No grupo focal, discutiu-se a supervisão sob a ótica do processo
de trabalho de gerenciamento. Como resultado, evidenciou-se que a supervisão assume caráter de
controle e, quando mencionado o caráter educativo, o enfoque é dirigido para os treinamentos e
reciclagens. O grupo construiu um instrumento próprio para supervisão, destacando os seguintes
itens: organização no procedimento, lavagem de mãos, reunião de material, conhecimento/
capacidade de orientação, identificação, manipulação de materiais, desinfecção, técnica de
aspiração, verificação da permeabilidade do acesso venoso e interferências do ambiente. O estudo
possibilitou a reflexão de aspectos importantes no processo de supervisão, indicando a necessidade
de continuar estudando outras dimensões do pensar, sentir e agir, relacionadas à minimização da
ocorrência de erros por meio de uma supervisão efetiva.

Nº de Classificação: 3697
SILVA, Vinícius Gonçalves Bento da. Mensagens sobre drogas do rap: como sobreviver na periferia
(As). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 163 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Cássia Baldini
RESUMO: Este trabalho toma por objeto as mensagens sobre drogas nas letras de rap. Compreende
que esse gênero musical é parte de um movimento cultural maior - o hip hop - que difunde uma visão
social de mundo principalmente nas periferias das grandes cidades do país. Teve como objetivo
analisar as mensagens sobre drogas das letras de rap de grupos com representatividade e influência
entre os jovens da periferia de São Paulo. Por meio da metodologia de Análise de Discurso estudouse onze letras de nove grupos de rap. O tema marcante nas letras é a vida na periferia que é
retratada pelo tráfico e consumo de drogas, pela violência e discriminação enfrentados pelos jovens.
O problema do consumo de drogas é compreendido por alguns grupos no âmbito estrutural - como
conseqüência do modo de produção capitalista - e por outros no âmbito particular - pelas
características individuais, pela influência da família e dos amigos. As propostas do rap para o
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enfrentamento e para a superação desses problemas estão voltadas ao fortalecimento e
responsabilização do sujeito, que através de um esforço pessoal, não se envolveria com o tráfico e
com o consumo de drogas consideradas perigosas e potencialmente destrutivas como o crack e a
cocaína. O fortalecimento de laços familiares, de amizade e a educação são também elencados como
saídas para os problemas advindos do envolvimento com as drogas. Assim as propostas apoiam-se
fortemente no sujeito, invocando um discurso que além da denunciar a situação dos jovens de
periferia propõe mecanismos de proteção para criar uma alternativa de "vida possível" - de
convivência com a violência, com o tráfico e com o consumo de drogas. Tal tática identitária tem a
finalidade de garantir a sobrevivência dos jovens na periferia.

Nº de Classificação: 3698
SANTOS, Marcelo José dos. Processo de doação de órgãos: percepção de familiares de doadores
cadáveres. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MASSAROLLO, Maria Cristina Komatsu Braga
RESUMO: Este estudo teve como objetivo desvelar a percepção de familiares de doadores cadáveres
sobre o processo de doação de órgãos para transplante. Para desvelar essa percepção optou-se por
realizar uma pesquisa qualitativa, na vertente fenomenológica, segundo a modalidade "estrutura do
fenômeno situado". Como forma de desvelar o fenômeno foram entrevistadas sete famílias, utilizando
a seguinte questão norteadora: "Como foi o processo de doação dos órgãos, considerando desde o
início até o final?". Após a obtenção das descrições, os discursos foram analisados individualmente,
sendo feita a análise ideográfica, resgatando os seguintes temas: "A assistência ao paciente", "A
informação da morte encefálica e a solicitação da doação", "A decisão e autorização para a doação",
"A liberação do corpo" e "Considerações pós doação". Buscou-se desvendar, pela análise
nomotética, as convergências e divergências das unidades de significado interpretadas, em direção à
estrutura geral do fenômeno. As proposições que emergiram revelaram que, para os familiares de
doadores cadáveres de órgãos, o processo de doação inicia-se com a internação do paciente e
termina somente com o sepultamento do mesmo, sendo considerado burocrático, demorado,
desgastante e cansativo. É percebido como uma situação de empenho, complicações e esperança no
tratamento adequado e recuperação do paciente; de choque, dor, desespero e dúvidas com a
informação do diagnóstico de morte encefálica; de espanto, irritação e desconfiança com a solicitação
da doação de órgãos; de dificuldade e insegurança na tomada de decisão; de ansiedade na liberação
do corpo e satisfação pela ajuda às pessoas através da doação de órgãos. A situação vivenciada é
sofrida e estressante, mas não há arrependimento quanto à doação dos órgãos, pois embora a dor da
perda não termine, a atitude da doação conforta e traz satisfação.

Nº de Classificação: 3699
TELLES, Sandra Cristina Ribeiro. Custo de pessoal na assistência direta de enfermagem em
unidade de terapia intensiva. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004.
112 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CASTILHO, Valéria
RESUMO: Este trabalho teve por objetivo verificar o custo de pessoal na assistência direta de
enfermagem em unidade de terapia intensiva (UTI). Para isso, identificou-se o tempo médio diário de
assistência de enfermagem, por meio da aplicação do índice TISS-28 e calculou-se o custo médio da
hora da equipe de enfermagem. Trata-se de um estudo exploratório descritivo na modalidade de
estudo de caso, realizado na UTI de um Hospital Universitário do município de São Paulo. Para coleta
de dados utilizou-se um sistema de classificação de pacientes segundo o grau de dependência da
enfermagem (TISS-28), por 3 meses. Elaborou-se planilhas de: caracterização dos pacientes; banco
de dados do índice TISS-28; custos unitários e diários da equipe de enfermagem; variabilidade dos
custos diários; horas segundo a escala diária da equipe. Os resultados mostraram que na UTI da
referida instituição, o TISS-28 unitário médio apresentado pelos pacientes durante o estudo foi de 31
pontos, variando de 10 a 58 pontos. O TISS-28 diário médio foi de 251 pontos, variando de 147 a 353
pontos. O custo direto das horas de assistência de enfermagem, dedicadas a um paciente/dia, foi em
média R$ 298,69. O custo da assistência de enfermagem dedicada pela equipe ao grupo de
pacientes/dia foi, em média, de R$ 2.531,13, oscilando de R$ 1.415,61 a R$ 3.438,07. O custo fixo da
equipe para a instituição foi de R$ 4.144,94 ao dia. O custo da hora de trabalho da equipe como um
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todo foi de R$ 18,18, sendo compostos por 41,9% de enfermeiros e 58,1% pelos profissionais de
nível médio. Cada ponto TISS-28 teve o valor de R$ 17,04. Discutiu-se, ainda, alguns aspectos
críticos quanto à elaboração do orçamento de enfermagem por esta metodologia, visto que os dados
do estudo evidenciaram que são necessárias estimativas paralelas ao se utilizar o TISS-28 como
índice de gravidade para mensurar o custo da equipe de enfermagem, pois ele apresenta limitações
como: a avaliação de pacientes hospitalizados com menos de 24 horas, grau de sensibilidade parcial
ao medir as atividades da equipe de enfermagem, entre outros.

Nº de Classificação: 3700
SILVA, Flora Maria Barbosa da. Efeito do banho de imersão sobre a dor e a duração do trabalho
de parto (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 80 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Sonia Maria Junqueira Vasconcellos de
RESUMO: O banho de imersão tem sido utilizado por diversos pesquisadores como método de alívio
à dor e ao desconforto durante o trabalho de parto, dentro de uma abordagem não farmacológica.
Este estudo trata-se de um ensaio clínico experimental, controlado e randomizado, que teve como
objetivos avaliar o efeito do banho de imersão sobre a magnitude da dor no primeiro período do parto;
analisar a influência do banho de imersão na duração do primeiro período do parto e na freqüência e
duração das contrações no decorrer do trabalho de parto. Os dados foram coletados, de outubro de
2002 a junho de 2003, no Centro de Parto Normal do Amparo Maternal, maternidade filantrópica
localizada na zona sul da cidade de São Paulo. A amostra compôs-se de 108 mulheres, sendo 54 do
grupo controle e 54 do grupo experimental. As parturientes foram avaliadas em três momentos: na
abordagem inicial, momento em que foi constatada a cervicodilatação de seis centímetros e uma hora
após. Em cada uma dessas avaliações, foram apreciadas: a magnitude da dor, realizada por meio da
escala numérica e da escala comportamental de dor, a cervicodilatação e a dinâmica uterina. A
duração do trabalho de parto foi calculada em minutos, do momento em que se constatou a
cervicodilatação de seis centímetros até a dilatação total. Os grupos não apresentaram diferenças
estatísticas quanto à raça, idade materna, idade gestacional, gestação, preparo para o parto, estado
marital, escolaridade, modo de ruptura da bolsa amniótica, aspecto do líquido amniótico, uso de
ocitocina, condição perineal, tempo de bolsa rota, dilatação cervical ao usar a ocitocina, duração do
trabalho de parto e período expulsivo, temperatura do ambiente, temperatura da parturiente, peso do
recém-nascido, boletim de Apgar do primeiro e quinto minuto. Quanto aos resultados, o banho de
imersão demonstrou não influenciar na duração do trabalho de parto, que foi semelhante entre os
grupos (p = 0,885). Em relação à magnitude da dor, na terceira avaliação, o grupo experimental
apresentou médias significativamente menores que o grupo controle (p < 0,001) tanto na escala
numérica como no índice comportamental. Não houve diferença estatística na freqüência das
contrações uterinas após o banho de imersão, entre as parturientes dos dois grupos. No entanto, a
duração das contrações foi estatisticamente menor no grupo experimental (experimental 41,9 versus
controle 44,6). Concluiu-se que o banho de imersão é uma alternativa para o conforto da mulher no
trabalho de parto, na medida em que lhe oferece alívio sem interferir na progressão do parto e sem
trazer prejuízos à mãe ou ao feto.

Nº de Classificação: 3701
MARGARIDO, Elisabete Sabetta. Aferição do tempo e do custo médio do trabalho da enfermeira
na consulta de enfermagem em ambulatório de cardiologia. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 105 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CASTILHO, Valéria
RESUMO: Neste estudo, a autora objetivou caracterizar os atendimentos de consulta de enfermagem
segundo os grupos de pacientes de dois programas pré-cirúrgicos (coronária e congênitos), estimar o
tempo e o custo médio do trabalho da enfermeira na realização da Consulta de Enfermagem, analisar
a existência de associação/correlação entre o tempo, o custo e outras variáveis de interesse. O
desenvolvimento da Consulta de Enfermagem seguiu as fases da Sistematização da Assistência
(SAE). Para coletar os dados, foram elaborados dois instrumentos: instrumento da consulta para
aferição do tempo e planilha para a composição do custo das profissionais. Optou-se por utilizar a
média do tempo gasto nesse procedimento, registrando no instrumento de coleta de dados a hora do
início e término da consulta. A amostra incluiu 126 pacientes - 44 do Programa de Coronária e 82 do
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Programa de Congênitos. Para o grupo de coronária foram realizadas consultas novas e de
seguimento, e para o grupo de congênitos somente consultas novas. Os resultados alcançados, no
programa de coronária, foram: tempo médio de 48,91 minutos para as consultas novas e de 22,14
minutos para as de seguimento, com um custo médio de aproximadamente R$ 18,01 para as
consultas novas e R$ 8,15 para as de seguimento. No grupo de congênitos obtivemos média de
tempo de consultas novas de 39,02 minutos e um custo médio de R$ 14,37. Os resultados mostram
que o tempo médio de consultas novas supera de forma estatisticamente significativa o tempo médio
das consultas de seguimento e, conseqüentemente, os custos. Com o desenvolvimento desse estudo
espera-se contribuir para a reflexão das enfermeiras que gerenciam unidades sobre a importância do
conhecimento do tempo gasto e o custo recursos e , além disso, conhecer os custos reais do seu
trabalho.

Nº de Classificação: 3702
SCHNECK, Camilla Alexsandra. Intervenções obstétricas no Centro de Parto Normal do Hospital
Geral de Itapecerica da Serra SECONCI - OSS: estudo descritivo. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. [119] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GONZALEZ RIESCO, Maria Luiza
RESUMO: O modelo de assistência ao nascimento praticado no Brasil tem se caracterizado pela
instuticionalização e uso rotineiro de intervenções obstétricas. Este estudo buscou caracterizar a
assistência ao parto, prestada por enfermeiras obstétricas, no Centro de Parto Normal do Hospital
Geral de Itapecerica da Serra-Seconci/OSS (CPN-HGIS), que adota as recomendações da
Organização Mundial da Saúde. Os objetivos foram descrever as características sócio-demográficas,
as condições clínico-obstétricas na internação, parto e nascimento; identificar a prevalência das
intervenções obstétricas e associá-las com as condições da internação, parto e nascimento. É um
estudo transversal, com amostra probabilística de 830 prontuários de mulheres com parto normal,
gestação única e apresentação cefálica, atendidas entre janeiro e dezembro de 2001. Após a análise
descritiva, utilizou-se os testes Qui-quadrado, Exato de Fischer e Mann-Whitney para estudar a
associação entre as variáveis; o nível de significância adotado foi 0,05. Os resultados mostraram:
rotura artificial de membrana em 74,7% das parturientes, associada com presença de mecônio; uso
de ocitocina em 44,5% delas, associada com nuliparidade, dilatação cervical =4cm, ausência de
dinâmica uterina e membrana rota, na internação; monitorização eletrônica fetal, episiotomia, posição
litotômica e líquido amniótico meconial, após a internação; monitorização eletrônica fetal em 12,3%
dos casos, associada com ausência de dinâmica uterina e líquido amniótico meconial, na internação;
episiotomia em 26,5% dos partos, associada com nuliparidade, posição litotômica, parto na sala de
parto e líquido amniótico meconial, após a internação, sem associação com o peso do recém-nascido.
As demais práticas foram: posição lateral (52,0%), parto no quarto (67,3%), presença de
acompanhante (78,9%), contato precoce mãe-recém-nascido (96,9%). A freqüência média da
realização de controles foi: exame vaginal=0,85/hora; dinâmica uterina=0,33/hora; batimentos
cardiofetais=1,08/hora. A integridade perineal ocorreu em 25,5% e o Apgar =7 no 5º minuto em
99,6%; a idade gestacional foi =38 semanas em 87,8% dos casos e o peso médio dos recémnascidos de 3125 gramas. As intervenções obstétricas no CPN-HGIS apresentam proporções
superiores a outros serviços, porém estão associadas a condições maternas e fetais, justificando sua
adoção não rotineira. Os resultados reiteram a importância de considerar o parto e nascimento como
eventos fisiológicos, para a construção de um novo modelo assistencial, que vise alcançar melhores
resultados maternos e perinatais.

Nº de Classificação: 3703
RODRIGUES, Márcia Melo de Laet. Homens e aborto: narrativas sobre as experiências
compartilhadas. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 189 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): HOGA, Luiza Akiko Komura
RESUMO: Este estudo teve como objetivo compreender os significados atribuídos pelos homens que
participaram da experiência de aborto com suas parceiras. O método usado pautou-se na análise da
narrativa. Colaboraram com a pesquisa 17 homens que tinham compartilhado tais experiências. As
narrativas foram analisadas de modo a identificar aspectos significativos das experiências individuais
e as similaridades e diferenças existentes entre elas. As categorias descritivas da experiência do
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aborto espontâneo foram: vivenciando a notícia gravidez; identificando as possíveis causas do aborto;
expressando sentimentos relativos à experiência do aborto; tomando atitudes em decorrência do
aborto; e do aborto provocado foram: descrevendo os motivos que levaram à decisäo de abortar;
recursos usados para a prática do aborto; expressando sentimentos vivenciados no processo;
ponderando sobre a experiência vivida. A experiência do aborto é envolta por questöes amplas e
complexas, as categorias formuladas e suas partes constituintes possibilitam o embasamento de uma
assistência pautada no respeito à perspectiva daqueles que vivenciam a experiência. A assistência
aos homens que compartilharam tal experiência com suas mulheres, demanda sensibilidade e
envolvimento dos profissionais de saúde para tornar possível o acolhimento, as informaçöes
adequadas e o suporte emocional a eles e suas respectivas parceiras.

Nº de Classificação: 3704
AURICCHIO, Ana Maria. Procedimentos estéticos: percepção do cliente quanto ao esclarecimento
para a tomada de decisão. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 91
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MASSAROLLO, Maria Cristina Komatsu Braga
RESUMO: Este trabalho teve como objetivo verificar a percepção do cliente quanto ao esclarecimento
para tomada de decisão referente à realização de procedimentos estéticos. O estudo, do tipo
descritivo, exploratório, com abordagem quantitativa dos dados, foi realizado com amostra de 44
clientes, freqüentadores da Clínica de Estética e Cirurgia Plástica. A coleta de dados foi realizada por
intermédio de um instrumento com base na Escala de Likert, constituída por 28 proposições,
classificadas em três categorias: Informação, Competência e Liberdade. Completaram o instrumento,
duas escalas, com a finalidade de medir a percepção global dos clientes quanto ao esclarecimento
das informações e a liberdade para tomada de decisão. Os resultados mostraram que, em relação ao
grau de instrução, houve predomínio dos clientes de nível superior. Quanto à profissão/ocupação, a
maioria enquadrou-se nos níveis III, IV e V, que corresponderam aos cargos de ocupação manual
especializada, cargos de supervisão e gerência e profissionais liberais e cargos de alta administração,
respectivamente; em referência à renda familiar, houve predomínio dos clientes com renda superior a
R$ 8000,00 ou mais. Verificou-se também predomínio da faixa etária de 41 a 50 anos, com a maioria
dos clientes do sexo feminino e, estado civil casado. Quanto ao tipo de tratamento, o clínico
predominou sobre o cirúrgico. Analisadas as três categorias, identificou-se uma discreta superioridade
do escore médio atribuído à categoria Competência em relação ao atribuído às categorias Informação
e Liberdade, porém a maioria dos escores das três categorias foi bastante homogênea, sendo os
escores médios das categorias superiores a 4,5, ou seja, variando de concordante à alta
concordância. Os escores para Informação, Competência e Liberdade estão associados com o tipo
de tratamento, mas não com a idade dos clientes. Constatou-se também que, em média, os clientes
que se submeteram a tratamento clínico atribuíram escores menores do que os clientes que tiveram
tratamento cirúrgico. Quanto às questões globais referentes ao esclarecimento das informações e à
liberdade para tomada de decisão para o procedimento, temos médias de 9,41 e 9,70
respectivamente. Estes resultados mostram que os profissionais de saúde forneceram informações
claras, suficientes e adaptadas às necessidades dos clientes, deixando-os livres e competentes para
a tomada de decisão quanto ao procedimento estético.

Nº de Classificação: 3705
SCARABOTTO, Leila Barreto. Uso da enzima hialuronidase na prevenção de lacerações
perineais no parto normal. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004.
92 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GONZALEZ RIESCO, Maria Luiza
RESUMO: Estudos têm sido realizados com a finalidade de contribuir para a prevenção do trauma
perineal no parto normal. A enzima hialuronidase foi utilizada durante as décadas de 1950 e 1960
para prevenir esse trauma sem prejuízo para a mãe e feto. Os objetivos deste estudo foram: verificar
a freqüência, o grau e a localização de lacerações perineais associados à utilização da enzima
hialuronidase no parto normal; associar a ocorrência de lacerações perineais às condições do parto e
ao peso do recém-nascido. Trata-se de uma pesquisa experimental, controlada, randomizada, do tipo
ensaio clínico, realizada em 2003, no Centro de Parto Normal do Amparo Maternal, entidade
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filantrópica localizada na cidade de São Paulo. A amostra foi de 134 parturientes sem partos vaginais
anteriores, com 67 por grupo, considerando-se o Grupo 1 - com o uso da enzima hialuronidase
injetável no períneo, e o Grupo 2, sem o uso da enzima. Os resultados mostraram que 56,0% das
parturientes sofreram algum grau de laceração perineal, sendo 76,1% no Grupo 2 (p<0,001), com
prevalência de lacerações de primeiro grau (88,0%) e sem casos de laceração de segundo grau no
Grupo 1 (p=0,049). A principal localização da laceração foi no períneo posterior (74,7%), com
diferença estatisticamente significante entre os grupos (p=0,018). Em relação aos resultados
perineais após o parto, não houve diferença estatisticamente significante quando associados ao puxo,
presença de circular do cordão umbilical, duração do período expulsivo, altura do períneo ou peso do
recém-nascido. A vitalidade esteve preservada na totalidade dos recém-nascidos, sendo 8 e 9 os
menores valores de Apgar no primeiro e quinto minutos, respectivamente. A hipótese estabelecida no
estudo de que a enzima hialuronidase injetada no períneo, durante o segundo estágio do parto, reduz
a freqüência e o grau de lacerações perineais no parto normal foi confirmada. Conclui-se que a
injeção de hialuronidase no períneo é um método simples e efetivo para a prevenção de lacerações
perineais no parto normal, sem riscos para a mulher e seu filho.

Nº de Classificação: 3706
FERNANDES, Karina. Práticas assistenciais no atendimento imediato ao recém-nascido em
Centro de Parto Normal. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 117
f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KIMURA, Amélia Fumiko
RESUMO: Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo-exploratório, prospectivo e transversal que
teve como objetivos: identificar as práticas no atendimento imediato ao recém-nascido de parto
normal e as atribuições dos profissionais que atuam nessa assistência. Os dados foram coletados em
um Centro de Parto Normal de um hospital público da cidade de São Paulo, e registrados em um
instrumento tipo check-list, foram armazenados em banco de dados, processados pelo programa
SPSS, versão 10.0. Observaram-se cem atendimentos, durante o período de fevereiro a julho de
2003. Identificou-se que o preparo prévio para o atendimento imediato ao RN foi realizado em 97,0%
pela técnica ou pela auxiliar de enfermagem. No momento do parto, o neonatologista esteve presente
em 64,0% dos atendimentos, nos outros 36,0% a enfermeira obstetra foi responsável pelo
atendimento imediato ao RN. O índice de APGAR foi atribuído pelo neonatologista em 99,0% dos
nascimentos, sendo o RN colocado sobre o abdome materno em 81,0% dos atendimentos e os
demais 19,0%, em um berço aquecido. A secção do cordão umbilical ocorreu, em média, após 49
segundos do nascimento. A aspiração das vias aéreas superiores verificou-se em 47,0% dos RNs e
foi realizada pelo neonatologista em 95,7% dos atendimentos. Observou-se a presença de líquido
meconial em 24,0% dos atendimentos, sendo aspirada a traquéia em 3,0% dos RNs e 2,0% por
intubação. A oxigenação dos RNs verificou-se em 26,0% dos atendimentos, massagem cardíaca foi
uma prática realizada em 1,0% dos atendimentos, não sendo necessário uso de drogas de
reanimação. O estímulo à amamentação foi uma prática verificada em 91,0%, em média com 29,35
minutos, após o nascimento. A média do tempo de amamentação foi 22,33 minutos. Após a
reanimação inicial, desenvolveram desconforto respiratório 6,0% dos RNs que foram transferidos para
a UTI neonatal, os demais, 94,0% permaneceram em alojamento conjunto.

Nº de Classificação: 3707
OLIVEIRA, Regiani Nunes de. Práticas de saúde para redução da transmissão vertical do HIV em
Unidades de Atenção Básica: realidades e determinantes. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2004. 126 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAHASHI, Renata Ferreira
RESUMO: Nos últimos anos tem-se registrado um aumento de casos de aids entre populações mais
vulneráveis, especialmente entre mulheres. O impacto desse crescimento é evidenciado no aumento
de casos de aids por meio da transmissão vertical. Para entender esse aumento é necessário
compreender a complexidade do processo que envolve a epidemia, que alcança com mais
intensidade os seguimentos menos privilegiados social e economicamente. A crescente ocorrência de
casos de transmissão vertical do HIV, apesar da existência de meios para a sua prevenção,
diagnóstico e tratamento, despertam a necessidade em avaliar a operacionalização das políticas em
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UBS. Nesse sentido, o estudo teve por objetivo identificar os componentes da dimensão programática
da vulnerabilidade à infecção pelo HIV, na perspectiva da Transmissão Vertical em UBS, com a
finalidade de fornecer subsídios para controle da aids no segmento materno-infantil. Adotou-se como
referencial teórico o conceito de vulnerabilidade e a determinação social do processo saúde-doença.
É um estudo descritivo, desenvolvido a partir de prontuários clínicos e de entrevistas com 79
gestantes e com profissionais em UBS da Coordenadoria de Saúde de Santana, em São Paulo. Para
os dados de prontuários e das entrevistas, utilizou-se questionário cujas respostas foram analisadas
qualitativamente. As gestantes estudadas apresentam um perfil de mulheres com baixa escolaridade,
dependentes economicamente e pertencentes a segmentos sociais menos privilegiados, o que as
tornam mais vulneráveis ao HIV/AIDS. A análise dos dados aponta falhas na operacionalização das
ações para a prevenção da TV do HIV nas UBS. Embora a maioria das gestantes tenha sido testada,
o aconselhamento pré e pós-teste nem sempre foi realizado, e as gestantes desconhecem sua
finalidade. Não houve solicitação de testagem para todas, tão pouco se garantiu a voluntariedade. O
fluxo laboratorial implica no aumento da vulnerabilidade, sendo evidenciado um retardo para a
realização da coleta e de retorno dos resultados, levando a intervalos longos entre a entrada das
gestantes na unidade e o resultado do HIV. Quanto aos profissionais, destaca-se insegurança no
trato de questões ligadas a DST/AIDS, e sua relação com a gestação. Conclui-se que as UBS
deveriam ser um espaço privilegiado para a prevenção da Transmissão Vertical do HIV, porém as
falhas encontradas para a operacionalização das ações impactam negativamente no controle da
Transmissão Vertical. Reconhece-se também que as ações de saúde reprodutiva e da política de
DST/AIDS refletem uma interface ainda limitada, carente de ações sinérgicas, que respondam
efetivamente às demandas expostas.

Nº de Classificação: 3708
ARAÚJO, Natalúcia Matos. Uso de vaselina líquida na região perineal durante o parto normal.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Sonia Maria Junqueira Vasconcellos de
RESUMO: O traumatismo no períneo ocorre com freqüência durante o parto vaginal e algumas
técnicas e práticas têm sido utilizadas, entre elas o uso de vaselina, com a finalidade de reduzir esses
danos. Assim, os objetivos foram: verificar a freqüência, o local e o grau de laceração perineal,
relacionando-os ao uso de vaselina líquida no períneo durante o período expulsivo do parto normal;
identificar a duração do período expulsivo, relacionando-a ao uso de vaselina líquida na região
perineal e relacionar a ocorrência de laceração perineal com o peso dos recém-nascidos, peso
materno e paridade. Trata-se de um estudo experimental, aleatório, controlado de tipo ensaio clínico,
realizado no Centro de Parto Normal do Amparo Maternal, instituição filantrópica localizada na cidade
de São Paulo. A amostra foi composta por 76 parturientes sem parto vaginal anterior, distribuídas em
dois grupos: Grupo Experimental - 38 parturientes que receberam lubrificação com vaselina líquida na
região perineal durante o período expulsivo; Grupo Controle - 38 parturientes que não receberam
lubrificação com vaselina líquida na região perineal durante o período expulsivo. Os resultados
mostraram que a freqüência de laceração perineal foi semelhante nos dois grupos (experimental
63,2% versus controle 60,5%). Houve predomínio de laceração de primeiro grau nos dois grupos
(72,3%) e o local de maior ocorrência foi no períneo posterior (53,2%), sem diferença estatística entre
os grupos. Não foi constatada diferença estatística entre os dois grupos quanto à duração do período
expulsivo. Observou-se que a vaselina aplicada no períneo durante o período expulsivo não reduziu a
lesão do assoalho pélvico e a condição do períneo independe do peso do recém-nascido, do peso
materno e da paridade. A prevenção do trauma perineal pode estar associada a outros fatores, como
relaxamento da musculatura perineal próprio de cada mulher, menor peso fetal, puxo espontâneo,
desprendimento fetal lento, posição materna no parto e prática de quem assiste o parto.

Nº de Classificação: 3709
MACHADO, Nilce Xavier de Souza. Infecção puerperal em um Centro de Parto Normal: ocorrência
e fatores de risco. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 116 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PRAÇA, Neide de Souza
RESUMO: Adotando uma filosofia de assistência obstétrica centrada nas necessidades da parturiente
(assistência humanizada), o Centro de Parto Normal diferencia-se dos demais serviços de assistência
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ao parto e nascimento. Estudar a infecção puerperal embasa-se no fato de tal ocorrência se constituir
em uma das principais causas de morbimortalidade no período pós-parto, sendo a quarta causa de
mortalidade materna no Brasil, segundo pesquisas realizadas em hospitais que prestam assistência
obstétrica tradicional. Diante desta situação, este estudo teve como objetivo verificar a ocorrência de
infecção puerperal e identificar seus fatores de risco no Centro de Parto Normal do Hospital Geral de
Itapecerica da Serra, SP. Trata-se de uma pesquisa exploratória, tipo não experimental, com coleta
retrospectiva de dados. A população alvo foi de 17 mulheres reinternadas com infecção puerperal.
Constaram, também, da amostra 34 puérperas que supostamente não apresentaram infecção
puerperal. As 51 mulheres foram atendidas no Centro de Parto Normal no período de janeiro de 2000
e janeiro de 2003 e os dados foram coletados de seus prontuários. Os resultados mostraram que dos
10.559 partos normais, 0,16% apresentaram infecção puerperal. Conclui-se que a assistência
obstétrica centrada nas necessidades da cliente, prestada no Centro de Parto Normal, apresentou
relação com infecção puerperal somente quanto ao tempo de trabalho de parto, embora tenha se
evidenciado a presença de restos placentários na maioria das reinternações.

Nº de Classificação: 3710
SILVA, Adriana Marques da. Caracterização do trabalho da enfermagem em laboratório de
análises clínicas. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 189 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEDUZZI, Marina
RESUMO: Este estudo de caráter qualitativo e quantitativo, tipo exploratório-descritivo, trata da
caracterização do trabalho de enfermagem em laboratórios de análises clínicas. O objetivo geral visa
identificar os aspectos da atuação da enfermagem nos laboratórios de análises clínicas, que
permitam caracterizar o processo de trabalho da enfermagem. Os objetivos específicos buscaram
identificar os trabalhadores da saúde que atuam na coleta de exames; reconhecer as atividades
desempenhadas pelos diferentes agentes da enfermagem e conhecer sua inserção na estrutura
organizacional. O referencial teórico adotado pautou-se nos estudos do processo de trabalho e de
recursos humanos em saúde e em enfermagem. Para a coleta de dados utilizou-se um questionário e
a amostra foi composta por 45 instituições. A análise dos resultados revelou que, quanto à
caracterização dos laboratórios, 15,6% não realizam treinamento em serviço e 60% fazem-no de
modo isolado, não continuado; o enfermeiro é o profissional que assume majoritariamente a
responsabilidade por essa ação. Quanto aos recursos humanos, 77,8% são auxiliares de
enfermagem, 13% enfermeiros e 9,1% técnicos de enfermagem. Evidencia-se a divisão social e
técnica do trabalho, no qual os auxiliares executam o cuidado direto, o enfermeiro gerencia o
processo e os técnicos desempenham ambas ações, sem diferenças relevantes entre as atividades
dos auxiliares e técnicos de enfermagem. Além disso, há outros profissionais que compartilham das
mesmas atividades realizadas pela enfermagem e esta se encontra, em grande parte, subordinada a
outras áreas de atuação, com escassa autonomia na estrutura organizacional.

Nº de Classificação: 3711
REIS, Gislene Marçon Bastos. Direitos relativos à maternidade: conhecimento e exercício de um
grupo de mulheres. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004.[113] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TSUNECHIRO, Maria Alice
RESUMO: Trata-se de estudo do tipo transversal, cujos objetivos foram: verificar o conhecimento e o
exercício dos direitos relacionados à maternidade; associar variáveis socioeconômicas e obstétricas
com o conhecimento e o exercício dos direitos relacionados à maternidade; associar o conhecimento
e o exercício dos direitos relacionados à maternidade. A coleta de dados foi desenvolvida no Amparo
Maternal, uma maternidade filantrópica da cidade de São Paulo, que atende mulheres
exclusivamente pelo SUS, nos meses de maio a setembro de 2003. Foram entrevistadas 330
mulheres que deram à luz feto vivo, a termo, utilizando-se um formulário estruturado. Para a análise
descritiva foram calculadas as freqüências absolutas e relativas e para a análise comparativa
aplicados testes qui-quadrado e exato de Fisher. O conhecimento das mulheres mostrou-se
satisfatório, destacando-se os relativos aos direitos sociais, com algumas limitações nos direitos
trabalhistas e assistenciais. Os menos conhecidos foram os direitos relativos à licença-maternidade à
mãe trabalhadora adotante, e à mãe que deu à luz a bebê prematuro. Quanto ao exercício, o direito a
assistência ao parto próximo de sua residência foi o menos atendido. As variáveis trabalho, número
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de gestações e renda per capita foram as que se associaram ao conhecimento dos direitos sociais. A
idade, escolaridade, trabalho, número de consultas pré-natais, renda per capita se associaram ao
conhecimento dos direitos trabalhistas. A escolaridade foi a única variável que se associou ao
conhecimento dos direitos assistenciais. A variável trabalho esteve associada ao exercício de direito
social; idade e número de consultas se associaram ao exercício dos direitos trabalhistas. A idade,
escolaridade, trabalho, número de gestações e de consultas pré-natais e renda per capita se
associaram ao exercício dos direitos assistenciais. Houve diferença na associação entre o
conhecimento e o exercício do direito a fila preferencial; receber informações no parto e após o parto;
ser chamada pelo nome próprio no pré-natal e no parto; solicitação de acompanhante no parto. Os
resultados, de um modo geral, confirmam a necessidade de ações destinadas à defesa e à garantia
da universalização e eqüidade no acesso ao exercício dos direitos das mulheres grávidas.

Nº de Classificação: 3712
GOMES, Solange Eduardo Chabu. Gravidez na adolescência e sua recorrência. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. [137] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BONADIO, Isabel Cristina
RESUMO: Estudo transversal com coleta de dados retrospectiva com os objetivos de descrever e
analisar a gestação e sua recorrência no período da adolescência e associar variáveis
sociodemográficas, ginecológicas e obstétricas com a recorrência da gestação na adolescência.
Fizeram parte do estudo 394 gestantes adolescentes, matriculadas no serviço de pré-natal do
Amparo Maternal, S.P., no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2002. Os dados foram
coletados pela análise dos registros nos prontuários das gestantes e preenchimento de um
instrumento de coleta, especificamente elaborado para este fim. Os dados foram armazenados em
banco de dados, processado no software EPI-info 6.04 e analisadas as variáveis quantitativas em
função dos valores mínimos e máximos, médias, desvio-padrão e medianas. Para as variáveis
qualitativas, foram calculadas a freqüência absoluta e a relativa. A análise comparativa univariada foi
feita pelo teste t de Student, paramétrico de Mann-Whitney, Qui-quadrado ou exato de Fisher e
apresentados em forma de tabelas e figuras. Os resultados mostraram uma população de
adolescentes com média de idade de 17,2 anos, 59% solteiras; média de 7,5 anos de escolaridade;
18,8% eram estudantes, 11,2% tinham atividade remunerada e 59,1% delas com atividade manual
não especializada; 64,2% iniciaram o acompanhamento pré-natal no segundo trimestre da gestação;
a média de idade da menarca foi de 12,2 anos, e da sexarca 14,8 anos; 69,5% eram primigestas,
76,4% nulíparas; 54,8% das adolescentes não desejavam a gestação, mas 93,6% aceitaram-na. A
maioria da população (59,6%) referiu uso de métodos anticoncepcionais. O porcentual de recorrência
de gestação foi 30,5% do total de adolescentes; com predomínio de duas gestações em 78,3%; e no
máximo seis; o intervalo médio intergestacional foi 1,8 anos. Houve associação significativa com a
recorrência da gestação na adolescência em relação as variáveis idade, escolaridade, situação
conjugal e sua duração, média de idade da sexarca, média do número de parceiros, tipo de
anticoncepcional utilizado e seu tempo médio de uso e a aceitação da gravidez.

Nº de Classificação: 3713
CREVELIM, Maria Angélica. Participação da comunidade no Programa Saúde da Família na
perspectiva do trabalho em equipe (A). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2004. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEDUZZI, Marina
RESUMO: Este estudo de caráter qualitativo busca conhecer o quanto o Programa Saúde da Família
(PSF), na perspectiva do trabalho em equipe, pode contribuir para o aprimoramento da participação
na direção da autonomia dos sujeitos. O objetivo geral visa a analisar as estratégias de participação
comunitária no trabalho das equipes do PSF, cujos objetivos específicos são: identificar o projeto
assistencial proposto às equipes do PSF e analisar como as atividades das equipes contemplam a
participação comunitária na construção do projeto assistencial. A pesquisa de campo foi realizada
com base na coleta de dados secundários, obtidos em documentos oficiais da Secretaria Municipal
de Saúde de São Paulo, no período de 2001 e 2002, e as entrevistas semi-estruturadas foram feitas
com dez trabalhadores do PSF e quatro conselheiros de uma Unidade de Saúde da zona leste do
Município. O material foi analisado por intermédio da análise documental e de conteúdo, seguido de
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triangulação das categorias analíticas: participação, controle social, trabalho em equipe e processo
saúde-doença. Na análise documental, os resultados apontam o PSF como estratégia de
reorganização do modelo assistencial e preconizam a ampla implantação de Conselhos Gestores. A
análise das entrevistas revela uma noção ampliada do processo saúde-doença e trabalho em equipe.
As representações a respeito da participação mostram três dimensões: necessidade de capacitação
dos conselheiros, direito à cidadania e assistencialismo. O controle social traz a noção de fiscalização
e de parceria para buscar melhorias. Os avanços na participação e no trabalho em equipe não
garantem ainda a construção de um projeto assistencial comum, o que deve constituir-se no próximo
passo, pois o PSF representa um potencial para o fortalecimento das relações entre usuários e
trabalhadores.

Nº de Classificação: 3714
GONÇALVES, Maria Aparecida Batistão. Significado de ser enfermeira chefe de uma unidade de
terapia intensiva. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 182 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KURCGANT, Paulina
RESUMO: Esta pesquisa procura compreender o que é ser enfermeira chefe de uma Unidade de
Terapia Intensiva, segundo a percepção de enfermeiras que vivenciam ou vivenciaram essa prática.
Para entender a vivência das enfermeiras, optou-se pela pesquisa qualitativa, na modalidade do
fenômeno situado, fundamentada na vertente fenomenológica. Como forma de revelar o fenômeno,
foram feitas cinco entrevistas com a questão norteadora: "O que significa para você ser enfermeira
chefe de uma Unidade de Terapia Intensiva?". A análise ideográfica dos discursos permitiu resgatar
os temas: Demandas Psicossociais, Demandas Técnico-Científicas, e Demandas Ético-Políticas que
evidenciaram as relações enfermeira chefe de uma UTI / dinâmica organizacional; enfermeira chefe
de uma UTI / equipe multiprofissional; enfermeira chefe de uma UTI / equipe de enfermagem e as
relações da enfermeira chefe de uma UTI com ela mesma. A análise nomotética possibilitou
compreender a estrutura geral do fenômeno, através das asserções que surgiram da análise das
convergências e divergências das unidades de significado interpretadas. Esta análise mostrou que o
fenômeno "ser enfermeira chefe de uma UTI" é um desafio, permeado por vivências complexas,
diversificadas e ambíguas, pois, ao mesmo tempo em que maneja as Demandas Psicossociais,
maneja as Demandas Técnico-Científicas, e Ético-Políticas, desvelando que para vivenciar este
processo a enfermeira deve ter e desenvolver competências e habilidades gerais e específicas,
interpessoais e gerenciais para atender essas demandas e atuar pessoal e profissionalmente; ter
capacitação técnica e científica, domínio do trabalho assistencial; ser crítica e reflexiva, dotada de
competência ético-política, social e educativa; estar comprometida com sua prática e capacitação
pessoal e profissional; atuar como facilitadora das relações e dos processos de trabalho e, além
disso, reconhecer-se como sujeito que interfere na formação pessoal e profissional da equipe de
enfermagem.

Nº de Classificação: 3715
FERRARI, Carla Maria Maluf. Orientações ao paciente epiléptico submetido ao vídeoeletrencefalograma: comparação dos níveis de ansiedade com o uso de diferentes estratégias. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 84 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUSA, Regina Marcia Cardoso de
RESUMO: Trata-se de um estudo experimental, correlacional, com abordagem quantitativa que
compara os níveis de ansiedade de dois grupos de pacientes epilépticos submetidos ao vídeoeletrencefalograma (vídeo-EEG) que tiveram diferentes estratégias de orientação para o exame; o
controle teve apenas orientações verbais e o experimental, além das orientações verbais, também,
recebeu um manual de orientações, variável independente do estudo. A amostra foi, aleatoriamente,
composta por dois grupos de 30 pacientes. Para avaliar o uso de diferentes estratégias de orientação,
foi comparada a ansiedade dos grupos, por meio da aplicação do Inventário de Ansiedade TraçoEstado (IDATE), sendo o estado de ansiedade, avaliado pré e pós-exame. Os resultados mostraram
que o grupo experimental apresentou perfil de ansiedade superior, porém, estado de ansiedade
inferior, antes do exame, em relação ao controle. A ansiedade do grupo experimental foi mais baixa,
antes do exame do que seu perfil, entretanto, o mesmo não ocorreu com o grupo controle. Após o
exame, a grande maioria de ambos os grupos apresentou ansiedade baixa e menor que seu perfil. A
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estratégia de orientação com o manual parece ter beneficiado os pacientes que o receberam,
promovendo a redução da ansiedade antes do exame ser realizado.

Nº de Classificação: 3716
PASSOS, Joanir Pereira. Utilização de indicadores na prática gerencial do enfermeiro em
Unidades Básicas de Saúde da cidade do Rio de Janeiro (A). São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 175 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CIOSAK, Suely Itsuko
RESUMO: Este estudo buscou conhecer a prática gerencial, atual, do enfermeiro de Unidade Básica
de Saúde (UBS), da Área de Planejamento 5.3 da Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Rio de
Janeiro, considerando a avaliação do processo de trabalho, enfatizando o uso de indicadores como
informação básica. Os objetivos foram: identificar os meios e instrumentos utilizados pelos
enfermeiros-gerentes no gerenciamento de UBS; analisar os principais indicadores selecionados,
pelos enfermeiros, na tomada de decisões da prática gerencial para o monitoramento e avaliação das
ações desenvolvidas e, avaliar o processo de trabalho dos enfermeiros na gerência de UBS, na
formulação e decisão política para garantir os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). O cenário
foi constituído por sete UBS gerenciadas por enfermeiros e os dados foram coletados através de um
formulário especifico, que permitiu realizar uma análise quanti-qualitativa, à luz do referencial teórico
do tema em questão. O estudo evidenciou que os enfermeiros, independente do tempo de profissão,
capacitação profissional e exercício do gerenciamento, revelaram uma certa convergência nas
concepções acerca do processo de trabalho gerencial e ao uso de indicadores, na formulação e na
decisão política das ações em saúde, no estabelecimento de uma efetiva relação entre o
objeto(clientela) e a finalidade do seu processo de trabalho.

Nº de Classificação: 3717
PSALTIKIDIS, Eliane Molina. Proposta metodológica para análise dos custos do
reprocessamento de pinças de uso único utilizadas em cirurgia vídeo-assistida. São Paulo.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 174 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GRAZIANO, Kazuko Uchikawa
RESUMO: O trabalho teve como objetivo desenvolver uma proposta metodológica para análise dos
custos de reprocessamento de pinças de dissecção, apreensão e corte, de uso único, utilizadas em
cirurgia vídeo-assistida. O reuso desses artigos é prática freqüente, no Brasil e em diversos países,
tendo como justificativa seu alto custo, embora sua viabilidade técnica não tenha sido comprovada. O
reuso de artigos de uso único ainda é controverso e tem sido discutido e estudado sob os aspectos
técnicos, legais, éticos e de segurança. Apesar da preocupação econômica, poucos estudos foram
desenvolvidos sobre o real impacto econômico do reuso e reprocessamento. Neste trabalho, foi
desenvolvida proposta metodológica para cálculo de custos e aplicada em três hospitais do Estado de
São Paulo, seguindo o método de estudo de casos múltiplos. Foram coletados dados referentes a
três meses nas instituições pesquisadas, por meio de observação e mensuração dos tempos das
diversas fases do reprocessamento, revisão de registros da Central de Materiais e Esterilização e
informações do Departamento de Recursos Humanos, Almoxarifado e Lavanderia. O custo do
reprocessamento mensurado foi de R$9,374 no hospital Caso nº 1, de R$6,591 no Caso nº 2 e de
R$3,312 no Caso nº 3. O baixo custo verificado deve ser analisado com grande cautela para que não
seja interpretado como uma justificativa ao reuso desenfreado. Ao contrário, o baixo custo é motivo
de preocupação, sobretudo quando se observa que o controle de qualidade, nos três casos
analisados, tem pequena participação na composição do custo final. Nenhuma das instituições adota
os controles de qualidade recomendados para garantir a segurança do reprocessamento. Segundo a
Associação Canadense de Assistência à Saúde (Canadian Healthcare Association), devem ser
realizadas a validação do reprocessamento e a avaliação anual que incluem inspeções da limpeza
dos artigos, testes de esterilidade e análise de pirógenos e de resíduos dos agentes esterilizantes.
Com os dados obtidos no estudo, foi elaborada uma estimativa do custo do reprocessamento, caso
fossem realizadas a validação e a avaliação anual do reuso, empregando os testes de controle de
qualidade. O custo do reprocessamento, considerando a possibilidade de dez reusos do artigo,
passaria a ser de R$185,19 no Caso nº 1 e R$363,10 no Caso nº 3. No Caso nº 2, em razão da baixa
utilização das pinças do estudo, somente haveria vantagem econômica se o número de reusos fosse
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restrito a três reutilizações; o custo do reprocessamento passaria a R$595,82 o que corresponderia a
58% do preço do artigo novo. A economia anual obtida pelo reuso da pinça de corte de uso único
seria de R$577.818,36 no Caso nº 1, de R$51.501,60 no Caso nº 2 e de R$275.350,40 no Caso nº 3.
A grande diferença observada na economia dos casos analisados está diretamente relacionada ao
número de artigos empregados anualmente e aos gastos referentes à validação e avaliação anual do
reprocessamento. A economia possível não elimina a necessidade de serem analisados outros
aspectos relacionados ao reuso, em especial, os técnicos e de segurança.

Nº de Classificação: 3718
BRAGA, Cristiane Giffoni. Construção e validação de um instrumento para avaliação do
"sentimento de impotência". São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004.
241 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CRUZ, Diná de Almeida Lopes Monteiro da
RESUMO: Sentimento de impotência é um conceito aceito como um foco clínico da prática de
enfermagem. Os objetivos deste estudo foram: desenvolver e testar uma medida de sentimento de
impotência para pacientes adultos; verificar se o sentimento de impotência é um construto distinto do
de locus de controle e analisar a associação entre sentimento de impotência e locus de controle. Os
itens foram desenvolvidos a partir das dimensões do modelo de impotência de White, Roberts (1993)
e das características definidoras de impotência, segundo a North American Nursing Diagnosis
Association. A validade de conteúdo foi afirmada para 23 itens pelo julgamento de seis juízes,
segundo critérios estabelecidos por Pasquali (1998). Teste de inteligibilidade foi realizado com 25
pacientes e 21 itens foram retidos. O instrumento foi testado com 210 pacientes adultos de unidades
médico-cirúrgicas para seleção de itens, confiabilidade e validade. Pela análise de itens, nove deles
foram descartados. Os 12 itens remanescentes foram testados quanto à confiabilidade e à validade.
Três subescalas geradas pela análise fatorial (Capacidade de Realizar Comportamentos, Capacidade
de Tomar Decisões e Resposta Emocional ao Controle das Situações) não confirmaram o modelo de
White, Roberts e demonstraram consistência interna entre 0,58 e 0,85. O alfa total foi 0,80.
Estimativas iniciais de validade de critério e de construto foram obtidas com associações entre o
instrumento desenvolvido e uma afirmação geral sobre a percepção de controle (p<0,000) e
correlação daquele com escores de internalidade gerados a partir dos escores na Escala de Locus de
Controle na Saúde (p=-0,33). Os itens da escala de Locus de Controle na Saúde foram bem
discriminados dos itens de sentimento de impotência pela análise fatorial, sugerindo conceitos
distintos. Com refinamento o instrumento de Medida do Sentimento de Impotência para pacientes
adultos servirá de base para avaliar essa resposta psicossocial, definir e apreciar intervenções
clínicas propostas para melhorar o conforto emocional de pacientes adultos.

Nº de Classificação: 3719
DOMINGUES, Tânia Arena Moreira. Valores das enfermeiras na intenção do agir ético. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 98 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CHAVES, Eliane Corrêa
RESUMO: Este estudo teve como finalidade investigar o sistema de valores que sustenta a ação do
enfermeiro ao cuidar. Para o desenvolvimento desta proposta, optou-se pela pesquisa qualitativa
pautada na Hermenêutica. Os dados foram obtidos por intermédio de entrevistas semi-estruturadas
com oito enfermeiras que atuam em unidades de internação do Hospital São Paulo. Pela
compreensão e análise dos significados apreendidos nos discursos, foi possível identificar duas
categorias: O CONHECIMENTO COMO MEIO DE OBTER COMPETÊNCIA NO AGIR E
ASSEGURAR O PODER que destacou o valor "conhecimento", como suporte para o cuidar cotidiano,
analisando os distintos tipos de conhecimento a que se referem e a função que ele parece exercer na
busca dessas enfermeiras por outros valores que também se manifestaram, tais como: competência,
segurança e poder. A outra categoria identificada OS VALORES CONSTITUTIVOS DO CUIDAR
aborda os valores apontados por essas enfermeiras como importantes na atividade de cuidar, tais
como: valorização do ser humano, o ser humano como um todo, a utilidade de suas ações, o respeito,
o atendimento humanizado, atendimento das necessidades do paciente e a empatia. A reflexão a
respeito dessas duas categorias e o significado que se manifesta, levam a supor que as enfermeiras
tratam esses valores de forma conflitante ao se relacionarem com o paciente e a equipe.
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Nº de Classificação: 3720
COUTINHO, Raquel Machado Cavalca. Ansiedade e o processo ensino-aprendizagem das
habilidades psicomotoras em centro cirúrgico (A). São Paulo. Universidade Federal de São
Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2004. 184 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): FRIEDLANDER, Maria Romana
RESUMO: Esta pesquisa teve a finalidade de avaliar a influência da ansiedade no processo ensinoaprendizagem das habilidades psicomotoras na disciplina Enfermagem em Centro Cirúrgico, com os
seguintes objetivos: verificar o desempenho psicomotor no manuseio de material esterilizado no
Laboratório de Enfermagem e na Sala de Operação; verificar os níveis de ansiedade-traço e os níveis
ansiedade-estado no manuseio de material esterilizado no Laboratório de Enfermagem e na Sala de
Operação e correlacionar os níveis de ansiedade-estado com os níveis de ansiedade-traço e o
desempenho psicomotor relacionado ao material esterilizado nos dois momentos de coleta de dados.
A amostra constituiu-se de 77 alunos de Graduação em Enfermagem de uma Instituição de Ensino
Superior privada do Município de Campinas, SP, sendo os dados coletados no Laboratório de
Enfermagem e na Sala de Operação. Para avaliação do desempenho dos alunos foi elaborado um
"checklist", com as etapas do procedimento, o tempo despendido do manuseio de material
esterilizado, validados pela Técnica Delphi. O segundo instrumento foi um formulário de registro do
número de treinamentos no Laboratório de Enfermagem durante a prática clínica e o terceiro
instrumento foi o teste IDATE. Através da análise dos dados verificou-se que: o nível de ansiedadetraço foi categorizado por baixa e média ansiedade; os níveis de ansiedade-estado e o tempo
utilizado para a execução da técnica foram maiores na Sala de Operação do que no Laboratório de
Enfermagem; o desempenho do estudante foi gradativamente melhor, exceto o tempo despendido na
Sala de Operação; os alunos treinaram no Laboratório de Enfermagem em média 3,78 vezes; houve
correlação positiva e moderada entre a ansiedade-traço e a ansiedade-estado no Laboratório de
Enfermagem e na Sala de Operação; não houve correlação estatisticamente significativa entre
ansiedade-estado e o desempenho psicomotor na Sala de Operação. Baseado nos resultados
encontrados, concluímos que os alunos que apresentaram maior ansiedade-estado não foram
necessariamente os mesmos que tiveram pior desempenho no manuseio de material esterilizado.

Nº de Classificação: 3721
SETZ, Vanessa Grespan. Transplante renal sob a ótica das crianças portadoras de insuficiência
renal crônica em tratamento dialítico: estudo de caso (O). São Paulo. Universidade Federal de São
Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2004. 153 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): NAGANUMA, Masuco
PEREIRA, Sonia Regina
RESUMO: Deve-se buscar entender o que seja doença crônica e suas implicações para o cotidiano
da criança portadora da doença e seus familiares. Assim, parte-se do princípio que, por definição, a
doença crônica não pode ser curada e que a cura almejada pode se transformar em um mito
perigoso, que compromete todo o processo de desenvolvimento normal da criança. Colocar a cura
como meta única de vida pode transformá-la numa barreira para buscar outras alternativas de viver
com qualidade. Dentre as doenças crônicas, este estudo é direcionado para a problemática de
crianças com insuficiência renal crônica. Os objetivos deste estudo são compreender o significado do
transplante renal para as crianças em tratamento dialítico e conhecer as expectativas dessas crianças
em relação ao transplante renal. O referencial teórico utilizado é pautado nos estudos de Mayeroff
(1971) sobre a teoria do cuidado. Essa teoria possibilitou tornar os componentes do relacionamento
humano mais claros o que auxiliou ativamente na construção do cuidado. As técnicas para a coleta
de dados foram: a entrevista com roteiro semi-estruturado e a Técnica Projetiva, mais
especificamente o Desenho-Estória com tema, instrumento este consolidado por Trinca (1987).
Foram 15 os sujeitos do estudo, destes 12 estão na faixa etária de 6 a 12 anos e 3 com idade entre
15 e 16 anos, em tratamento dialítico. As categorias apreendidas emergiram da experiência das
crianças e são: Construindo o conhecimento sobre o transplante; Buscando entender a espera pelo
transplante; Criando expectativas de mudanças; Em contato com a frustração e Desvelando os
sentimentos através dos desenhos. Observando os desenhos percebe-se a semelhança que existe
entre eles. Os medos, sonhos, desejos, expectativas, esperanças, sentimentos e angústias expressos
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pelos sujeitos são os mesmos, a maneira como se sentem diante do tratamento dialítico e do
transplante renal e o modo como se vêem perante as pessoas e a vida foram expressos através dos
desenhos e das cores utilizadas e confirmados pelas entrevistas. A possibilidade de transplante renal
representa uma esperança de alívio dos rigores da diálise e das restrições dietéticas, a possibilidade
de melhor qualidade de vida, maior sobrevida e liberdade para viver, crescer e se desenvolver como
crianças e adolescentes normais. É com a perspectiva de mudança em suas vidas, de "cura", que o
transplante renal é visto pelos sujeitos. Os profissionais de saúde vêem o transplante renal como uma
opção de tratamento e não como "a cura definitiva" da doença renal visto que ela não existe. Assim,
compreender qual o significado que assume a realização do transplante renal, para a criança
portadora de doença crônica, é fator importante para incremento do processo educativo quanto ao
que ela pode e deve esperar de mudança ou não em sua vida, com a realização de tal tratamento.

Nº de Classificação: 3722
FERNANDES, Maria das Graças Oliveira. Exame físico de enfermagem do recém-nascido a
termo: software auto-instrucional. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de
Medicina. Departamento de Enfermagem, 2004. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): NAGANUMA, Masuco
BARBOSA, Vera Lucia
RESUMO: Esta pesquisa estudou a elaboração de um software voltado à enfermagem neonatológica
cujo conteúdo é o exame físico de recém-nascido a termo (RNT) com o intuito de contribuir com os
docentes de enfermagem e com o crescimento e autodesenvolvimento do graduando no
conhecimento desse procedimento e constituir-se em alicerce para elaborar o ensino deste conteúdo
por meio de módulos auto-instrucionais. A tecnologia atual dispõe de meios que podem inovar a
metodologia de ensino e, desse modo os módulos auto-instrucionais foram elaborados em forma de
software, seguindo as fases de planejamento, desenvolvimento do conteúdo e avaliação. Foram
empregados os recursos de multimídia, hipertexto, desenho, figuras intitulados Exame físico do RN,
módulos auto-instrucionais. A construção dos módulos foi baseada na teoria moderna da
aprendizagem de GAGNÉ e estruturados no plano Keller e no enfoque sistêmico, sendo adaptados,
conforme a proposta de Instrução Auxiliada pelo Computador (CAI) de PRICE. Os objetivos da
pesquisa foram a elaboração e avaliação do conteúdo dos módulos auto-instrucionais para serem
utilizados como estratégia de ensino na graduação de enfermagem. O conteúdo do software
fundamentou-se no domínio das técnicas e conhecimento voltados ao RNT que, após sua
estruturação, foi avaliado por 11 peritas da área de enfermagem neonatológica, para os 42 itens
emitiram conceitos: bom ou excelente.

Nº de Classificação: 3723
PINTO, Júlia Peres. Procurando manter o equilíbrio para atender suas demandas e cuidar da
criança hospitalizada: a experiência da família. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo.
Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2004. 132 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): RIBEIRO, Circéa Amalia
SILVA, Conceição Vieira da
RESUMO: Este estudo de natureza qualitativa teve como objetivo compreender o significado das
interações vivenciadas pela família, durante a hospitalização de uma criança de seu núcleo, identificar
as demandas da família e construir um modelo teórico-representativo dessa experiência. O
Interacionismo Simbólico foi adotado como referencial teórico e a Teoria Fundamentada nos Dados
(Grounded Theory) como referencial metodológico. Os dados foram coletados por meio de
observação e entrevistas com cinco famílias de criança hospitalizada por afecção aguda de bom
prognóstico; sua análise levou a identificação de dois fenômenos interativos: Perdendo o controle
sobre o seu funcionamento expressa as situações vivenciadas pelas famílias que são geradoras de
demanda, e Buscando um novo ritmo de funcionamento, demonstra as estratégias empreendidas
pela família no sentido de cuidar da criança hospitalizada e manter seu funcionamento nessa
situação. A identificação da categoria central e a construção do Modelo Teórico Procurando manter o
equilíbrio para atender suas demandas e cuidar da criança hospitalizada, teve como base os dois
fenômenos e representa a essência do que significa a experiência para a família que vivencia a
hospitalização de uma de suas crianças.
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Nº de Classificação: 3724
RETTORI, Elinéa de Carvalho Silva. Participação da comunidade: um estudo com conselheiros de
saúde em São José dos Campos (A). São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista
de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2004. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): BRÊTAS, Ana Cristina Passarella
RESUMO: Esta pesquisa qualitativa, tem por objetivos conhecer o trabalho desenvolvido pelos
conselheiros de saúde representantes do segmento dos usuários nos conselhos municipal e gestores
de unidade de saúde, bem como compreender a dinâmica da participação desses atores sociais no
setor saúde. Foi realizado na cidade de São José dos Campos, com nove conselheiros. A técnica
para coleta de dados foi a entrevista não diretiva, os dados foram analisados por meio da técnica da
análise temática. Os principais achados mostram que motivos variados fizeram com que optassem
por concorrer a um cargo de conselheiro de saúde. A percepção que têm da função que exercem
majoritariamente se sustenta no assistencialismo, raras são as propostas para transformação social.
Salientam que vantagens prevalecem à desvantagens no exercício do cargo. Relatam a existência de
desinteresse por parte da população em participar dos conselhos, caracterizando vacância de cargos
e de certa forma continuismo de representação. A dinâmica da participação da comunidade é tênue.
Há necessidade de capacitação dos conselheiros para o exercício desta função.

Nº de Classificação: 3725
ANDRADE, Paula Rosenberg de. Superando dificuldades impulsionada pela força do amor: a
experiência da mãe adolescente vivenciando o cuidado do filho. São Paulo. Universidade Federal de
São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2004. 124 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): RIBEIRO, Circéa Amália
SILVA, Conceição Vieira da
RESUMO: Este estudo teve como objetivos compreender o significado que tem, para a mãe
adolescente, vivenciar o cuidado de seu filho e construir um Modelo Teórico representativo dessa
experiência. O Interacionismo Simbólico foi usado como referencial teórico e o referencial
metodológico foi a Teoria Fundamentada nos Dados (Grounded Theory). Participaram do mesmo oito
adolescentes que haviam se tornado mães entre os 15 e 19 anos de idade. As estratégias utilizadas
para a coleta de dados foram: a observação participante e a entrevista semi-estruturada. A análise
comparativa dos dados permitiu a emergência de várias categorias que revelaram que a experiência
de cuidar do filho para a mãe adolescente é impulsionada pela vivência de sentimentos positivos, que
fazem com que ela desenvolva estratégias de ação e interação, no sentido de buscar recursos para
cuidar de seu filho da melhor maneira possível, Vivenciando sentimentos que impulsionam o cuidar
configurou-se como a categoria central. Com base nesses dados foi possível a construção do Modelo
Teórico SUPERANDO DIFICULDADES IMPULSIONADA PELA FORÇA DO AMOR, representativo
dessa vivência.

Nº de Classificação: 3726
FIGUEIREDO, Elisabeth Niglio de. Qualidade da assistência no pré-natal pautada nos estudos da
sífilis e sífilis congênita em Unidades Básicas de Saúde do município de São Paulo. São Paulo.
Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem,
2004. 121 f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): VIANNA, Lucila Amaral Carneiro
GAMBA, Mônica Antar
RESUMO: A sífilis congênita é o resultado da transmissão vertical da sífilis materna ao feto, e é
considerada como um evento marcador de alta relevância para constatação de falhas nos programas
de assistência à saúde das mulheres. Objetivo: Esta pesquisa teve como objetivo: avaliar a qualidade
da assistência prestada às gestantes no pré-natal em Unidades Básicas de Saúde do Município de
São Paulo em 2000. Método: Trata-se de um estudo epidemiológico-ecológico de corte transversal.
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Foram analisados os prontuários de 2.581 gestantes com e sem variação sorológica para sífilis, tendo
sido consideradas as variáveis: tipo de gestão das Unidades Básicas de Saúde; pessoais; clínicas e
estabelecidos os indicadores relacionados à qualidade da assistência. Resultados: Análise estatística:
foi adotado o modelo de regressão logística condicional para as análises da gradação dos Odds
Ratios. Resultados: diferenças estatisticamente significativas foram observadas quanto à chegada do
primeiro VDRL no terceiro trimestre de gestação (OR = 6,56, IC95% = 1,66-25,93) e ao não
tratamento da mãe (OR = 7,13, IC95% = 1,64-31,11), indicando que estes fatores estão fortemente
associados à gênese da sífilis congênita. Os indicadores construídos com base nos parâmetros
estipulados pelo Ministério da Saúde focaram a qualidade da assistência prestada em relação ao prénatal, à gestante e ao concepto. Conclusão: Os indicadores foram estatisticamente significantes e
mostraram que a assistência prestada no pré-natal, na maioria das Unidades Básicas de Saúde
estudadas, não atende às exigências do Ministério da Saúde, comprometendo a saúde das gestantes
e de seus conceptos.

Nº de Classificação: 3727
MITUSHIMA, Simone Mattoso. Desenvolvimento de um web site educacional sobre
monitorização hemodinâmica: o uso do cateter de Swan-Ganz. São Paulo. Universidade Federal de
São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2004. 120 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): MARIN, Heimar de Fátima
RESUMO: Vivencia-se uma nova era, na qual os recursos tecnológicos possuem uma importância
fundamental. A internet é uma das ferramentas tecnológicas mais utilizadas na educação em saúde,
pois facilita o acesso as informações e proporciona ao aprendiz um ambiente dinâmico e eficaz de
aprendizagem nos dias de hoje. Este estudo propôs desenvolver um web site educacional para
enfermeiros sobre a utilização do cateter de Swan-Ganz e avaliar o web site por especialistas das
áreas de educação e de cuidados intensivos. Assim, este estudo trata-se de uma pesquisa aplicada,
sua metodologia pautou-se em Trochim, que estabelece um modelo de quatro etapas: conceituação,
desenvolvimento, implementação e avaliação. Os itens abordados no site foram os conceitos básicos
sobre o cateter, os princípios básicos de anatomia e fisiologia envolvidos em sua utilização, o material
e a montagem da monitorização hemodinâmica, complicações na sua utilização. Considerou-se que
tais conhecimentos são indispensáveis à garantia da qualidade da monitorização hemodinâmica e,
conseqüentemente, contribuem para maior segurança no tratamento do paciente. O site foi avaliado
por dez especialistas das áreas de educação e de cuidados intensivos, sendo aprovado nos aspectos
investigados: conteúdo, abordagem, manipulação e interface. Algumas correções no texto e no
design das páginas foram realizadas, segundo sugestões dos especialistas que o analisaram. O site
pode ser acessado pela URL:www.unifesp.br/denf/nien/hemodinamica/index.html.

Nº de Classificação: 3728
MANTOVANI, Renata. Cateteres intracardíacos transtorácicos em crianças submetidas à
correção cirúrgica de cardiopatias congênitas. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo.
Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2004. 78 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): CHAUD, Massae Noda
PEDREIRA, Mavilde da Luz Gonçalves
RESUMO: Este estudo teve como objetivos descrever o uso dos cateteres intracardíacos
transtorácicos (CIT) em crianças submetidas à correção cirúrgica de cardiopatias congênitas e
identificar complicações relacionadas ao uso e retirada desses cateteres. Trata-se de um estudo
retrospectivo e descritivo, sendo a população constituída de 88 prontuários de crianças que
receberam a implantação de CIT, durante a intervenção cirúrgica, e que realizaram o período pósoperatório em uma unidade de cuidados intensivos pediátricos (UCIP) de um hospital geral localizado
no Município de São Paulo, no período de janeiro de 1998 a julho de 2003. Os resultados mostraram
que a maioria (61,4%) das crianças era do sexo feminino, apresentava desnutrição (63,9%), possuía
média de 2,4 (± 2,5) anos de idade e de 9,7 Kg (± 5,2) de peso, sendo que foi de sete dias, em média,
o período de permanência na UCIP para o cuidado pós-operatório de correção de cardiopatias,
destacando-se a Comunicação Interventricular (20,5%), a Tetralogia de Fallot (18,2%) e a Dupla Via
de Saída de Ventrículo Direito com HP (13,6%). Identificaram-se 132 CIT, sendo 78 (59,1%)
implantados no Átrio Esquerdo, 42 (31,8%) no Tronco da Pulmonar e 12 (9,1%) no Átrio Direito.
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Todos os CIT eram confeccionados em poliuretano, possuíam quatro French de diâmetro e 98,5%
dispunha de um lúmen. Em quase a totalidade (98,5%) dos CIT, o método eletrônico foi o empregado
para a avaliação hemodinâmica, sendo estes cateteres mantidos em 90,9% por dispositivos de fluxo
automático contínuo. Além da finalidade de monitorização, 44 (33,3%) CIT foram utilizados para
infusão de drogas e coleta de sangue. Identificaram-se como motivos de interrupção do uso dos CIT a
estabilidade do paciente (52,3%), presença de complicações (32,5%) e óbito (15,2%). O estudo das
complicações relacionadas ao uso dos CIT identificou: obstrução (46,5%), deslocamento do cateter
(23,2%), tamponamento cardíaco (9,3%), não funcionamento do cateter (9,4%), vazamento (9,3%) e
presença de arritmia cardíaca (2,3%). Quanto as complicações observadas à retirada desses
cateteres, mais freqüentes em CIT de Átrio Esquerdo (65,3%), destacaram-se a resistência a retirada
(52,2%) e o sangramento (30,5%).

Nº de Classificação: 3729
SANTOS, Regiane Pereira dos. Conhecimento sobre alguns aspectos da disfunção respiratória
de familiares de crianças e adolescentes hospitalizados. São Paulo. Universidade Federal de São
Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2004. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): CHAUD, Massae Noda
PEREIRA, Sônia Regina
RESUMO: Estudo descritivo com objetivo de traçar o perfil de crianças e adolescentes hospitalizados
e de seus familiares, medir o conhecimento apreendido pelos familiares sobre alguns aspectos da
disfunção respiratória e conhecer a percepção dos mesmos sobre as atividades de ensino das
enfermeiras da unidade de internação pediátrica de um hospital geral privado de 420 leitos, localizado
no Município de São Paulo. A amostra constitui-se de 68 familiares. Preliminarmente à coleta de
dados, a pesquisadora ministrou aula sobre disfunção respiratória, abordagem da família e ações
educativas das enfermeiras para propor a aplicação de roteiro educacional durante o processo
assistencial. O instrumento de pesquisa foi o questionário formado por questões estruturadas, semi
estruturadas e aberta. A coleta de dados foi realizada no período de março a novembro de 2003.
Foram selecionadas variáveis referentes às crianças, aos familiares, aos sinais e sintomas e aos
aspectos do tratamento na disfunção respiratória. A média de idade das crianças e adolescentes foi
4,2 anos, 54,4% do sexo masculino, 82,3% permaneceram hospitalizados de um a cinco dias, os
diagnósticos médicos predominantes foram broncopneumonia (44,4%) e pneumonia (29,4%). Em
relação aos familiares a média de idade foi de 36,5 anos, a mãe foi o familiar que mais acompanhou
o(a) filho(a), (89,6%), durante a internação, 92,6% dos familiares tinham nível superior de instrução e
87,0% eram profissionais liberais. Os sinais e sintomas mais presentes foram tosse (80,6%),
desconforto respiratório (80,6%); sons respiratórios alterados (73,5%) e febre (60,3%) e os aspectos
do tratamento mais freqüentes foram inalação (94,1%) e nebulização (73,5%). Em relação às
orientações dadas pelas enfermeiras, 82,4% dos familiares não receberam orientações e dentre os
que receberam, a maioria, apreendeu corretamente, 100,0%, sobre risco de vômito e ou diarréia,
80,0% freqüência do vômito ou diarréia e 66,7%, sinais e sintomas da insuficiência respiratória,
quanto às respostas incorretas sobressaem 100,0% relativos aos sinais e sintomas da desidratação e
66,7% aos cuidados na manipulação da secreção nasal. A maior parte (60,3%) não identificou as
atividade de ensino desempenhadas pelas enfermeiras e consideraram-nas muito importantes.

Nº de Classificação: 3730
REPPETTO, Maria Angela. Avaliação da Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE
em um hospital universitário. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de
Medicina. Departamento de Enfermagem, 2003. 170 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Mariana Fernandes de
RESUMO: Este estudo descritivo teve por objetivo avaliar a Sistematização da Assistência de
Enfermagem – SAE, em unidades de internação: Cardiologia, Doenças Infecto-Parasitárias no Adulto
e Neurocirurgia, em um hospital universitário. Os objetivos específicos foram: caracterizar essas
unidades de internação; verificar quais as fases da SAE implementadas; descrever os diagnósticos de
enfermagem encontrados nas unidades; relacionar os diagnósticos com o modelo conceitual utilizado;
descrever as prescrições de enfermagem segundo as unidades; verificar a determinação de
prescrições de enfermagem para os diagnósticos estabelecidos; descrever os registros de
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identificação dos membros da equipe de enfermagem após as fases da SAE; e identificar a atitude
dos enfermeiros frente à SAE. O modelo conceitual foi baseado nos referenciais de Horta (1970),
Orem (1995) e conceito epidemiológico de risco (Almeida, Rouquayrol, 1992), o qual foi elaborado
para a implementação da SAE no hospital campo de estudo. Os dados foram obtidos através da
análise retrospectiva de 135 prontuários, 45 em cada uma das unidades acima referidas, e de
resposta das enfermeiras à escala do Diferencial Semântico de Osgood (Pereira, 1976). Os
resultados obtidos indicaram que existe número adequado de membros da equipe de enfermagem
em relação ao número de leitos. As fases da SAE implementadas nos 45 prontuários de cada
unidade são: Cardiologia: histórico - 31 (68,9%), diagnóstico - 38 (84,4%), prescrições - 43 (95,6%),
evolução - 28 (62,2%), anotação - 45 (100%). Doenças Infecto-Parasitárias no Adulto: histórico - 1
(2,2%), diagnóstico - 36 (80,0%), prescrições - 37 (82,2%), evolução - 2 (4,4%), anotação - 43
(95,6%). Neurocirurgia: histórico - 45 (100,0%), diagnóstico - 45 (100,0%), prescrições - 43 (95,6%),
evolução - 39 (86,6%), anotação - 45 (100,0%). Os diagnósticos de enfermagem considerados mais
freqüentes (50,0% e mais) nas unidades foram: Cardiologia - risco para infecção - 39 (86,7%),
intolerância à atividade - 36 (80,0%), risco para alteração na perfusão tissular cardíaca - 34 (75,5%),
risco para sangramento: uso de anticoagulante - 27 (57,8%), risco para débito cardíaco diminuído - 26
(57,8%). Doenças Infecto-Parasitárias no Adulto: risco para infecção - 32 (71,1%). Neurocirurgia: risco
para infecção - 43 (95,5%), risco para lesão - 26 (57,8%). A freqüência dos diagnósticos de
enfermagem relacionados aos componentes do modelo conceitual apresentou: Horta - 312; Orem 105; conceito epidemiológico de risco - 203. A existência de prescrições de enfermagem para os
diagnósticos classificados nos 45 prontuários obteve a seguinte freqüência nas unidades: Cardiologia
- 43 (95,6%); Doenças Infecto-Parasitárias no Adulto - 37 (82,2%), Neurocirurgia - 43 (95,6%). Foi
determinado nas três unidades o total de 1005 prescrições de enfermagem. A freqüência dos
registros de identificação nas unidades foi: nome, função e COREN: 121, Nome e COREN: 40, nome
e função: 43, apenas nome: 125. A atitude dos enfermeiros frente à SAE, no fator avaliação foi: boa 13 (50,0%), necessária - 19 (73,1%), útil - 15 (57,7%), agradável - 14 (53,8%), interessante - 20
(76,9%). No fator atividade: ativo - 11 (42,3%), verdadeiro - 12 (46,2%), perfeito - 14 (53,8%), fácil 10 (38,5%), calmo - 13 (50,0%). No fator potência: total - 14 (53,8%), grande - 14 (53,8%), muito - 16
(61,5%), forte - 16 (61,5%), profundo - 17 (65,3%). Foram feitas sugestões para revisão do modelo
conceitual, de impressos de algumas unidades e de realização de avaliação formal periódica.
Consideramos que este estudo representa uma contribuição pela identificação de resultados do
trabalho que vem sendo realizado e de aspectos que necessitam ser melhorados.

Nº de Classificação: 3731
VAZ, Maria José Rodrigues. Aderência ao tratamento com drogas anti-retrovirais entre mulheres
grávidas e não grávidas infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana. São Paulo.
Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem,
2003. 114 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROS, Sonia Maria Oliveira de
CASTELO FILHO, Adauto
RESUMO: Objetivos: Avaliar o impacto da gravidez na aderência ao tratamento com medicamentos
ARVs e identificar possíveis fatores associados com não aderência, entre mulheres infectadas pelo
HIV. Método: coorte prospectivo no qual participaram 72 mulheres grávidas e 79 mulheres não
grávidas, atendidas em ambulatórios da UNIFESP/EPM. A aderência foi medida por meio de
contagem de comprimidos restantes nos frascos e entrevista, considerando o uso dos ARVs nos
quatro dias que precederam a entrevista. Foram aderentes mulheres que apresentassem aderência >
ou = 95% para todos os ARVs prescritos nas duas contagens. Resultados: não foram encontradas
diferenças significantes entre os grupos de mulheres grávidas e não grávidas em relação à
escolaridade até 8 anos (p=0,251), classe sócio-econômica (C,D,E) (p=0,863) e morar com parceiro e
filhos (p=0,203). Foram significativas as diferenças para idade média (grávidas = 29,3 /variação 16-42
anos, não grávidas = 39,4/variação 22 - 72 anos) (p<0,001), tempo de tratamento com ARV (< um
ano/grávidas e 1 - 5 anos/não grávidas - p<0,001), as grávidas tomavam outros medicamentos com
maior freqüência (p<0,001), número médio de ARV até 6 (seis) comprimidos/cápsulas/dia foi mais
freqüente (63,9% X 13,9%) para as grávidas (p<0,001), bem como o número de doses de ARV até
duas/dia (88,9% X 16,5%) (p<0,001). Foram aderentes pela contagem 43,1% grávidas, 17,7% não
grávidas (p=0,001) e 20,6% puérperas (p = 0,002). Ao se comparar as médias de aderência tanto as
grávidas (p=0,030) quanto as não grávidas (p=0,010) referiram maior aderência do que a encontrada
pela contagem. Esquemas com IP e ITRNN não apresentaram diferenças (p=0,741) quando
comparadas mulheres aderentes e não aderentes, grávidas e não grávidas. Na análise regressão
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multivariada a idade > 29 anos (OR 3,584, IC 95% 0,105 - 0,743, p=0,011), número médio de
comprimidos/cápsulas/dia < 6 (OR 2,616, IC 95% 1,094 - 6,257, p=0,031), ser atendida por médicos
diferentes nas consultas (OR 3,448, IC 95% 0,089 - 0,946, p= 0,040) e pertencer ao grupo de
mulheres grávidas (OR 2,533, IC 95% 1,001 - 6,406, p=0,050) foram os fatores relacionados com
maior aderência. Conclusão: Mulheres grávidas são mais aderentes que não grávidas e puérperas.
Pertencer ao grupo das grávidas, idade mais elevada e menor número de comp./cáp./dia foram
associados com aderência. Uso de esquemas ARV com IP ou ITRNN não apresentaram relação com
não aderência.

Nº de Classificação: 3732
VIGETA, Sônia Maria Garcia. Experiência da menopausa: um estudo qualitativo com mulheres que
utilizam ou não a terapia de reposição hormonal (A). São Paulo. Universidade Federal de São Paulo.
Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2003. 189 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BRÊTAS, Ana Cristina Passarella
RESUMO: Este estudo, tem por objetivo conhecer o significado da perimenopausa e o vivenciar de
seus sinais e sintomas para mulheres que usam ou não a terapia de reposição hormonal (TRH).
Utilizei o método qualitativo, com a técnica da entrevista com roteiro semi-estruturado. Foi realizado
com 11 mulheres, de 45 a 59 anos de idade, usuárias ou não de TRH e freqüentadoras de diferentes
serviços de saúde no município de São Paulo. A análise foi realizada por meio da hermenêutica. Os
achados foram organizados em três unidades temáticas, a saber: o corpo em processo de
envelhecimento, os conhecimentos das mulheres sobre as propostas terapêuticas e a experiência da
menopausa. Os resultados mais significativos mostram que as mulheres na perimenopausa e pósmenopausa com ou sem o uso da TRH reconhecem que estão envelhecendo, conhecem os sinais e
sintomas desta fase, têm conhecimentos precários das terapêuticas utilizadas para manutenção de
uma melhor qualidade de vida no período, e têm pouco domínio sobre o tratamento que é realizado
em seu próprio corpo. Conseguem conviver com os sinais e sintomas decorrentes do
hipoestrogenismo criando formas para sobreviver com qualidade de vida. Adotam outras terapias,
como por exemplo a homeopatia e o uso da isoflavona, ao mesmo tempo em que propõem medidas
de promoção da saúde. Relatam dificuldades no acesso aos serviços de saúde e aos medicamentos,
bem como ausência de diálogo com os profissionais de saúde no que tange a orientação sobre as
condutas prescritas. Como considerações finais saliento a importância de habilitar profissionais da
saúde na interface das áreas da gerontologia e da saúde da mulher, para compreenderem que a
perimenopausa e a pós-menopausa fazem parte do processo de envelhecimento e portanto devem
ser consideradas como processo vital e não patológico. A nós enfermeiros, cabe o compromisso
técnico, científico, político e ético de inserir esta área do conhecimento nos currículos de graduação e
pós-graduação, bem como no processo de capacitação de recursos humanos nos diferentes
equipamentos de saúde, sejam eles públicos ou privados.

Nº de Classificação: 3733
GRIBOSKI, Rejane Antonello. Humanização do parto à luz da bioética: percepções de mulheres e
profissionais de saúde. Brasília. Universidade de Brasília. Faculdade de Ciências da Saúde., 2004.
127 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): GUILHEM, Dirce
RESUMO: O presente estudo tem por objetivo identificar a percepção das mulheres e dos
profissionais de saúde acerca da implementação do Programa de Humanização ao Pré-Natal e
Nascimento preconizado pelo Ministério da Saúde, em um Hospital Universitário. Ancora-se no
referencial teórico da Bioética Feminista e no referencial metodológico da Análise de Conteúdo de
Bardin, com a finalidade de conhecer a realidade vivenciada pelos sujeitos no que se refere à
assistência recebida e prestada no processo parturitivo. Para a pesquisa de campo, optamos por
realizar entrevistas com mulheres no período do pós-parto mediato e com profissionais - enfermeiras
e médicos - que atuam na maternidade do referido serviço. Os resultados revelaram que as mulheres
aceitam a opressão e a subordinação como parte do atendimento ao parto, o que provavelmente
aconteceu a partir do momento em que este foi institucionalizado e medicalizado. Pode-se
apreender, ainda, por meio de seus discursos, que elas sentem-se impotentes e dependentes. O
medo ou o desconhecimento do processo de parturição justifica sua submissão às ações
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assistenciais intervencionistas dos profissionais de saúde, colocando-as em uma situação de extrema
vulnerabilidade. Quanto aos profissionais, estes deixam transparecer em suas falas a existência de
uma hierarquização nas suas relações profissionais. Esta hierarquia explicita as limitações do espaço
social e dos saberes, a falta de comunicação na assistência dispensada às mulheres, bem como a
existência de uma relação de resistência e hierarquia entre os médicos, entre estes e as enfermeiras
e entre eles e as mulheres. Nesse contexto, as questões aqui levantadas estão relacionadas aos
direitos das mulheres que trazem ao debate a vulnerabilidade, o resgate da autonomia feminina frente
ao processo parturitivo as relações assimétricas e de resistência dos profissionais de saúde às
mudanças propostas pelo Programa de Humanização do Parto.

Nº de Classificação: 3734
OLIVEIRA, Alice Guimarães Bottaro de. Reforma psiquiátrica em Cuiabá/MT: análise do processo
de trabalho das equipes de saúde mental (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. [318] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ALESSI, Neiry Primo
RESUMO: O objeto desta tese é o movimento da Reforma Psiquiátrica no Município de Cuiabá/MT,
analisado por meio dos processos de trabalho das equipes de saúde mental nos serviços extrahospitalares de atenção à saúde mental, numa abordagem dialética-marxista. Compreende-se que o
processo de trabalho, sendo o fundamento do modo de produção e, portanto, da sociabilidade
humana, permite analisar toda a problemática envolvida nas práticas de saúde, que se efetivam em
uma determinada realidade concreta, complexa e representam a síntese de múltiplas determinações
histórico-sociais. O movimento de Reforma Psiquiátrica nos anos 1970/1980 teve, em Cuiabá/MT,
uma correspondência com a expansão da rede hospitalar psiquiátrica privada, determinada pelo
peculiar processo de desenvolvimento econômico-social local. Atualmente, constata-se uma
hegemonia do setor hospitalar privado no contexto de assistência à saúde mental em Cuiabá e,
simultaneamente, uma discreta reorganização administrativa da assistência orientada para práticas
extra-hospitalares que, entretanto, não confronta, quantitativa e qualitativamente, com o modelo de
atenção médico-psiquiátrico que embasa as práticas da psiquiatria hospitalar. Tal reorganização visa
atender, prioritariamente, às regras atuais de financiamento do setor. Observou-se uma centralização
do poder administrativo e vínculos, muitas vezes, precários de trabalho dos profissionais, além da
ausência ou restrição de número e de categorias de profissionais que seriam necessários para
imprimir uma modificação no modelo de atenção ao trabalho das equipes. A cidadania - instrumento e
finalidade do processo terapêutico na Reforma Psiquiátrica - é dissociada da vivência e organização
do trabalho de profissionais e usuários. A referência de cidadania predominante nos processos de
trabalho foi a cidadania tutelada. Não se observou uma problematização da condição de cidadania de
doentes mentais e, não sendo exploradas as contradições das práticas que os profissionais operam simultaneamente restrição de liberdade e atenção psicossocial - observou-se uma alienação dos
mesmos em relação ao seu trabalho, que ficou então reduzido à realização de atividades. A
medicalização é o mecanismo estruturante de todas as práticas analisadas e os instrumentos mais
evidentes na abordagem terapêutica são os medicamentos psicotrópicos. A conformação de um
novo paradigma de assistência -Reforma Psiquiátrica - requer a confrontação com o antigo modelo
médico psiquiátrico, o que não se observou na realidade estudada.

Nº de Classificação: 3735
NASCIMENTO, Lucila Castanheira. Crianças com câncer: a vida das famílias em constante
reconstrução. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem e Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades, 2003. 233 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ROCHA, Semiramis M. M.
HAYES, Virginia Ellen
RESUMO: O cuidado à criança com câncer no Brasil tem requerido maior compreensäo do impacto
da doença na perspectiva da família, que passa a ser objeto de atençäo, entendida a partir do
ambiente onde vive, no qual se constróem as relaçöes intra e extrafamiliares. O objetivo deste estudo
é desenvolver uma referência teórica a respeito das vivências de famílias que têm uma criança com
câncer. Escolheu-se a teoria fundamentada em dados para que o pesquisador tivesse a
compreensäo do fenômeno, sob a perspectiva de quem a experiencia. Nove famílias de crianças com
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câncer participaram da pesquisa, totalizando quarenta e dois participantes: nove crianças com
câncer, nove mäes, oito pais, oito irmäos, quatro avós, um avô, duas tias e um tio. Selecionaram-se
as famílias em uma instituiçäo hospitalar, referência para o atendimento onco-hematológico do interior
do estado de Säo Paulo, sendo as mesmas acompanhadas no período de dezembro de 2002 a maio
de 2003. Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizaram-se como técnicas de coleta de dados a
observaçäo participante e entrevistas, realizadas nos domicílios da própria criança e de seus
familiares, em vários locais do hospital e em outros ambientes onde estes interagiam entre sí e com
outros. A participaçäo em diferentes momentos da vida das crianças doentes e de seus familiares,
bem como os seus depoimentos, possibilitaram ao pesquisador a compreensäo dessas experiências
que resultaram na descriçäo da vida das famílias como uma constante reconstruçäo, expressa
através de conceitos desenvolvidos em três categorias dinamicamente interligadas: responsabilidades
em processo, comunicando e as diversas faces de apoios. Trazer da observaçäo empírica as
interaçöes sociais que se desenrolaram no processo de vivência da doença, compreender as açöes
dos envolvidos e o significado que atribuíram a cada evento foram tentativas de organizar os dados
empíricos de forma a possibilitar um planejamento de cuidado que transcendesse os aspectos
tecnológicos da terapêutica.

Nº de Classificação: 3736
OLIVEIRA, Michele Mandagará de. Prevenção do câncer do colo do útero, no contexto da
estratégia saúde da família, da Área Básica da Distrital - Oeste/Sumarezinho, do município de
Ribeirão Preto-SP (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2003. 139 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PINTO, Ione Carvalho
RESUMO: A prevenção do câncer do colo do útero (PCCU), ainda hoje, representa um sério
problema de Saúde Pública. As razões para explicar este problema são as mais variadas, entre elas a
própria organização da saúde pública, a organização dos serviços de saúde e a qualidade da
assistência. Foi pensando nesta realidade que decidi analisar a percepção/ótica das mulheres
atendidas nos Núcleos de Saúde da Família (NSF), da Área Básica da Distrital-Oeste/Sumarezinho
do Município de Ribeirão Preto-SP, sobre as práticas de PCCU desenvolvidas nestes serviços. Foi
utilizado como Referencial Teórico, as linhas filosóficas da Atenção Primária à Saúde (APS). Trata-se
de uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo exploratória e descritiva. Foram entrevistadas 14
mulheres. Utilizei como instrumento de coleta de dados a entrevista semi-estruturada, procedendo à
análise dos dados, orientados pela análise temática. A análise dos dados foi estruturada em três
temas: Tema 1 - O Olhar da Mulher sobre o Processo Saúde-Doença; Tema 2 - A Mulher e a
Prevenção do Câncer do Colo do Útero; Tema 3 - As Práticas de Prevenção do Câncer do Colo do
Útero nos Núcleos de Saúde da Família. Foi constatado que a maioria das mulheres envolvidas neste
estudo apresentam um conceito holístico de saúde, tendo inclusive um conhecimento popular
bastante elaborado do conceito de prevenção. Ao final do estudo conclui que as práticas de educação
em saúde precisam ser reforçadas a partir da inclusão de toda equipe. Os NSF têm potencialidades
para qualificar e controlar a prática da PCCU e promover maior integralidade das ações em saúde,
utilizando o conhecimento da APS na motivação das mulheres quanto a promoção da sua saúde, de
suas famílias, como também da comunidade na qual convivem, pois considero que a promoção da
saúde se dá pelo autocuidado, pela ajuda mútua e pelas condições dos meios sociais, econômicos e
culturais.

Nº de Classificação: 3737
SILVEIRA, Renata Cristina da Penha. Crianças e os adolescentes acidentados no trabalho e
atendidos em uma Unidade Distrital de Saúde em Ribeirão Preto (SP) (As). Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. [138] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ROBAZZI, Maria Lúcia do Carmo Cruz
RESUMO: Realizou-se estudo retrospectivo, descritivo, com objetivo de identificar as características
dos acidentes ocorridos com crianças e adolescentes, quando do exercício do trabalho, no período de
1º de junho de 2001 a 31 de maio de 2002. Após os procedimentos éticos e metodológicos
necessários, realizou-se levantamento e revisão dos prontuários de crianças e adolescentes
atendidos no Serviço de Saúde do Trabalhador do distrito central de saúde da cidade de Ribeirão
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Preto (SP). A coleta de dados foi realizada por meio de um protocolo, contendo informações
relacionadas à criança e ao adolescente trabalhador, ao evento acidentário e à emissão da
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). As informações obtidas através da consulta ao
prontuário dos acidentados do trabalho, foram codificadas, conforme a Classificação Estatística
Internacional de Doenças (1993). No período, foram atendidos 1.589 crianças e adolescentes vítimas
de acidentes em geral. Em 56 (3,6%) prontuários, havia descrição feita pelos trabalhadores da área
de saúde que atenderam esses acidentados sobre o acidente como sendo Acidente de Trabalho (AT)
ou havia uma cópia da CAT. Dentre esses 56 prontuários evidenciou-se que as crianças e
adolescentes com AT eram auxiliares de padaria, zeladoria, oficina, entre outros (12,4%). Os AT
aconteceram com substâncias e objetos diversos que corresponderam a 39,3% dos casos e entre os
principais agentes causadores, a faca provocou o maior número de ocorrências. Os acidentes/
atropelamentos tiveram percentual de 19,6 como causadores de fraturas, luxações e traumatismos,
ocorridos no trajeto ao local de trabalho. O diagnóstico médico de maior freqüência foi o de ferimentos
de punho e da mão (33,9%); houve também múltiplos diagnósticos (8,9%), de casos em que várias
partes do corpo foram atingidas. As regiões mais lesadas foram os membros superiores (51,8%). Em
62,5% não foi percebida a CAT no prontuário do acidentado. Evidenciou-se que existe em Ribeirão
Preto (SP), o trabalho realizado pelas crianças e adolescentes, possivelmente em decorrência da
situação de pobreza, pois o fato de crianças e adolescentes trabalharem significa, em grande parte, a
existência de uma complementação da renda familiar. Ações mais efetivas devem ser direcionadas
para que o trabalho infantil e do adolescente seja erradicado no país, incluindo-se novas pesquisas
acerca dos AT e através delas fundamentar-se medidas para que se essa meta não for alcançada,
possa ao menos, ter seus efeitos deletérios minimizados.

Nº de Classificação: 3738
SIVIERO, Ivana Maria Passini Sodré. Saúde mental e qualidade de vida de infartados. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 111 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SCATENA, Maria Cecília Morais
RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade de vida (QOL) de pacientes que
sofreram infarto agudo do miocárdio, nas duas semanas que o antecederam, bem como levantar os
fatores de risco presentes e correlacionar seu impacto sobre a QOL. Foi utilizado instrumento para
levantamento de fatores de risco e a escala de QOL abreviada, desenvolvida pela Organização
Mundial de Saúde, que consta de 26 questões e 4 domínios: domínio físico, psicológico, das relações
sociais e do ambiente. Foram entrevistados 33 sujeitos entre 72 e 120 horas de internação por infarto
agudo do miocárdio, em três instituições hospitalares do interior paulista. A análise dos dados foi feita
através da utilização do programa Epi-Info e consistiu em : análise do perfil demográfico, da história
pregressa e dos fatores de risco, e análise de variáveis. Foi feita análise, comparando-se os
domínios da escala de QOL e duas variáveis: 1. domínio físico e presença/ausência de hipertensão e
diabetes, 2. domínio físico e fumantes/não fumantes, 3. domínio psicológico e presença/ausência de
estresse, 4. domínio psicológico e presença/ausência de eventos marcantes ruins, nos doze meses
que antecederam o infarto, 5. domínio das relações sociais e presença/ausência de estresse e 6.
domínio geral e presença/ausência de depressão. Em relação à caracterização demográfica, a
maioria dos sujeitos pertencia ao sexo masculino (64%), com faixa etária entre 22 e 59 anos,
casados (67%), com nível fundamental de escolaridade (55%). Quanto à história pregressa, a maioria
apresentava o primeiro episódio de infarto (85%) e, com relação aos fatores de risco, constatou-se
33% de hipertensos, 28% diabéticos, 46% de fumantes, 47% e 19% com sobrepeso e obesidade,
respectivamente, 61% de sedentários, 61% com história familiar de doença arterial coronariana e
30% com resposta afirmativa para depressão. As variáveis não demonstraram diferenças
significantes, após teste de Mann-Whitney, levando à inferência de que o número pequeno de
sujeitos, os aspectos comuns de personalidade do coronariano e ambientes de vida semelhantes
podem ter levado a este resultado. A análise dos domínios da escala de QOL mostrou respostas
predominantemente nos níveis intermediários e respostas satisfatórias quanto à qualidade de vida. A
presença de estresse, depressão e eventos marcantes ruins demonstram a necessidade de maior
acurácia no levantamento de dados de indivíduos enfartados, ainda na fase de hospitalização, para
possibilitar intervenção e avaliação voltadas para estes aspectos, durante a fase de reabilitação.

Nº de Classificação: 3739
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BERTAZONE, Érika do Carmo. Assistência ao portador de tuberculose pulmonar sob a ótica dos
trabalhadores de enfermagem (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades, 2003. 115 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GIR, Elucir
RESUMO: Estudo descritivo que teve como objetivo analisar os aspectos positivos e negativos
relacionados à assistência prestada ao portador de tuberculose pulmonar, com base nos relatos dos
trabalhadores de enfermagem de uma unidade de internação (isolamento), do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP. Categorizamos os elementos que compõem os
incidentes críticos (situação, comportamento e conseqüência) identificados nos relatos dos
trabalhadores de enfermagem, com referências positivas e negativas e analisamos as situações, os
comportamentos e as conseqüências positivas e negativas, advindas das situações relatadas pelos
sujeitos. Fizeram parte deste estudo 26 trabalhadores de enfermagem, sendo eles: enfermeiros,
auxiliares, técnicos e atendentes de enfermagem. Selecionamos essa população por estar
intimamente envolvida com a assistência de enfermagem prestada a portadores de tuberculose
pulmonar. Obtivemos 24 relatos, dos quais extraímos um total de 94 (100,0%) incidentes críticos, e
dentre estes 38 (40,5%) foram referidos pelos entrevistados como positivos e 56 (59,5%)
considerados negativos. Ao categorizarmos os elementos que compõem o incidente crítico,
obtivemos um total de 94 (100,0%) situações, das quais, 38 (40,5%) foram consideradas positivas
pelos entrevistados e 56 (59,5%) negativas. Em relação aos comportamentos, obtivemos 70 (36,7%)
com referências positivas e 121 (63,3%) com referências negativas, perfazendo um total de 191
(100,0%). Quanto às conseqüências, estas somaram 143 (100,0%), sendo 54 (37,8%) consideradas
positivas e 89 (62,2%) negativas. Ao observarmos os componentes dos incidentes críticos,
constatamos maior número de referências negativas.O comportamento extraído dos incidentes que
recebeu maior número de referências positivas e negativas, predominando as negativas, foi aquele
que o trabalhador de enfermagem é obrigado a oferecer orientações ao paciente e família quanto ao
modo de transmissão, tratamento e prevenção da tuberculose pulmonar, muitas vezes não se
sentindo protegidos e preparados para tal. Verificamos, através dos relatos, a necessidade de se
promover melhoria do conhecimento sobre a doença, no que se refere ao tratamento e precauções,
para que o trabalhador de enfermagem tenha mais segurança no desempenho de suas funções e
preste uma assistência de enfermagem de melhor qualidade.

Nº de Classificação: 3740
ZBOROWSKI, Ilza dos Passos. Comissão de Ética de Enfermagem na visão do enfermeiro (A).
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. [79] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELO, Márcia Regina Antonietto da Costa
RESUMO: A escassa bibliografia acerca deste tema motivou-nos a desenvolver este estudo.Os
objetivos foram: verificar o entendimento dos enfermeiros membros da Comissão de Ética de
Enfermagem (CEE) acerca do conceito de ética; investigar quais foram as dificuldades encontradas
na implantação da Comissão de Ética de Enfermagem; levantar como tem sido a atuação da
Comissão de Ética de Enfermagem, visando o cumprimento do seu papel e conhecer as estratégias
utilizadas para o desenvolvimento do trabalho da Comissão de Ética de Enfermagem. Tratou-se de
uma abordagem qualitativa, exploratória, descritiva, realizada em quatro hospitais de um município do
interior paulista. Os sujeitos da pesquisa foram 18 (dezoito) enfermeiras, membros da Comissão de
Ética de Enfermagem nos respectivos hospitais. Os dados foram coletados por meio de entrevista
utilizando um roteiro norteador contendo questões abertas. A técnica utilizada para inferência sobre
os resultados foi baseada na análise de conteúdo de Bardin (1977). Pudemos apreender que o perfil
das entrevistadas não foi fator determinante para sua participação ou não, na fase de implantação da
CEE. O conceito de ética foi manifestado sob vários aspectos, desde a forma em que se refere
apenas ao ponto de vista da moral até uma somatória de valores individuais e sociais, imprescindíveis
para o relacionamento interpessoal. As dificuldades apontadas para a implantação foram
principalmente a falta de entendimento do regimento proposto pelo COREN-SP, mais
especificamente do papel que a CEE teria que desempenhar, falta de tempo para participar das
reuniões e o receio de alguns profissionais em participar da CEE, especialmente pela sua conotação
punitiva. As estratégias utilizadas para a atuação acompanharam, de certa forma, o estágio de
desenvolvimento em que cada Comissão se encontrava. Algumas se mostraram ainda incipientes,
cumprindo o mínimo indispensável para justificar sua existência, outras investindo em parcerias
intersetoriais a fim de mostrar sua importância.
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Nº de Classificação: 3741
FREITAS, Maria Célia de. Processo de formação do enfermeiro e o envelhecimento humano:
conhecimento e interesses de educadores e educandos. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. [187] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Maria Manuela Rino
RESUMO: O envelhecimento humano tem despertado interesses de profissionais ao analisar essa
questão sob diferentes perspectivas. No desejo de apreender esse conhecimento em relação à
formação profissional, desenvolveu-se esta investigação, tipo estudo de caso, que objetivou
compreender as questões conceituais do envelhecimento humano e os interesses emergidos na
formação do enfermeiro, entre educadores e educandos de um Curso de Graduação em Enfermagem
de uma universidade pública do Estado do Ceará-Brasil, com base na teoria conhecimento e
interesse, de Habermas. Os sujeitos, no total de 51, entre educandos e educadores, aceitaram
participar da pesquisa voluntariamente. A coleta de dados, realizada de janeiro a julho de 2002,
constitui-se de entrevista semi-estruturada, observações, análise do projeto político-pedagógico e
planos de ensino. Obedeceu-se aos preceitos éticos exigidos para realizar pesquisas com seres
humanos. Dos discursos dos atores, foi possível construir as categorias empíricas relacionadas aos
conhecimentos, segundo as quais se conceitua o envelhecimento humano como: Envelhecimento...
etapa da vida e fase de transferência de experiências; resultado das condições e estilo de vida;
período da vida que traz perdas e limitações; é estar próximo do fim da vida, proximidade da morte,
pessoa idosa, doente e frágil, pessoa idosa tem resistência física e resiste às mudanças. Em relação
aos interesses constitutivos do conhecimento, as categorias empíricas foram: as discussões sobre
envelhecimento e idoso têm pouca ênfase no curso, as discussões sobre envelhecimento e idoso têm
que perpassar todo o curso, o enfermeiro tem que estar preparado para cuidar das pessoas na
terceira idade e é um conhecimento necessário à formação do enfermeiro. Dos dados obtidos
compreendeu-se que os conhecimentos, traduzidos pelos conceitos e imagens sobre o
envelhecimento humano e idoso, são, ainda, ancorados em estereótipos e preconceitos negativos,
com ênfase nos conceitos de perdas e diminuições, embora no processo ensino-aprendizagem se
tenha observado a exploração de conteúdos sobre aspectos geriátricos e gerontológicos. Quanto aos
interesses, firmaram-se pelas tendências de implementar o conteúdo transversalmente no curso
como estratégia de formar profissionais competentes a partir da compreensão conceitual, abordando
múltiplos aspectos desse processo. Acredita-se, dessa forma, que a relevância do conteúdo no
currículo possibilita aos sujeitos transcender conceitos consolidados pelo senso comum,
fundamentando-se nas questões da realidade social, guiando seus interesses por esse conhecimento
e favorecendo a consciência crítica, refletida nas ações da práxis profissional com discussões
conceituais emancipadas sobre o processo de envelhecimento humano.

Nº de Classificação: 3742
PARRA, Maria Tristão. Ações administrativas dos enfermeiros, diante do absenteísmo na
enfermagem em um hospital universitário. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. [171] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELO, Marcia Regina Antonietto da Costa
RESUMO: O absenteísmo é um problema administrativo que interfere na assistência de enfermagem.
Torna-se de difícil solução devido a sua complexidade e à complexidade das ações administrativas,
que podem, ou não, estar voltadas para a evitação do problema. A pesquisa explorou e analisou as
ações dos enfermeiros, diante do absenteísmo na enfermagem de um hospital de ensino, a partir de
suas percepções. Trata-se de uma pesquisa descritiva, na qual os fatos referentes ao absenteísmo
foram relacionados sob o ponto de vista das ações. Os dados foram descritos com base na utilização
de um relatório mensal na forma de demonstrativo individual, visualizando-se a possibilidade desse
subsidiar decisões e ações dos enfermeiros. Aqueles que o utilizam abordam o servidor por meio do
diálogo. As ações ocasionadas pela ausência do servidor são realizadas com base em um processo
mental simples imediatamente após a comunicação prévia e mediada de acordo com o desenrolar
dos acontecimentos com algum grau de padronização informal e repetindo-se as ações mais comuns
e habituais entre o grupo. Um processo decisório poderá possibilitar ao enfermeiro a exploração de
mais alternativas, no âmbito de sua atuação, e torná-lo mais efetivo quanto às ações preventivas e
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outras negociações em outros níveis hierárquicos. São percebidos os prejuízos assistenciais
decorrentes da sobrecarga de trabalho e do estresse, e como fatores desencadeadores do
absenteísmo são percebidas as características do setor público. A valorização, a punição e a
conscientização dos funcionários são apresentadas como posicionamentos administrativos a serem
assumidos de modo ampliado nos dois níveis de atuação.

Nº de Classificação: 3743
PEREIRA, Maria Auxiliadora. Violência nas escolas: visão de professores do ensino fundamental
sobre esta questão. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2003. 114 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sônia Maria Villela
RESUMO: No presente estudo, investigamos a questão da violência que vem permeando, de forma
significativa, as relações no espaço escolar. Especificamente, objetivamos levantar qual a visão que
os docentes têm sobre o fenômeno, bem como, as formas como este ocorre e as estratégias que são
utilizadas para sua superação. Metodologicamente, optamos pela abordagem qualitativa, sendo esta
uma pesquisa descritiva-exploratória, de cunho humanista. Para o levantamento de dados, utilizamos
a entrevista individual norteada por um roteiro semi-estruturado. Pesquisamos vinte professores de
ambos os sexos, sendo a maioria constituída de mulheres com mais de 40 anos, de quatro escolas
da rede pública de ensino de um município paraense. Organizamos os dados em quadros e o
conteúdo foi analisado por categorização, possibilitando melhor compreensão e interpretação das
falas expressas pelos professores pesquisados. Pudemos constatar que os professores percebem a
violência como um fenômeno em expansão, reforçado, principalmente, pelas desigualdades sociais,
pela influência da mídia e pela desestruturação familiar, contribuindo para muitas conseqüências no
cotidiano escolar. As formas explícitas foram as mais evidenciadas, principalmente, através das
brincadeiras, palavras, dos empurrões, provocações, brigas e outros. Percebem a violência implícita
nas relações interpessoais aluno/aluno, aluno/professor, funcionário/aluno e nas condições de
trabalho. As estratégias tomadas frente a violência objetivam impor limites e facilitar a convivência ,
situando o diálogo e a resolução dos conflitos em sala de aula, como as formas mais indicadas para o
seu alcance, além disso, consideram importante a atuação conjunta com os pais, com a comunidade
e demais componentes da escola. Sentimentos de preocupação, medo, revolta, insegurança, foram
reconhecidos como decorrentes do convívio com a violência. Parece poder depreender-se que um
dos maiores problemas das escolas é a falta de humanização nas relações entre seus elementos
constitutivos e a falta de projeto político-pedagógico. Reage-se muito à ofensa com ofensa, à
agressão com agressão, à indiferença com indiferença, e isto parece constituir o paradigma do
comportamento na escola. Isto sugere, a necessidade de reverter-se à situação fazendo da escola
um espaço de superação da violência.

Nº de Classificação: 3744
NASCIMENTO, Gilza Marques do. Estudo do absenteísmo dos trabalhadores de enfermagem em
uma Unidade Básica e Distrital de Saúde do município de Ribeirão Preto-SP. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ANSELMI, Maria Luiza
RESUMO: O absenteísmo tem se tornado problema crucial tanto para as organizações como para os
administradores. Suas causas estão ligadas a múltiplos fatores, tornando-o complexo e de difícil
gerenciamento. Absenteísmo é a ausência do trabalhador ao serviço, quando se esperava que ele
estivesse presente. Na enfermagem, esse fenômeno vem preocupando os gerentes, uma vez que
faltas freqüentes ao trabalho repercutem no quantitativo de recursos humanos, refletindo na
qualidade da assistência prestada à clientela. Além disso, o absenteísmo constitui-se variável
relevante quando se trata de dimensionar quadro de pessoal para os serviços. Este estudo foi
desenvolvido com base no quadro conceitual desenvolvido por Gaidzinski (1998), no qual as
ausências são classificadas em previstas e não previstas. Ausências previstas são aquelas de direito
do trabalhador, podendo ser planejadas com antecedência na escala como férias, folgas e feriados.
As ausências não previstas são as que efetivamente caracterizam o absenteísmo, pelo seu caráter
imprevisível, entre elas: faltas abonadas e injustificadas; licenças médicas; maternidade; paternidade;
acidente de trabalho; outras licenças amparadas por lei e/ou de direito do servidor (nojo, gala,
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congresso). Trata-se de um estudo retrospectivo, exploratório e descritivo, com abordagem
quantitativa cujos objetivos foram: mensurar o absenteísmo dos trabalhadores de enfermagem em
uma Unidade Básica e Distrital de Saúde (UBDS) de um município de grande porte no interior
paulista, no período de agosto de 1998 a julho de 2002; descrever a distribuição dos tipos de
ausências não previstas desses trabalhadores. A população constituiu-se dos trabalhadores de
enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem) que, no período estudado,
encontravam-se alocados na UBDS selecionada para a investigação. Os dados relativos ao número
de dias de ausências não previstas foram coletados junto à Divisão de Gerenciamento de Pessoal da
Secretaria Municipal de Saúde e transcritos para uma planilha. Para o cálculo do Índice de
Absenteísmo (IA), adotou-se equação proposta por Pavani (2000). O índice geral de absenteísmo
encontrado foi de 6,61%, o que significa que do tempo total de trabalho esperado da equipe de
enfermagem nos quatro anos, aproximadamente, 7% ficou comprometido devido às ausências não
previstas. Em relação às categorias de trabalhadores, obteve-se 5,37% de absenteísmo para
enfermeiros, 8,06% para técnicos e 6,82% para auxiliares de enfermagem. O tipo de ausência não
prevista predominante foi a licença para tratamento de saúde com um percentual geral de 46,94%;
sendo de 54,43%, 41,52% e 45,75% para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem,
respectivamente. Partindo da premissa de que é através do trabalho desenvolvido pelas pessoas que
se alcançam os resultados propostos pela organização, neste caso, atender às necessidades de
saúde da população, entende-se que o absenteísmo é essencialmente um problema de gestão e,
neste sentido, cabe à gerência o acompanhamento e monitoramento da assiduidade de seus
trabalhadores.

Nº de Classificação: 3745
SILVA, Ana Elisa Bauer de Camargo. Análise do sistema de medicação de um hospital
universitário do estado de Goiás. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 154 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CASSIANI, Silvia Helena De Bortoli
RESUMO: Os erros na medicação podem trazer sérias conseqüências aos pacientes, profissionais e
às instituições de saúde; resultando de múltiplas causas, dentre elas: falhas profissionais e do
sistema de medicação. O objetivo deste estudo foi identificar e analisar os processos do sistema de
medicação, suas falhas e propor medidas de melhorias ao hospital. Realizou-se uma pesquisa
quantitativa do tipo survey exploratório, na unidade de clínica médica e na farmácia de um hospital
geral e universitário do estado de Goiás, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. A amostra
constituiu-se de um farmacêutico na primeira etapa, 40 profissionais na terceira etapa, sendo 12
(30%) médicos-residentes; 20 (50%) profissionais de enfermagem e 8 (20%) profissionais da equipe
de farmácia, além da utilização de 294 prontuários. Realizou-se a coleta dos dados em 2002, por
meio de entrevista com o responsável pelo sistema de medicação da instituição; de observação nãoparticipante de ambientes e de ações dos profissionais e acadêmicos; de entrevista com profissionais
e de análise de prontuários. Consultaram-se todos os profissionais quanto à sua disposição para
participar do estudo e, a seguir, solicitou-se a assinatura do termo de consentimento livre e
esclarecido. Os dados obtidos possibilitaram caracterizar os seguintes processos: prescrição de
medicamentos realizada manualmente com cópia carbonada, dispensação por dose individualizada,
além de indicar que o profissional de enfermagem que administra o medicamento não é o mesmo que
o prepara, na clínica médica. Os resultados das observações realizadas durante 21 dias, nos
processos de prescrição, dispensação e administração de medicamentos, indicaram: o ambiente
como principal problema no processo de prescrição (69%) e de dispensação de medicamentos
(30,6%), por se tratar de local impróprio, com ruídos e interrupções freqüentes; falhas na segurança
durante a técnica e preparo antecipado do medicamento (46%). O estudo possibilitou, também, a
construção de um gráfico do fluxo das 60 ações desenvolvidas desde a prescrição até o
monitoramento. As entrevistas com os profissionais apontaram que os tipos de erros mais freqüentes
estavam relacionados à prescrição médica (29%) e ao horário (20,6%); suas causas deviam-se a
falhas individuais e falta de atenção (47,4%) e excesso de trabalho (14,5%). As falhas individuais dos
profissionais foram apontadas também como principal falha do sistema de medicação (27%). A
alteração nas atitudes individuais foi a sugestão mais indicada para evitar a ocorrência de erros, com
28,3% das respostas, e a orientação, a providência mais tomada (25%). A análise dos prontuários
mostrou prescrições de medicamentos com 64,6% de legibilidade, tendo 62,2% tanto nomes de
medicamentos comerciais quanto do princípio ativo; 95% estavam incompletas para algum item; 96%
apresentavam abreviaturas e 30% rasuras. Encontraram-se anotações sobre medicamentos apenas
em sete relatos de enfermagem e uma outra na evolução médica. A clínica não possui relatório de
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ocorrências sobre erros na medicação. As medidas propostas para melhorar o sistema e,
conseqüentemente, prevenir erros na medicação foram: prescrição eletrônica, dose unitária, relatórios
sobre erros, cultura não-punitiva, segurança do paciente e, enfim, simplificação do sistema.

Nº de Classificação: 3746
BOTELHO, Stella Maris Nogueira. Prostituição de adolescentes: uma imagem construída na
adversidade da sociedade. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2003. 142 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Maria das Graças Bonfim de
RESUMO: Este estudo foi realizado devido ao exercício da prática de intervenção que vem sendo
realizado junto às profissionais do sexo, constatando um grande contingente de adultas jovens que
haviam se inserido na prostituição desde a adolescência, considerada como um agravo à saúde e
uma forma de violência que interferem no pleno processo de crescimento e desenvolvimento das
adolescentes. O estudo teve, como recorte, a prostituição feminina de adolescentes, com o objetivo
de conhecer e analisar o seu contexto e o seu significado, por meio da experiência da prostituição na
adolescência. Como referencial teórico e conceitual, foram adotadas a adolescência com ênfase no
risco, vulnerabilidade e resiliência; a gênese da prostituição e as interfaces da instituição familiar com
o fenômeno. Foi utilizada a metodologia com abordagem qualitativa, por se tratar de uma
investigação social, permitindo penetrar num mundo polêmico repleto de adversidades que se
revelam sob várias dimensões: histórica, cultural, social, política e econômica. Considerou-se a
modalidade de Pesquisa Estratégica que orienta para os problemas que surgem na sociedade,
lançando luz sobre os aspectos da realidade, permitindo construir um conhecimento amplo, reflexivo
e profundo. O estudo foi realizado com adultas jovens, profissionais do sexo, que exerceram ou
exercem a prática da prostituição em três bairros da área norte de Ribeirão Preto. Para a coleta de
dados no trabalho de campo, foi utilizada a técnica de História de Vida Tópica e o método para o
tratamento e análise dos dados foi realizado através da análise de conteúdo proposta por Bardin.
Pelos relatos obtidos das entrevistas com os atores sociais, foi possível relacionar três núcleos
temáticos de alta complexidade, identificados como o contexto familiar com suas relações
conflituosas e a presença de diversas formas de violência; o cotidiano perverso da prostituição e as
expectativas de futuro.

Nº de Classificação: 3747
BOBROFF, Maria Cristina Cescatto. Identificação de comportamentos de cuidado afetivoexpressivos no aluno de enfermagem: construção de instrumentos. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 149 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RUFFINO, Márcia Caron
RESUMO: O cuidado de enfermagem faz parte de um processo de inter-relações entre o cuidador e
paciente, por meio de ações e atitudes imbuídas de conhecimento científico, acompanhadas em
maior ou menor grau de comportamentos que propiciam estas inter-relações. Estes comportamentos
têm sido citados na literatura como os aspectos afetivos e expressivos. Nos cursos de graduação em
enfermagem as atenções são direcionadas para o ensino do cuidado técnico-instrumental. Entretanto,
não se pode afirmar que o paciente se sentiu cuidado. Para cuidar é necessário que a outra vertente
também esteja presente - o cuidado afetivo-expressivo, como o saber ser e saber conviver. Os cursos
de graduação em enfermagem carecem de instrumentos para avaliar o cuidado afetivo-expressivo.
Este estudo está centrado na construção e análise de instrumentos que permitam ao professor
identificar a presença ou não de comportamentos de cuidado afetivo-expressivos no aluno de
enfermagem. Foram construídos: um protocolo de comportamentos de cuidado observáveis,
englobando comportamentos relacionados à comunicação verbal e não verbal; o instrumento
Identificação de Comportamentos de Cuidado (ICC) que permite ao professor identificar a presença
ou ausência dos comportamentos observados no aluno; o instrumento Identificação da Percepção do
Cuidado pelo Paciente (IPCP) a ser preenchido pelo paciente após ter sido cuidado pelo aluno. Para
a construção seguiram-se os seguintes passos: revisão da literatura; agrupamento das concepções
de Waldow (1992, 1998, 1999), Boff (1999), Watson (1985) e Mayeroff (1990), em categorias de
comportamento de cuidado; seleção dos comportamentos observáveis e agrupamento em duas
categorias comportamentais de cuidado afetivo-expressivos verbais e não verbais; definição
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operacional dos construtos; construção do ICC e do IPCP; análise do conteúdo por dez doutoras em
enfermagem; reestruturação dos instrumentos e das definições; realização do estudo piloto. Durante
a aplicação do estudo piloto, constatou-se que o ICC pode também ser preenchido pelo aluno,
viabilizando assim, obter informações acerca dos comportamentos de cuidado sob o seu ponto de
vista. Estudos adicionais para a validação do ICC e do IPCP poderão fornecer indícios da
necessidade de inclusão desta avaliação e da inclusão de conteúdos atitudinais na grade curricular
dos cursos de enfermagem.

Nº de Classificação: 3748
BIGHETTI, Felícia. Tradução e validação do Eating Attitudes Test (EAT-26) em adolescentes do
sexo feminino na cidade de Ribeirão Preto-SP. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RIBEIRO, Rosane Pilot Pessa
RESUMO: Os distúrbios da conduta alimentar, entre eles, a anorexia e bulimia nervosas, são
síndromes psicossomáticas consideradas graves e de prognóstico ruim, caracterizadas pelo medo
mórbido de engordar, levando à redução voluntária da ingestão alimentar com perda progressiva de
peso, ingestão maciça de alimentos seguida de vômitos e uso abusivo de laxantes e/ou diuréticos.
Desta forma, é de suma importância que o diagnóstico dessas doenças seja realizado precocemente,
sendo que um dos instrumentos que auxiliam na triagem de possíveis doentes é o Eating Attitudes
Test (EAT-26). O objetivo dessa pesquisa foi traduzir e validar o EAT-26 para a língua portuguesa em
adolescentes do sexo feminino de nível sócio-econômico alto e, para tanto, o teste foi aplicado em
365 estudantes com idade entre 12 e 18 anos de duas escolas particulares de Ribeirão Preto-SP
onde essas doenças ocorrem com maior incidência. Para desenvolver esta investigação, foram
utilizados o referencial metodológico da tradução e retro-tradução do instrumento e métodos de
análise estatística para avaliar a consistência interna dos itens do teste, isto é, a intensidade da
concordância entre as versões traduzidas e sua confiabilidade. Além disso, caracterizou-se a amostra
sob o ponto de vista nutricional e socioeconômico. Como resultados, a idade média das meninas foi
de 14,2 anos com desvio-padrão de 1,7 anos e a maioria (81,7%) se mostrou eutrófica pelo índice de
massa corporal. A avaliação socioeconômica revelou que praticamente todas as adolescentes
recebem desconto na mensalidade escolar, moram em bairros de estrato socioeconômico médiobaixo e médio-alto, cujas famílias têm renda mensal entre 5 e 10 salários mínimos (28,8%) e 10 e 15
salários mínimos (7,5%). A contagem total média do EAT-26 foi de 19,8 pontos. A validação e
confiabilidade de consistência interna do teste, representadas pelo alfa de Crombach 0,80, foram
consideradas estatisticamente bastante satisfatórias por este valor estar próximo de 1,00. Concluímos
assim, que o EAT-26 encontra-se em ótimas condições para ser aplicado em adolescentes,
auxiliando no pré-diagnóstico de possíveis casos de transtornos alimentares. Além disso, políticas
públicas devem reconhecer e valorizar a elaboração de programas informativos para adolescentes e
outros grupos de risco para conhecimento mais amplo desses quadros, possibilitando a precocidade
do tratamento e favorecendo o seu prognóstico.

Nº de Classificação: 3749
VALLADARES, Ana Cláudia Afonso. Arteterapia com crianças hospitalizadas. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 258 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Ana Maria Pimenta
RESUMO: A hospitalização institui uma crise na vida da criança e afeta tanto seu lado orgânico como
o psíquico, determinando distúrbios comportamentais diversos e interrompendo seu desenvolvimento
normal. Assim, o trabalho junto às crianças hospitalizadas torna-se fundamental para amenizar os
efeitos negativos da doença, hospitalização e tratamento, que ameaçam seu desenvolvimento
psicossocial normal. A arteterapia, meio de expressão e criação, restabelece uma maneira natural da
criança comunicar-se com as outras pessoas; através dela a criança amplia seu conhecimento sobre
o mundo e se desenvolve emocional e socialmente, motivo pelo qual não deve faltar na vida de
qualquer criança, especialmente daquelas hospitalizadas. O objetivo deste trabalho é analisar os
efeitos da utilização da arteterapia com crianças hospitalizadas. Trata-se de uma pesquisa com a
abordagem quase-experimental, baseada em estudos quantitativos, fundamentados na mudança de
comportamento e desenvolvimento das crianças hospitalizadas, bem como das imagens
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configuradas. Participaram do estudo 20 crianças, distribuídas em dois grupos: grupo experimental
(n=10) e grupo controle (n=10). Crianças pertencentes ao grupo experimental submeteram-se às
intervenções em arteterapia, sendo avaliadas através de instrumentos preestabelecidos, antes e após
as intervenções em arteterapia, enquanto as do grupo controle também foram avaliadas no mesmo
período, porém sem as referidas intervenções. A análise dos dados mostrou que as crianças do grupo
experimental melhoraram seu comportamento, desenvolvimento plástico e produções plásticas, ao
contrário das do outro grupo, que permaneceram com desempenhos mais uniformes. A arteterapia
constituiu-se num excelente meio para canalizar, de maneira positiva, as variáveis do
desenvolvimento da criança hospitalizada e neutralizar os fatores de ordem afetiva que, naturalmente,
surgem, além de expor potenciais mais saudáveis da criança, por vezes pouco estimulados no
contexto da hospitalização.

Nº de Classificação: 3750
BATTAGLION NETO, Angelo. Conhecimento e a prática dos acadêmicos da educação física
com atuação na saúde pública (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 142 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Iranilde José Messias
RESUMO: O estudo foi realizado com os acadêmicos da Educação Física e os beneficiários de um
Programa de Saúde Pública dirigidos à adultos supostamente sadios ou portadores de doenças
crônicas degenerativas. Este trabalho tem como objetivo estudar a dimensão do saber e as
habilidades técnicas a serem enfatizados na formação acadêmica do profissional de educação física,
bem como produzir uma estratégia pedagógica de capacitação, através do emprego de técnica de
grupo operativo, onde os sujeitos do estudo estão centrados na tarefa de trocarem experiências e
avaliarem sua participação nesta área. Para compreender melhor o vivencial dos participantes deste
trabalho optou-se pela pesquisa quanti-qualitativa, utilizando-se a pesquisa-ação como metodologia,
em que todos os envolvidos interagem em busca de soluções de problemas previamente identificados
através de um diagnostico da situação. Assim, foram coletados dados através da aplicação de quatro
instrumentos de avaliação, cujos resultados identificaram que as áreas de Fatores de Risco,
Avaliação e Testes de Aptidão Física e Planejamento da Educação Física em programas de
promoção em saúde são os temas disparadores mais carentes percebidos para as dimensões
cognitivas da Educação Física em relação à Saúde. No segundo momento desta estratégia inovadora
de auto-capacitação, foram feitas discussões dentro do encontro participativo, observando-se
esforços e sentimentos conflitantes no processo de formação acadêmica e no principio relativo da
Qualificação Profissional. Para minimizar as tarefas mais problemáticas, este autor propõe a melhoria
dos recursos didáticos, comunicação, informação, ações políticas e, principalmente, a valorização e
conscientização acadêmica sobre a importância do exercício físico nos programas de saúde pública e
na qualidade de vida da população.

Nº de Classificação: 3751
MENCARONI, Denise Aparecida. Análise espacial da endemia hansênica no município de
Fernandópolis/SP. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2003. 112 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): OLIVEIRA, Maria Helena Pessini de
RESUMO: A meta de eliminação da hanseníase como problema de saúde pública até o ano 2000
proposta em 1991 pela OMS, foi postergada para 2005 em alguns países. A doença atualmente é
considerada endêmica em 12 países no mundo e o Brasil juntamente com outros onze países,
africanos e asiáticos, são os responsáveis pelos casos da doença ainda existentes no mundo. O
processo de urbanização intenso ocorrido no país principalmente a partir da década de 70, não só
agravou a hanseníase, mas todas as outras endemias. Este estudo tem como objetivo analisar a
endemia hansênica na área urbana do município de Fernandópolis/SP, segundo sua distribuição
espacial, descrevendo sua relação com as condições de vida da população, visando orientar o
planejamento local das políticas públicas de controle e eliminação da hanseníase. Trata-se de um
estudo ecológico, cujo dados de morbidade foram obtidos no SINAN (Sistema de Informações de
Agravos de Notificação) no período de 1997 a 2002 e os dados referentes à população foram obtidos
no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) relativos ao Censo Demográfico de 2000. A
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base cartográfica georreferenciada foi adquirida no setor de planejamento da prefeitura municipal. O
Índice de Carência Social construído com as variáveis renda, escolaridade, estrutura urbana e
condições de habitação, classificou os setores censitários urbanos e estes foram comparados com os
respectivos coeficientes de detecção média de casos novos de hanseníase no período. O
georreferenciamento dos dados agregados por setores censitários possibilitou essa análise.
Estabeleceu-se áreas de alto (17,62%), médio (24,43%) e baixo risco coletivo (57,96%). O método
proposto contribuiu para detectar as desigualdades sócio-econômicas e identificar a relação com os
padrões da distribuição da ocorrência da hanseníase no município. Evidenciou áreas prioritárias de
ações de saúde, instrumentalizando o planejamento em nível local. Acredita-se que somente com
ações intersetoriais de saúde que retrate a melhoria das condições de vida da população, o município
possa atingir e manter a tão almejada meta de eliminação da hanseníase como problema de saúde
pública.

Nº de Classificação: 3752
MATUMOTO, Silvia. Encontros e desencontros entre trabalhadores e usuários na Saúde em
transformação: um ensaio cartográfico do acolhimento. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 186 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MISHIMA, Silvana Martins
RESUMO: Este trabalho é uma produção cartográfica da experiência de análise produzida com a
equipe de trabalhadores de uma unidade básica de saúde, na perspectiva da produção do
acolhimento, buscando destacar as perdas de sentido que capturam a produção do cuidado e os
movimentos que apontam para novas formas de acolher o usuário, e, apostando na tese de que é
possível explorar linhas de fuga para produzir vida na saúde. Contextualizamos a experiência no
processo sócio-histórico da saúde que conforma modelos assistenciais segundo um recorte
interessado da realidade, utilizando o referencial teórico metodológico da análise institucional, linha
esquizoanalítica (Deleuze & Guattari), e do processo de trabalho em saúde (Merhy), destacando três
aspectos intrinsecamente relacionados: a configuração de uma nova ordem, a da sociedade mundial
de controle (Deleuze), promovendo um controle contínuo, instantâneo, em espaço aberto, através de
senhas de acesso, e o perigo desta lógica dar a tônica a práticas como as de Saúde da Família; o
desafio da construção de uma grupalidade a partir da constituição de uma equipe de trabalhadores,
frente aos intensos processos de produção de subjetividade, à lida com a diversidade e complexidade
da demanda de problemas dos usuários, às dificuldades da reconstituição dos saberes e práticas que
já não dão conta de responder aos problemas, aos obstáculos da inclusão das diferenças explicitadas
nas relações entre trabalhadores, e desses com os usuários; enfim, a micropolítica da relação
trabalhador-usuário comandada por investimentos de interesse e desejo, conscientes e inconscientes
e o modo como reproduzimos ou não a subjetividade dominante no processo de trabalho em saúde
com todo seu arsenal tecnológico próprio. Na ambigüidade do desejo de saber e do medo de se ver,
em meio as dores e sofrimentos de usuários e trabalhadores, a equipe foi se percebendo produzindo
a exclusão dos usuários camuflada por critérios técnicos, clínicos, burocráticos e administrativos.
Vivenciou as dificuldades de superar os obstáculos a despeito das ressonâncias e implicações que as
dores e problemas dos usuários causam nos próprios trabalhadores, os conflitos que emergem nas
relações entre os trabalhadores para a resolução dos problemas, sem conseguir ser efetiva em
afastar-se de suas próprias dificuldades para olhar para o usuário. A análise revelou o funcionamento
da equipe como o de uma escola, que fecha no período de férias, mas mantendo atividades mínimas
sem conseguir, entretanto, estruturar o trabalho de forma que contemple o descanso do trabalhador e
as necessidades dos usuários. À medida que a grupalidade vai ganhando consistência, apesar das
crises e conflitos, é possível arriscar na explicitação do não-saber, buscar cooperação mútua para
produção de cuidado com o outro e para a lida com os afetos inerentes ao encontro com este outro.
Alguns elementos mostraram-se provocadores da ordem instituída com potência para criação do
novo, como a presença dos agentes comunitários na equipe, discussões de casos de famílias para a
construção de projetos terapêuticos mais implicados e mudança do locus de trabalho da unidade de
saúde para o domicílio como possibilidade de mudança nas relações de poder entre trabalhador e
usuários.

Nº de Classificação: 3753
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PAULA, Juliana Ferreira Lima de. Aeromicrobiota do ambiente cirúrgico: princípios e
peculiaridades da climatização artificial. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ANDRADE, Denise de
RESUMO: O presente estudo tem como meta primordial investigar a temática aeromicrobiota do
ambiente hospitalar, especialmente, do centro cirúrgico com vistas a enfocar contaminação biológica
por conseqüência da climatização artificial, bem como fornecer informações técnicas aos profissionais
afins. Assim, estabeleceu-se como objetivos específicos: quantificar e categorizar a produção do
conhecimento científico nacional e internacional relacionada a aeromicrobiota do ambiente hospitalar
e testar um método de avaliação microbiológica do ar do ambiente cirúrgico considerando os
parâmetros biológicos da legislação nacional, e o binômio custo/benefício. As autoras evidenciaram
na literatura investigada que a avaliação microbiológica do ar é expressiva nos estudos, e, quanto ao
tipo de microrganismo o Aspergillus sp e o Staphylococcus sp foram os mais mencionados. Em
seguida, apontam a problemática da aerocontaminação biológica e discutem as alternativas de
controle da qualidade do ar. Com relação a avaliação microbiólogica do ar por meio de placas
PetrifilmTM AC - Aerobic Count (3M, St Paul, MN, USA) em diferentes salas cirúrgicas ortopédicas
observaram que o número de amostras positivas da entrada foi menor que na saída do ar: sala1, 0,0
na entrada e 55,6 na saída; sala 2, 40 e 83,3 e na 14 de 20,0 e 60,0%, respectivamente. Quanto ao
nível de contaminação (ufc) foi expressiva apenas duas amostras da sala 2. No computo geral, os
gêneros isolados foram Bacillus, Micrococcus, Actinomyces. Vale acrescentar que fungos não foram
detectados. Esses resultados apontam para a eficiência do sistema de climatização. Alertam para a
necessidade de uma pluralidade de ações estruturadas na multidisciplinaridade, bem como, na
aplicação crítica das Resoluções e Portarias vigentes.

Nº de Classificação: 3754
SILVA, Sílvia Sidnéia da. Angina pectoris instável: perfil de clientes de uma instituição privada.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 102 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NOGUEIRA, Maria Suely
RESUMO: Trata-se de estudo descritivo com abordagem de análise quantitativa que tem por objetivo
identificar o perfil de clientes portadores de angina pectoris instável atendidos numa instituição
privada, de um município do interior paulista. O referencial teórico utilizado foi o modelo de "Campo
de Saúde" de Lalonde que analisa elementos como a biologia humana, meio ambiente, estilo de vida
e organização dos serviços de saúde diante da ocorrência de patologias. A amostra constituiu-se de
58 clientes, com idade entre 34 e 88 anos, de ambos os sexos, a maioria aposentados, que
reinternaram na Unidade Coronariana da referida instituição, no período de 01 de setembro de 2002 a
31 de março de 2003. A coleta de dados se deu no domicílio dos clientes, através de entrevista semiestruturada; aplicada pela pesquisadora. Quanto à biologia humana 32,7% clientes apresentaram
obesidade; os pais destes tiveram como causa mortis o infarto agudo do miocárdio e angina pectoris
com índices de 24,1% e 20,7%, respectivamente; os antecedentes familiares mais freqüentes quanto
às patologias foram a ocorrência de infarto agudo do miocárdio em 22,4% dos pais e hipertensão
arterial sistêmica em 41,3% dos parentes próximos; 84,4% clientes possuíam hipertensão arterial
sistêmica; 46,5% eram hipercolesterolêmicos; 27,5% tiveram doença vascular periférica e 17,2%
apresentaram quadro de acidente vascular cerebral; valores de PAS=140 mmHg e PAD=90 mmHg,
identificados em 71,1% e 55,7% dos clientes, respectivamente; além de valores de glicemia de jejum
>110 mg/dl apresentados por 34,5% da amostra. Com relação ao meio ambiente, 55,1% dos clientes
possuíam 1º grau incompleto e 8,6% eram analfabetos; 82,7% dos clientes eram casados, 65,5% não
exerciam atividade remunerada e tinham renda familiar entre 03 e 06 salários mínimos. No que
concerne ao estilo de vida, 100% dos clientes relacionaram a doença com fatores de risco como a
hipertensão arterial sistêmica, o estresse, história familiar, dieta inadequada, tabagismo e falta de
atividade física; 24,1% referiram o consumo de bebida alcoólica; 55,2% eram ex-fumantes; 37,9% dos
clientes realizavam atividade física; 48,3% referiram fatos ocorridos antes da dor anginosa; 55,2% dos
clientes relataram alterações de sono; inatividade sexual em 43,1% dos clientes sendo que 88,0%
das clientes já estavam na menopausa e apenas 13,6% faziam terapia de reposição hormonal. No
tocante ao atendimento de saúde, todos os clientes eram conveniados mas apenas 13,8% dos
clientes utilizavam o serviço de medicina preventiva disponibilizado pelo convênio para prevenir
doenças; o serviço de saúde pública é referência para a amostra no tocante à aquisição de
medicamentos. Os achados confirmaram a interferência dos elementos referenciados pelo modelo de
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"Campo de Saúde" na ocorrência das patologias e identificaram a necessidade de trabalhar a
mudança no estilo de vida dos clientes, através da prevenção dos fatores de risco para as doenças
cardiovasculares e promoção da saúde, em geral.

Nº de Classificação: 3755
NASCIMENTO, Evania. Desenvolvimento de pesquisa-ação com caminhoneiros de estrada:
trabalhando na problematização as questões voltadas à sexualidade, DST/aids e drogas. Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 229 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BUENO, Sônia Maria Villela
RESUMO: Os caminhoneiros de estrada constituem um grupo de grande mobilidade geográfica em
função do trabalho - o transporte de cargas, que exige vários dias até meses fora de suas casas e
longe da família. A solidão a que se vêem condicionados torna alguns destes profissionais
vulneráveis a manterem relacionamentos sexuais no transcurso das viagens. Assim, este estudo tem
por objetivo investigar os fatores de vulnerabilidade entre os caminhoneiros de estrada para o risco de
contaminação com o HIV/aids. A metodologia utilizada foi o método quali-quantitativo que teve como
eixo norteador a pesquisa - ação e o método da problematização de Paulo Freire. A coleta de dados
foi realizada no período de janeiro a fevereiro de 2003, através de uma entrevista semi-estruturada.
Foram entrevistados neste período 50 caminhoneiros de estrada presentes nas cooperativas que
serviram de campo para este estudo. A análise dos dados quantitativos foi feita com base na
estatística descritiva e os dados qualitativos através do método de Bardin (1979). Os resultados
encontrados apontam que os caminhoneiros têm conhecimentos sobre vários aspectos da
transmissão da aids, mas muitos se envolvem em relacionamentos sexuais na estrada sem o uso do
preservativo. Por outro lado, o uso de álcool e anfetaminas (para reduzir o sono) faz parte do
cotidiano de alguns destes profissionais, constituindo fatores de vulnerabilidade, uma vez que sob o
efeito da bebida nos pontos de paradas para descanso alguns se envolvem com prostitutas.
Finalmente, concluímos que os comportamentos observados entre os caminhoneiros estão
fundamentados em princípios socialmente construídos com base na cultura machista, levando muitos
a se envolverem no sexo sem proteção ou a aventuras como forma de mostrar sua virilidade a
qualquer custo, tornando-os, deste modo, vulneráveis a DST/aids.

Nº de Classificação: 3756
NEVES, Fátima Regina de Almeida Lima. Aconselhamento para realização da sorologia anti-HIV
em gestantes: factibilidade e utopias (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GIR, Elucir
RESUMO: Devido à importância do número de casos de aids entre mulheres e o conseqüente
aumento da transmissão materno infantil, a Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto-SP,
instituiu a partir de 1996 o "Protocolo de Oferecimento da Sorologia Anti-HIV no Pré-natal com
Aconselhamento Pré e Pós-teste". Este estudo se propôs a contextualizar como se dá o processo de
aconselhamento na percepção dos profissionais enfermeiros e médicos ginecologistas que realizam
esta tarefa. Nossa prática profissional tem mostrado que existem algumas causas que fazem com os
profissionais de saúde não realizem o aconselhamento para a realização da sorologia anti-HIV no
pré-natal conforme preconizado dentro do protocolo. Talvez se devam ao fato do diagnóstico da
infecção pelo HIV não ser cogitado pelo profissional de saúde, em relação às usuárias de seu serviço,
as quais não correspondem ao estereótipo criado para um portador do HIV, por ser uma doença
incurável e encontrar dificuldade em lidar com esta limitação e pelo modelo de assistência à saúde
vigente ser centrado na doença. Como referencial metodológico numa abordagem qualitativa,
utilizamos a Análise de Prosa de André (1993), pós-realização de grupos focais com estes
profissionais. Nesta técnica, o tópico explorado foi o aconselhamento, captado nas diferentes visões
dos atores sociais envolvidos. A partir de suas falas, extraímos os núcleos temáticos:
aconselhamento e processo de trabalho. No núcleo temático aconselhamento emergiram como
subtemas: o caráter voluntário do teste anti-HIV; a percepção de risco; a quebra da cadeia de
transmissão da infecção e os sentimentos mobilizadores frente ao HIV/AIDS. Dentro do núcleo
temático, processo de trabalho, dois subtemas foram gerados a saber: planejamento das ações nas
unidades de saúde e recursos humanos em saúde. Utilizamos como referencial teórico, o conceito de
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vulnerabilidade, um conceito ainda em construção, dentro do fenômeno aids. Neste sentido ousamos
utilizá-lo para identificar os determinantes que fragilizam a assistência à população no recorte do
processo de aconselhamento. Levamos em consideração as múltiplas dimensões da prática do
aconselhamento frente ao modelo assistencial vigente e à subjetividade dos atores envolvidos.
Apesar de todo avanço no campo do conhecimento científico e tecnológico, a aids continua sendo
uma doença que mobiliza muitos sentimentos entre eles medo, confusão, desinformação e
discriminação. Ficou evidente a necessidade de se priorizar temas transversais como sexualidade e
drogas na formação e capacitação dos profissionais de saúde, marcador indelével neste estudo. Para
melhorar a qualidade da assistência usando a estratégia do aconselhamento serão necessárias
reflexões e análises da prática do aconselhamento, sob a ótica da relação profissional de
saúde/cliente, pelos próprios profissionais de saúde em espaços coletivos de trabalho. Este espaço
coletivo deve ser estabelecido com o propósito de favorecer a auto-análise, buscando a
sensibilização para a necessidade de mudança no modo de fazer o trabalho em saúde.

Nº de Classificação: 3757
GAIOLI, Cheila Cristina Leonardo de Oliveira. Ocorrência de maus-tratos em idosos no domicílio.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. [92] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): RODRIGUES, Rosalina Aparecida Partezani
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo verificar a ocorrência de maus-tratos em idosos no
domicílio, levantando fatores possivelmente relacionados, os agressores e lesões causadas, segundo
a Classificação Internacional das Doenças (CID - 10). A amostra constou de 87 idosos, de ambos os
sexos, com idade de 60 anos ou mais, residentes no município de Ribeirão Preto-SP, que realizaram
Boletim de Ocorrência nas Delegacias de Polícia e que foram submetidos a exame de corpo de delito
no Instituto Médico Legal, no ano de 2002. Foram consultados laudos de exames de corpo de delito e
usado um instrumento para coletar informações, e a análise utilizada foi a estatística descritiva. Os
maus-tratos no domicílio ocorreram com maior freqüência entre idosos do sexo masculino (58,6%),
com idade média de 75 anos. Da amostra analisada, (45,2%) eram casados e foram agredidos por
familiares como filhos, netos, genros e noras (47,1%). A maioria (57,4%) dos idosos não recorreu ao
atendimento médico e serviços de saúde. Do total, apenas (9,2%) foram encaminhados para o
hospital. No que se refere aos tipos de lesões sofridas, (33,5%) apresentaram traumatismo superficial
não especificado de ombro e braço e (33,3%) mais de um tipo de lesão, como traumatismos
superficiais múltiplos no corpo. Os maus-tratos em idosos estão se tornando cada vez mais evidentes
na sociedade, adquirindo dimensão social e de saúde pública. Urge conhecer essa realidade por
meio de avaliação de registros detalhados das condições das vítimas e de pesquisas sistematizadas,
a fim de se prevenir situações abusivas no âmbito familiar, bem como estabelecer políticas públicas
para propiciar aos idosos estrutura de apoio à família, autonomia e independência.

Nº de Classificação: 3758
TOLEDO, Vanessa Pellegrino. Sistematização da assistência de enfermagem psiquiátrica em um
Serviço de Reabilitação Psicossocial. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 109 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SCATENA, Maria Cecília Morais
RESUMO: Em face das modificações na assistência institucional ao paciente psiquiátrico, através de
tratamento sem a internação em hospital, nova postura é exigida dos profissionais de saúde que
prestam assistência a essa clientela, como é o caso do enfermeiro. Assim, o objetivo deste trabalho é
enfatizar a importância da sistematização da assistência de enfermagem, também na área da saúde
mental, como um recurso a mais para aprofundar o conhecimento das condições de saúde física e
emocional do paciente em busca de reabilitação psicossocial. Para tanto, foi utilizado um instrumento
para abordagem qualitativa de sete sujeitos, contendo histórico de enfermagem baseado nos nove
padrões de reações humanas da NANDA - North American Nursing Diagnosis Association, que
contemplam os âmbitos psicossocial, fisiológico, econômico e cultural do ser humano, adaptado para
o serviço de reabilitação psicossocial. Todos os sujeitos são pacientes de centro de saúde mental,
provenientes de unidades básicas de saúde do município de Araras-SP e ex-internos da clínica
psiquiátrica Antonio Luiz Sayão, da mesma cidade, por motivo de alta hospitalar. O histórico de
enfermagem mencionado favorece a prestação de cuidado individualizado e qualificado e vem sendo
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utilizado há três anos no Centro Universitário Hermínio Ometto - Uniararas, na disciplina de
semiologia e semiotécnica. Quatro categorias foram enfocadas na análise dos dados - histórico de
enfermagem (com as condições relevantes sobre o estado de saúde dos sujeitos), diagnósticos de
enfermagem prioritários para a reabilitação psicossocial, síntese das intervenções de enfermagem
propostas e, por último, a avaliação do obtido com as intervenções operadas. Foi possível constatar
que o processo proposto promove atuação mais eficaz do enfermeiro e vislumbra uma práxis mais
abrangente nessa área da assistência à saúde, ao possibilitar-lhe melhor conhecimento daquele a
quem direciona seu cuidado e, conseqüentemente, mais subsídios para auxiliá-lo na almejada
trajetória rumo à retomada do exercício de sua cidadania. Quanto ao aprimoramento de sua prática
profissional é necessário que o enfermeiro busque na educação continuada suprir as falhas na sua
ação.

Nº de Classificação: 3759
DURÃO, Ana Maria Sertori. Grupo de acompanhamento de pacientes portadores de
esquizofrenia medicados com clozapina e de seus familiares: o impacto sobre o cotidiano de
suas vidas. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2004. [152] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Maria Conceição Bernardo de Mello e
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa de avaliação, de natureza qualitativa,do tipo descritivo
exploratório. Que teve como proposta descrever o cotidiano do portador de esquizofrenia em três
momentos: antes do uso da clozapina; após o uso da clozapina; após o uso da mesma e o
acompanhamento em grupo. A população foi constituída por todos os portadores de esquizofrenia
que participaram do grupo de medicações atípicas (GRUMA) em uso de clozapina e um familiar que
os acompanhavam com maior freqüência ao grupo. Para coleta dos dados foram realizadas
entrevistas semi-estruturadas, com pacientes e familiares, guiadas por roteiros pré-elaborados. As
mesmas foram gravadas e, posteriormente, transcritas na íntegra pelo próprio pesquisador.Foi
utilizada a análise qualitativa a qual embasou-se nos passos propostos por Minayo (1996). Obteve-se
como resultados que antes do uso da clozapina e acompanhamento em grupo, a imprevisibilidade de
comportamento e a demonstração de agressividade eram constantes no cotidiano dos pacientes e
seus familiares, gerando grande sofrimento psíquico para ambos, além do desconhecimento sobre a
doença. A manifestação dos sintomas constituía causa de isolamento social, perdas de relações com
as pessoas mais próximas, prejudicando de maneira significativa às atividades de trabalho, estudo e
de convívio social. Após o uso da clozapina, antes de realizarem acompanhamento em grupo, os
pacientes apresentaram expressiva melhora dos sintomas positivos da doença, principalmente no que
se refere à agressividade. Entretanto, verificamos que as dificuldades nos relacionamentos, no
trabalho, no estudo, nas atividades de convívio social e em outras atividades do cotidiano dos
pacientes permaneceram. Foi possível verificar que após o uso da clozapina e acompanhamento em
grupo houve melhora do relacionamento, antes difícil, diminuição da ansiedade e da agressividade,
aumento da a auto-estima, da tolerância e força de vontade bem como fortalecimento dos vínculos
familiares. O grupo em questão possibilitou que pacientes e familiares fossem orientados a
reconhecer os sintomas da doença e os sinais prévios de efeitos colaterais concernentes ao
tratamento. Evidencia-se, também, a importância do acolhimento, da amizade e do conforto
encontrado no grupo, além do clima de solidariedade e segurança. Constatou-se, assim, que apesar
das adversidades de um sistema de saúde ainda incipiente, profissionais parecem ainda investir nas
possibilidades de encontro, buscando meios para a criação de novas realidades no cotidiano
pacientes e seus familiares.

Nº de Classificação: 3760
GUIMARÃES, Eliane Marina Palhares. Sistema de informação hospitalar: instrumento para tomada
de decisão no exercício da gerência de unidades funcionais. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 229 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MARTINEZ ÉVORA, Yolanda Dora
RESUMO: Este estudo é resultado de uma pesquisa de campo de caráter descritivo, realizada com
os gerentes e coordenadores de unidades funcionais do Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Minas Gerais. Teve como objetivo analisar a utilização de sistemas de informação
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enquanto instrumento para a tomada de decisão no exercício da gerência de unidades funcionais. A
abordagem qualitativa utilizada na coleta e análise dos dados, com base na análise de conteúdo de
Bardin, propiciou discussões fundamentadas na teoria e reflexões sobre a prática da gerência de
unidades funcionais e a utilização de sistemas de informação como instrumento da gerência. O
desenvolvimento da pesquisa considerou no primeiro momento, a caracterização da função de
gerência de unidade funcional e as ações de tomada de decisão realizadas no exercício desta
função. Posteriormente, foi descrito o ambiente informacional por meio do levantamento das
informações produzidas pelos profissionais que exercem função de gerência, dos usuários dos
sistemas, das necessidades de informação, das fontes de informação utilizadas, da avaliação das
fontes disponíveis e da identificação de fontes potenciais. Os resultados do estudo constatam que a
fase em que se encontra o processo de implementação do modelo gerencial de unidades funcionais é
diferente em cada unidade estudada. Algumas já formalizaram a criação da unidade funcional, por
meio do contrato de gestão e, outras ainda permanecem reproduzindo o modelo de gestão
organizado em coordenações de enfermagem, médica e administrativa. Esta situação faz com que o
uso de sistemas de informação para apoio à decisão seja incorporado de forma diferenciada pelos
profissionais. Alguns reconhecem o sistema como um instrumento de apoio à decisão, desde que
seja garantido o acesso às informações de forma segura e confiável. Para outros, a dificuldade em
identificar os usuários, as necessidades e as fontes de informação demonstra o pouco conhecimento
das possibilidades de sistematização das informações para uso no processo de trabalho. A
incorporação de tecnologias computacionais na organização da informação foi identificada como
condição para viabilização e integração do sistema, reconhecendo a necessidade de definir critérios
de segurança para a alimentação e a recuperação das informações de forma seletiva. Finalmente,
subsídios foram sugeridos para o desenvolvimento de sistemas de informação que respondam às
demandas e necessidades dos usuários, bem como, para sua automação.

Nº de Classificação: 3761
SILVEIRA, Edilene Aparecida Araújo da. Compreendendo os sentimentos do visitante do cliente
internado com aids. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2004. 93 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Ana Maria Pimenta
RESUMO: Compreender o que pensam os visitantes do portador de aids é um tema de pesquisa
relevante, no contexto de uma prática de saúde na qual se pressupõe uma participação ativa
daqueles que recebem o cuidado. Este estudo abordou, através de entrevistas individuais, semiestruturadas, dez visitantes de clientes com aids, internados em uma unidade especializada, de um
hospital geral, com o objetivo que compreender os sentimentos dos familiares e amigos que visitavam
uma pessoa próxima portadora. A caracterização desses visitantes mostrou que a maioria deles é
mulher com vínculos de consangüinidade com o portador: mãe, irmã, tia, entre outros. A análise das
entrevistas foi realizada com base no referencial teórico-metodológico das representações sociais e
centrou-se em categorias prévias que circunscreveram o tempo que cerca a construção dessas
representações, quais sejam: tempo longo, tempo vivido e tempo curto. No contexto do tempo longo,
apareceram conteúdos de construção da representação da aids que remeteram a questões, como
estigma, preconceito e morte. No contexto do tempo vivido, foram representadas as razões para a
manutenção e/ou reatamento dos vínculos entre visitante e portador, sustentadas nas relações de
dar, receber e retribuir, que são os fundamentos da solidariedade entre essas pessoas. No contexto
do tempo curto, apareceram os significados do adoecimento e suas repercussões imediatas na vida
dos participantes. Reitera-se, aqui, a importância destes achados tendo em vista a demanda que se
impõe aos profissionais da saúde, de um modo geral, que atuam junto a portadores de doenças cujo
tratamento estende-se por um período longo de tempo e com os quais têm grande proximidade.

Nº de Classificação: 3762
SONEGO, Joseila. Estudo sobre a busca de apoio social por mulheres primíparas na fase
puerperal. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2004. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Ana Maria de
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RESUMO: Com a maternidade, a mulher adquire um novo "status" social, o de ser mãe, fase de
transição em seu ciclo vital que requer uma redefinição de papéis, como também de adaptações e
incorporação de atividades que, com o nascimento de um filho, passam a fazer parte de seu
cotidiano. Essa fase caracteriza-se como um período de crise e a mulher poderá precisar de fontes de
apoio social, o qual é entendido como um fenômeno interpessoal, traduzido por expressões de
carinho, confiança, validação do valor pessoal, um dar e receber recíproco de informações e ajuda,
contribuindo para reduzir a sensação de isolamento e desorganização que ela pode apresentar. O
presente estudo é do tipo quantitativo, de natureza descritiva e teve como objetivos identificar em que
situações, no puerpério, mulheres primíparas, acessam fontes de apoio social e quais foram as fontes
acessadas por elas. A coleta dos dados foi realizada com 97 mulheres primíparas que tiveram seus
filhos em uma maternidade filantrópica e compareceram à consulta de enfermagem pós-alta
hospitalar, nos meses de junho e julho de 2003. Para as entrevistas utilizamos um instrumento com
perguntas abertas, sendo que os resultados foram categorizadas após o término da coleta dos dados
e dispostos em um banco de dados eletrônico - Excel e sumarizados com auxílio do software SPSS Statistical Program for Social Sciences 10.0. No puerpério as mulheres acessaram fontes de apoio
por apresentarem dificuldades relacionadas ao aleitamento materno, a adaptação à maternidade, aos
cuidados com o recém-nascido e com seu autocuidado. Os dados apontam a existência de situações
em que a puérpera não apresentou dificuldades no domicílio devido às informações que recebeu na
maternidade, tanto no grupo de gestantes como durante a internação no alojamento conjunto.
Também foram fontes de apoio predominante das mulheres no pós-parto a mãe e o companheiro.
Evidenciamos que são diversas as situações que a mulher precisa de fontes de apoio social ao
vivenciar a maternidade pela primeira vez, sendo que a educação em saúde realizada pelo serviço
em que recebeu assistência ao ciclo gravídico-puerperal, a ajuda de familiares e amigos, como
também as informações repassadas pelos meios de comunicação configuram-se como fontes, nas
quais a mulher pode solucionar dúvidas e se instrumentalizar para a prática da amamentação, para o
autocuidado e o cuidado com a criança.

Nº de Classificação: 3763
MOI, Regiane Cristina. Envelhecimento do sistema tegumentar: revisão sistemática da
literatura. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2004. [97] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENDES, Maria Manuela Rino
RESUMO: Com o objetivo de identificar o conhecimento sobre o envelhecimento do sistema
tegumentar, caracterizado como senescência, apesar da ocorrência de diversas patologias na pele a
ela associadas, este trabalho utilizou o método da revisão integrativa da literatura (Ganong, 1987). A
análise dos artigos foi quantitativa e qualitativa, firmada num roteiro de coleta de dados seguindo seis
critérios de identificação a seguir: autor; profissão e local de atuação; país de origem e periódicos;
características da amostra estudada; tipos de modelos do estudo; objetivos da pesquisa;
conhecimentos sobre o tema definido para estudo. A amostra foi composta de cinqüenta e sete
publicações, sendo a maioria na língua inglesa. Os objetivos definidos pelos pesquisadores
envolveram: níveis de elastina, funções da pele nos idosos, avanços na genética molecular, acúmulo
de apagamento DNA de mitocôndrias com envelhecimento da pele, níveis de ácido hialurônico,
envelhecimento cutâneo e dermatoses geriátricas, colágeno na pele e massa óssea durante o
envelhecimento, e manchas de pessoas que foram radiadas. Como o envelhecimento da pele está
associado não só ao critério cronológico, mas, também, a aspectos externos relativos ao modo de
vida das pessoas, como a exemplo, tipos de dieta, exposição ao sol e saúde emocional, entre outros,
é importante conhecer as implicações intrínsecas ao avanço da idade, para buscar alternativas que
minimizem os impactos sofridos pelo envelhecimento. Revela-se neste estudo o envelhecimento
intrínseco, extrínseco e principais modificações epidérmicas e dérmicas no envelhecimento,
apontando a necessidade de continuidade de pesquisas voltadas às alterações do sistema
tegumentar do idoso e, principalmente, estudos e experimentos nacionais nessa área.

Nº de Classificação: 3764
MARUYAMA, Sônia Ayako Tao. Experiência da colostomia por câncer como ruptura biográfica
na visão dos portadores, familiares e profissionais de saúde: um estudo etnográfico (A). Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 286 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
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Orientador(es): ZAGO, Márcia Maria Fontão
RESUMO: O estudo procurou compreender, numa abordagem voltada à dimensão cultural, o
significado de ter colostomia por câncer, na visão dos portadores, familiares e profissionais de saúde.
Os referenciais teóricos que embasaram tal compreensão foram a antropologia interpretativa de
Clifford Geertz e de Arthur Kleinman e o método da etnografia. Os informantes que participaram do
estudo foram: doze portadores de colostomia por câncer, cinco familiares e sete profissionais de
saúde. Os dados foram coletados por entrevistas semi-estruturadas em forma de narrativas e
observações participantes. Pela análise dos dados, identificamos códigos que permitiram a
construção de três categorias: a vida antes da colostomia por câncer e o processo de adoecer, a vida
após ter uma colostomia por câncer, e o cuidado profissional ao portador de colostomia por câncer e
seu familiar. Estas categorias foram integradas em três temas "Ter colostomia por câncer é o destino
de cada um", "Ter colostomia por câncer é sobreviver com sofrimento" e "Ter colostomia por câncer é
uma questão individual". O primeiro tema aborda a colostomia por câncer como destino, relacionado
à crença religiosa. O segundo tema aborda que ter uma colostomia por câncer é um atributo moral
relacionado a uma concepção estigmatizada pela sociedade, por isso constitui uma condição de
sofrimento. O terceiro tema aborda que a norma social e a biografia de cada pessoa são aspectos
culturais que influenciam a experiência do adoecimento como uma situação particular. Finalizando, o
estudo possibilitou compreender que o destino, o sofrimento e a individualidade se integram de forma
lógica no fenômeno como uma ruptura biográfica, na visão dos sujeitos, que deve ser considerada no
cuidado pelos profissionais de saúde.

Nº de Classificação: 3765
MARIUTTI, Mariana Gondim. Cuidado de enfermagem na visão de mulheres em situação de
abortamento (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2004. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALMEIDA, Ana Maria de
RESUMO: O trabalho se propõe a compreender como as mulheres em situação de abortamento
reconhecem o cuidado de enfermagem que o vivencia. Para tanto, a autora recorre à metodologia
qualitativa utilizando a análise de conteúdo. Foram coletados depoimentos de treze mulheres
hospitalizadas, em situação de abortamento, mediante as questões: "Como você reconhece o
cuidado de enfermagem que está recebendo? Você pode descrever para mim?" Os discursos foram
analisados e possibilitaram a construção de algumas categorias temáticas, que sinalizaram para o
reconhecimento do cuidado de enfermagem e podem se constituir de subsídios para nortear a
assistência à mulher, para que a sua situacionalidade e individualidade seja contemplada. Os
resultados possibilitaram o reconhecimento de questões importantes ligadas à mulher que recebe o
cuidado de enfermagem nessa situação, como um cuidado que deve levar em consideração o
contexto de vida dessas mulheres, que envolve perspectivas e tabus, criando expectativas do
cuidado que irão receber, envolto por preconceito, um cuidado no qual o biológico é priorizado o que
pelas falas é insuficiente necessitando de um envolvimento genuíno dos profissionais e busca da
integridade. Mostrou-se também como um cuidado no qual há dificuldade na identificação dos
profissionais e no qual o anonimato da equipe se faz presente. O reconhecimento desses aspectos
abre novos caminhos para a assistência de enfermagem a essas mulheres no sentido de contemplálas em sua totalidade.

Nº de Classificação: 3766
WEHBE, Grasiela. Liderança situacional: um modelo para aplicação pelo enfermeiro de unidade de
emergência junto à equipe de enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. [78] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GALVÃO, Cristina Maria
RESUMO: A liderança é um recurso de crucial importância para o desenvolvimento do trabalho do
enfermeiro. Neste estudo enfocamos a liderança deste profissional na unidade de emergência de um
hospital público. Como referencial teórico selecionamos o modelo de liderança proposto por Hersey e
Blanchard, denominado Liderança Situacional. Os objetivos consistiram em identificar a
correspondência de opinião entre o enfermeiro de unidades de emergência e o pessoal auxiliar de
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enfermagem em relação ao estilo de liderança exercido pelo enfermeiro e o estilo de liderança que
este profissional deveria adotar em relação ao nível de maturidade do pessoal auxiliar de
enfermagem frente as atividades assistenciais desenvolvidas na unidade. Para o alcance dos
objetivos traçados, elaborou-se instrumentos que foram submetidos a validação aparente e de
conteúdo. Os instrumentos foram aplicados em doze enfermeiros, dois técnicos e dez auxiliares de
enfermagem que atuavam na sala de trauma da unidade de emergência do hospital investigado. Os
resultados demonstraram que o estilo de liderança mais exercido pelos enfermeiros foi o E3
(compartilhar). A maioria dos sujeitos participantes desta investigação apontou que o enfermeiro de
unidade de emergência deveria adotar em relação ao nível de maturidade do pessoal auxiliar, o estilo
de liderança E4 (delegar) sugerindo que os liderados pesquisados apresentam nível de maturidade
alto (M4). Após análise dos resultados evidenciados, entendemos que a Liderança Situacional pode
ser utilizada como referencial teórico para fundamentar a liderança do enfermeiro de unidade de
emergência com vistas a melhoria da assistência prestada ao cliente e o aperfeiçoamento profissional
da equipe de enfermagem.

Nº de Classificação: 3767
FERREIRA, Paulo Sergio. Percebendo a experiência dos coordenadores na implantação de
serviços abertos em álcool e outras drogas. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VILLAR LUIS, Margarita Antonia
RESUMO: O trabalho tem como objetivo descrever a implantação dos serviços de álcool e drogas e
analisando a experiência vivida no processo de implantação, por seus coordenadores.Realizamos
uma investigação com os coordenadores dos serviços utilizando um questionário semi-estruturado
adaptado para descrever a necessidade da implantação. O instrumento contava com 7 questões
abertas e foi utilizado a entrevista gravada como recurso e permitido uma abordagem qualitativa
fundamentada no estudo de caso. A pesquisa foi realizada entre Setembro de 2002 e janeiro de 2003
envolvendo os profissionais de nível superior que exerciam a função de coordenadores. Verifica-se
pelos resultados obtidos que a demanda reprimida e a insatisfação dos usuários de álcool e seus
familiares sendo tratados em outros serviços de saúde mental gerava insegurança nestes
profissionais que não eram preparados para este tipo de atendimento pressionando os governantes a
criarem os serviços especializados.Esses serviços foram criados com a proposta de tratar o sujeito
dentro do contexto ambulatorial sem excluir o usuário de seu meio social. Quanto ao modelo a ser
implantado foi o médico com a inserção de novos modelos como o psicológico social e cultural, e
priorizando uma equipe multidisciplinar respeitando as suas especificidades. Finalmente o
conhecimento produzido mostra-nos que os serviços abertos em drogas e álcool têm se constituído
um avanço neste tipo de tratamento, mas precisa ainda capacitar um maior número de profissionais
para trabalhar nesta área e buscar novas alternativas de tratamento em seus vários modelos para
indicar ações preventivas e terapêuticas para intermediar essa condição cada vez mais aflitivas que é
a demanda de usuários em busca se soluções para a dependência.

Nº de Classificação: 3768
SANTANA, Mary Elizabeth de. Fístula faringocutânea após laringectomia total: revisão
sistemática e implicações para a enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 188 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SAWADA, Namie Okino
RESUMO: Esta pesquisa utilizou a revisão sistemática com o objetivo de identificar os principais
tratamentos da fístula faringocutânea após a laringectomia total e elaborar recomendações para as
intervenções de enfermagem na assistência ao paciente submetido a laringectomia total, com a
complicação fístula faringocutânea. Foram previamente localizados 1007 estudos, dos quais foram
selecionados 37 estudos publicados em periódicos científicos indexados no Pubmed, Biomednet,
Cinahl, Cochrane Library, MEDLINE e LILACS, desses 17 (46%) abordavam o tratamento da fístula
faringocutânea, após laringectomia total, 10 (27%) discutiam os fatores de risco e os outros 10 (27%)
as complicações após a laringectomia total. A análise desses artigos revelou que o delineamento da
pesquisa predominante nos estudos foi o retrospectivo com 88,5%, e 11,5% prospectivos. A média
de tempo de acompanhamento foi de 8,8 anos e a incidência de fístula faringocutânea, após a
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laringectomia total variou entre 8,7% e 27,0%, envolvendo um total de 635 pacientes. Os fatores de
risco estudados pelos pesquisadores foram: radioterapia pré-operatória, técnica cirúrgica,
traqueostomia pré-operatória, estadiamento do tumor, febre, doenças crônicas, vômito, nível de
hemoglobina e reinício da alimentação oral, formando subgrupos com um número menor de pacientes
e, conseqüentemente obtiveram percentuais individuais maiores de incidência da fístula
faringocutânea, quando comparados com o índice geral de fístula proveniente da amostra inicial do
estudo. O tratamento conservador e cirúrgico da fístula tem por finalidade preservar e restaurar a
região lesada e envolve um processo complexo, dinâmico e sistêmico. Esta complicação aumentou o
período de internação e de cicatrização, com médias de 28 e de 36 dias respectivamente. O
tratamento predominante é ainda o conservador que implica cuidados higiênicos intensivos e o
tratamento da ferida. O planejamento da assistência de enfermagem alicerçado em conhecimentos e
habilidades técnico-científicas acerca do tratamento de feridas aliadas à dimensão psicossocial
resultarão em intervenções de maior qualidade.A incorporação de conhecimentos oriundos da prática
baseada em evidências na prática clínica, trará maior consistência à atuação do enfermeiro no
cuidado do laringectomizado total e portador de fístula faringocutânea.

Nº de Classificação: 3769
OSINAGA, Vera Lúcia Mendiondo. Estudo comparativo entre os conceitos de saúde e de doença
mental e a assistência psiquiátrica, segundo portadores e familiares. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. [142] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FUREGATO, Antonia Regina Ferreira
RESUMO: A representação social da doença é construída a partir da experiência com a enfermidade,
que se traduz em expressões diretas do sofrimento. Essas expressões necessitam ser organizadas
em uma totalidade dotada de sentido, dando a ela significados. As últimas três décadas têm
testemunhado um movimento que impulsionou para a realização de profundas mudanças na atenção
psiquiátrica, propondo-se tratamentos éticos institucionais e comunitários, concomitantemente a
desospitalização. Avaliar a qualidade da atenção a partir da perspectiva do usuário é cada vez mais
necessária. Assim, é possível conhecer as atitudes associadas em relação à assistência recebida.
Estas informações beneficiam a organização dos serviços de saúde, os trabalhadores e os usuários.
O objetivo deste estudo foi comparar as opiniões dos portadores de doença mental e seus familiares
sobre conceitos de saúde e doença mental e sobre a assistência em psiquiatria, em três serviços de
assistência em saúde mental. Para efetivação desta pesquisa houve um longo percurso para
reformulação e validação do instrumento de coleta de dados a EMO - Escala de Medida de Opinião
constituída de 34 questões sobre Conceito e Assistência na saúde mental oferecendo elementos para
a análise e reflexões. A amostra do estudo foi constituída por 750 pessoas que freqüentavam os três
serviços de atenção psiquiátrica selecionados (Unidade de Emergência, Núcleo de Atenção
Psicossocial e Ambulatório Regional de Saúde Mental), sendo 125 portadores e 125 acompanhantes
destes pacientes, em cada um dos serviços. Na análise sócio demográfica e clínica verificou-se que o
fator sexo dos portadores de transtorno mental que freqüentam os 3 serviços investigados (Unidade
de Emergência, Núcleo de Atenção Psicossocial, Ambulatório Regional de Saúde Mental) mostra
maior concentração de mulheres com índice de 60%, 63% e 66% respectivamente. Entre os
acompanhantes evidencia-se a mesma tendência, ou seja, há mais mulheres no papel de cuidadoras
com 63%, 67% e 68%. Os dados do perfil clínico, vem confirmar a presença de divergências tais
como as referentes ao diagnóstico que tanto chamam a atenção pela falta de coesão entre o
diagnóstico médico e o informado pelos portadores ou familiares como pela pouca importância que é
dada a este fato tão relevante para a pessoa que sofre transtorno mental. A idade do portador
mostrou perfil mais jovem na UE, com baixo índice de escolaridade e sem profissão, ou sem
qualificação. Na análise estatística observou-se que houve diferença entre os domínios (conceito e
assistência) nos três locais. Comparando os três locais, verifica-se menor escore médio para os
portadores do NAPS (2,36) e dos seus acompanhantes (2,20). Os valores de concordância do
domínio Conceitos são maiores do que os de Assistência, em todos os locais, tanto para os
Portadores como para os Acompanhantes. O fato de haver maior divergência entre as opiniões
referentes aos Conceitos do que entre as referentes à Assistência reflete a vivência dos sujeitos em
meio a um intenso processo de mudança conceitual e ideológica. Na análise reflexiva verificou-se que
embora não seja possível destacar o tipo de divergência que os sujeitos apresentam em relação aos
Conceitos e Assistência e Saúde mental, os testes mostraram que elas existem. Da análise ainda
pode-se destacar as questões da família como elemento participante de todo o processo terapêutico
e da equipe como um conjunto de elementos inseridos no movimento da reforma, buscando oferecer
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uma assistência ética e respeitosa. Evidencia-se, entretanto, que as mudanças não ocorrem de
maneira linear, nem com igual intensidade em todos os seguimentos mas que estão ocorrendo.

Nº de Classificação: 3770
VALSECCHI, Elizabeth Amâncio de Souza da Silva. Desenvolvimento da disciplina de
Fundamentos de Enfermagem nas escolas públicas do estado do Paraná (O). Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 196 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): NOGUEIRA, Maria Suely
RESUMO: Considerando que a disciplina de Fundamentos de Enfermagem, na atual estrutura
curricular, desempenha função introdutória importante, consubstanciando a transição do ensino das
disciplinas básicas, para uma primeira instância prática; identificando problemas de várias naturezas
no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem da disciplina e diante da necessidade de
reestruturação da estrutura curricular do curso disposta na Lei das Diretrizes e Bases da Educação
(Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), busca-se com este trabalho, a partir da compreensão do
ensino desta disciplina em quatro escolas públicas do estado do Paraná, contribuir com o diagnóstico
atual da mesma e subsidiar reflexões para as alterações instituídas pelas diretrizes curriculares
atuais. Trata-se de um estudo exploratório junto as escolas públicas de Enfermagem do estado do
Paraná com os objetivos de: identificar o perfil dos docentes da disciplina de FE; caracterizar os
programas das disciplinas de FE das escolas de enfermagem públicas do estado do Paraná;
identificar a opinião quanto ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, pelo coordenador
da disciplina de FE; compreender o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem da disciplina
de Fundamentos de Enfermagem, do ponto de vista sistêmico.A metodologia constitui-se na
aplicação da técnica de entrevista semi-estruturada junto aos professores coordenadores da
disciplina de FE, subsidiada em instrumento contendo trinta itens; instrumento contendo doze itens
para identificar o perfil dos professores; instrumento contendo onze itens para caracterização do
programa das disciplinas e da análise dos programas da disciplina. Para a análise dos dados,
agrupamos os em três unidades de análise: caracterização dos professores responsáveis pelo ensino
da disciplina de Fundamentos de Enfermagem; caracterização dos programas das disciplinas de
Fundamentos de Enfermagem; desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem da disciplina de
Fundamento de Enfermagem do ponto de vista dos coordenadores da disciplina nas respectivas
escolas. Os resultados mostram que a disciplina de FE compreendida como subsistema, nas escolas
estudadas, apresenta semelhanças e disparidades no desenvolvimento do processo ensinoaprendizagem. Aspectos como carga horária, proporção aluno-docente, estratégias de ensino,
modalidades de avaliação, campo de estágio, capacitação profissional, entre outros, são fontes de
questionamentos e permeiam o universo dos docentes na disciplina de FE, evidenciando a
necessidade de organização quanto ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.

Nº de Classificação: 3771
ANDERS, Jane Cristina. Transplante de medula óssea e suas repercussões na qualidade de
vida de crianças e adolescentes que o vivenciaram (O). Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. [212] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LIMA, Regina Aparecida Garcia de
RESUMO: Nos dias atuais, é crescente o interesse das diversas áreas do conhecimento pela
discussão da qualidade de vida das pessoas submetidas ao transplante de medula óssea. O presente
estudo tem como objetivos descrever as experiências de crianças e adolescentes sobreviventes do
transplante de medula óssea e apreender como esta modalidade terapêutica afetou a qualidade de
suas vidas. Participaram do estudo 14 crianças/adolescentes, com idade entre 7 e 17 anos,
submetidos ao TMO em um hospital-escola do interior de São Paulo. Nesta pesquisa, de natureza
qualitativa, utilizou-se a entrevista como recurso para a coleta de dados, realizada no domicílio ou nos
retornos ambulatoriais. Agruparam-se os dados obtidos em três temas: o passado - lembranças da
doença e do tratamento; o presente - crescer e viver na condição de ser transplantado e o futuro novos caminhos pela vida. Ao descrever a experiência da criança e do adolescente submetidos ao
transplante de medula óssea, evidenciou-se o referencial da qualidade de vida, construído segundo
suas próprias vivências com a doença e o tratamento. O estudo mostrou que a criança e o
adolescente que sobreviveram ao transplante de medula óssea viveram seu cotidiano dentro de seus
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limites e possibilidades, num movimento de reestruturação e readaptação, projetando no futuro a
esperança da concretização de planos e sonhos. Mediante os resultados dos dados empíricos, podese afirmar que, apesar das dificuldades vivenciadas pelas crianças e adolescentes frente à doença e
ao TMO, os sobreviventes têm uma visão otimista de suas vidas.

Nº de Classificação: 3772
OLIVEIRA, Kelli Cristina Silva de. Fatores de risco em pacientes com infarto agudo do miocárdio
em um hospital privado de Ribeirão Preto-SP. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZANETTI, Maria Lúcia
RESUMO: No Brasil, as doenças cardiovasculares constituem-se nas principais causas de
mortalidade, sendo o infarto agudo do miocárdio a entidade nosológica mais freqüente dentre as
doenças isquêmicas do coração. Os fatores de risco que predispõem as pessoas a essa doença
estão relacionados a hábitos do estilo de vida e história familiar. Assim, esta investigação, de
natureza descritiva, pretende identificar os fatores de risco relacionados ao meio ambiente, à biologia
humana, estilo de vida, e sistema de saúde de pacientes internados em um hospital privado, até 48
horas após a ocorrência de infarto agudo do miocárdio, identificar o conhecimento quanto aos fatores
de risco para o desenvolvimento de novos problemas de saúde e verificar se algumas variáveis,
relacionadas aos fatores de risco de pacientes infartados em hospital público e privado, são
semelhantes. O referencial teórico foi o Modelo de Campo de Saúde que compõe elementos
relacionados ao meio ambiente, biologia humana, estilo de vida e sistema de saúde. Foram
entrevistados 31 pacientes internados, em um hospital privado de uma cidade do interior do Estado
de São Paulo, no período de janeiro a julho de 2003, após assinatura do termo de consentimento
informado. Os resultados revelam que, quanto ao meio ambiente, a maioria dos pacientes era
alfabetizada, 11 (35,5%) tinha o primeiro grau completo, 10 (32,2%) eram aposentados e donas-decasa, 24 (77,4%) trabalhavam em torno de 8 a 10 horas por dia e tinham somente um emprego, e a
renda familiar mensal, para 19 (61,3%), encontrava-se na faixa de 5 a 15 ou mais salários-mínimos,
22 (70,9%) eram casados e 15 (48,3%) tinham três ou mais filhos, 21 (67,7%) eram procedentes de
Ribeirão Preto e região e todos residiam em zona urbana. Em relação à biologia humana, 19 (61,3%)
eram do sexo masculino, aproximadamente metade 17 (54,8%) encontrava-se na faixa etária de 40 a
59 anos, 18 (58,1%) encontravam-se com sobrepeso ou obesidade classes I e II. Quanto aos
antecedentes familiares, os dados mais expressivos apontam que 23 (74,2%) apresentavam
hipertensão arterial sistêmica, 15 (48,3%) diabetes melittus, 17 (54,8%) infarto agudo do miocárdio e
6 (19,3%) acidente vascular cerebral. Das mulheres entrevistadas, 7 (22,6%) faziam uso algum tipo
de terapia de reposição hormonal. No tocante ao estilo de vida relacionado aos hábitos alimentares,
29 (93,6%) utilizavam frituras nas refeições, 14 (45,2%) ingeriam doces e refrigerantes diariamente e
13 (41,9%) tomavam três xícaras ou mais de café ao dia, 18 (58,1%) faziam uso de bebidas
alcoólicas, 10 (32,2%) eram fumantes, 9 (29,0%) ex-fumantes e 18 (58,1%) sedentários. Quanto ao
estresse, 12 (38,7%) sentiam-se estressados no local de trabalho e 19 (61,3%) dormiam menos que
oito horas por noite. Em relação ao sistema de saúde, 16 (51,6%) conheciam o diagnóstico, 12
(38,7%) apresentaram dúvidas acerca da doença, 21 (67,7%) utilizavam os serviços de saúde
oferecidos pelo plano de saúde e 17 (54,8%) realizavam tratamento de hipertensão arterial sistêmica
e diabetes melittus. Os dados revelam que os pacientes infartados estão expostos a hábitos
autocriados que são passiveis de modificação havendo a necessidade de iniciar este processo
educativo inclusive no período de internação hospitalar.

Nº de Classificação: 3773
FELICIANO, Adriana Barbieri. Situação do idoso de baixa renda na região Cidade Aracy - São
Carlos, SP: um estudo epidemiológico (A). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. [141] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MORAES, Suzana Alves de
RESUMO: OBJETIVOS: O presente estudo foi planejado com vistas ao delineamento do perfil de
saúde de uma população idosa residente na Cidade Aracy, São Carlos-SP, no ano de 2003, e à
detecção de fatores de risco e/ou de proteção, associados à sua capacidade funcional. MATERIAL E
MÉTODOS: A população do estudo (N=523) foi constituída pelo universo de pessoas com 60 anos e
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mais, cadastradas no Programa de Saúde da Família (PSF) e no cadastro SUS. A prevalência de
incapacidades, doenças crônicas, e estado cognitivo foi estimada por ponto e por intervalos
construídos com 95% de confiança. Para a identificação de fatores de risco e/ou de proteção para as
incapacidades, utilizou-se o modelo hierárquico, aplicando-se a técnica de regressão linear múltipla.
RESULTADOS: A população do estudo foi composta, predominantemente, por mulheres, com baixo
nível de escolaridade. Um quarto da população não recebe aposentadoria ou pensão, refere poucas
atividades de integração social, a maioria é sedentária, e grande parte é portadora de uma ou mais
doenças do grupo das cardiovasculares, com destaque para a hipertensão arterial. Com relação á
capacidade funcional, mais da metade necessita de ajuda para realizar de 1 a 7 atividades da vida
diária. Os principais fatores de risco para as incapacidades foram: "exercer atividade remunerada";
"idade avançada"; "história de acidente vascular cerebral"; "número de doenças referidas"; "número
de internações", e "pouca satisfação de viver". Entre os fatores de proteção destacaram-se: "alta
escolaridade"; "morar em Antenor Garcia"; "ser do sexo masculino"; "praticar atividade física";
"alcançar escores elevados do MEEM"; "ter assistência domiciliar"; e "referir bom estado de saúde,
em relação aos amigos". CONCLUSÕES: A partir da construção dos modelos hierarquizados foi
possível conhecer a rede causal de fatores que antecedem as incapacidades nesta população,
propondo-se a utilização do modelo na construção das políticas públicas de atenção aos idosos.

Nº de Classificação: 3774
MAI, Lilian Denise. Análise da produção do conhecimento em eugenia na Revista Brasileira de
Enfermagem - REBEn, 1932 a 2002. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades, 2004. 194 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ANGERAMI, Emília Luigia Saporiti
RESUMO: O trabalho constitui-se de uma análise sobre o conteúdo de cunho eugenista produzido
pela enfermagem brasileira e publicado em periódico nacional - a Revista Brasileira de Enfermagem
(REBEn), no período de 1932 a 2002. Considerando-se a dificuldade de encontrar trabalhos
científicos da enfermagem sobre a configuração de novas práticas eugenistas, positivas e negativas,
associadas aos avanços biogenéticos, intensificados na década de 1990, parte-se do pressuposto de
que a enfermagem, desde a sua institucionalização como profissão, vinha incorporando os diferentes
contornos da eugenia até o momento atual, quando as transformações em curso ainda não têm sido
expressas em sua produção teórica. Trata-se de um estudo qualitativo que, mediante a Análise de
Conteúdo, modalidade temática, teve como objetivos: identificar como vem sendo construído o
conteúdo eugenista pela enfermagem; investigar bases conceituais de eugenia positiva e negativa
que deram sustentação à prática da profissão. De um total de 227 fascículos publicados, analisaramse 263 textos, compostos majoritariamente em forma de artigo (90,11%), de cunho descritivo
(70,72%), produzidos por profissionais enfermeiros (60,89%), do sexo feminino (86,74%) e vinculados
a escolas de enfermagem (60,22%). Verifica-se que há uma produção continuada que aborda a
preocupação com a saúde e constituição das futuras gerações ao longo do período, destacando-se
três ênfases na expressão do termo 'eugenia' na REBEn: conceituação e objetivos (1931-1951);
conflitos éticos, legais e morais (1954-1976) e eugenia como um tema do início do século XX (19932002). Analisam-se três categorias como bases conceituais: "batalha que se impõe para o
aperfeiçoamento eugênico do nosso povo"; "a responsabilidade da enfermeira, em função da vida, é
direta" e "não há solução para os males sociais fora das leis da Biologia". Elaboram-se conceitos
idealizados de biotipo, sociedade, família e mulher/mãe que, a partir da construção de antinomias e
sob bases biológicas, têm orientado ações eugenistas ligadas ao preparo de recursos humanos,
educação em saúde e assistência, estabelecendo o que deve ser aperfeiçoado ou limitado em termos
de reprodução humana. Pautando-se nos conhecimentos científicos já construídos, os quais vêm
sendo gradativamente superados, e, num conceito de eugenia voltado ao controle reprodutivo,
conclui-se que a enfermagem não tem sinalizado para as mudanças do conceito de eugenia e suas
novas formas de intervenção ligadas às biotecnologias, o que implica na urgente incorporação dos
recentes saberes biogenéticos e na reflexão sobre o seu alcance e implicações éticas, legais e
morais, de forma a socializar tais avanços e resguardar os direitos humanos fundamentais em todas
as atividades desenvolvidas nas áreas do ensino, pesquisa e assistência.

Nº de Classificação: 3775
GABRIELLI, Joyce Maria Worschech. Formação do enfermeiro: buracos negros e pontos de luz.
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 188 f.
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Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): PELÁ, Nilza Teresa Rotter
RESUMO: O presente estudo constituiu-se em uma pesquisa quantitativa, não experimental, do tipo
survey, de natureza descritiva. Teve como objetivos analisar a avaliação que enfermeiros e
enfermeiros chefes fazem em relação à formação conferida pelo curso de graduação em
enfermagem, bem como identificar, segundo esses mesmos enfermeiros, os pontos fortes - pontos de
luz - e os pontos fracos - buracos negros - dessa formação. Foram sujeitos deste estudo, 53
enfermeiros, atuantes profissionalmente em Instituições de Saúde de um município do interior
paulista, que concluíram o curso de graduação em enfermagem nos anos de 2000, 2001, 2002 e
2003, e 31 enfermeiros, seus respectivos chefes. Para a coleta de dados construímos um
instrumento, utilizando a escala analógica visual, contendo a descrição de 45 (quarenta e cinco)
competências inerentes à atuação profissional do enfermeiro e uma questão sobre o estímulo
fornecido, durante o curso de graduação, para a participação em entidades de classe. Após a
validação (aparente e de conteúdo) do instrumento de coleta de dados e aprovação do projeto de
pesquisa pelo Comitê de Ética, demos inicio ao presente estudo. A análise dos resultados foi feita
utilizando-se o Programa SPSS (Statistical Package for Social Science), versão 11.5. De acordo com
os resultados, o presente estudo nos possibilitou concluir que: o preparo conferido pela graduação ao
enfermeiro para organizar e dirigir serviços de enfermagem e/ou de saúde, em especial, foi
considerado pouco adequado pelos dois grupos estudados; para os enfermeiros chefes, o preparo
para a liderança da equipe de enfermagem é inadequado, o que contradiz a percepção dos
enfermeiros; o preparo para a pesquisa que tenha impacto e possa intervir na prática profissional do
enfermeiro foi considerado pouco adequado pelos dois grupos; quanto às competências educativas,
também foram consideradas pelos dois grupos, como pouco adequadas; em especial, para a questão
de programas de capacitação, recrutamento e seleção de pessoal, o preparo foi praticamente
considerado como inadequado; para todas as competências, de todas as categorias utilizadas nesse
estudo, os enfermeiros avaliam-se melhor preparados pela graduação do que avaliam os enfermeiros
chefes; tanto para o grupo de enfermeiros chefes, como para o grupo de enfermeiros, os pontos altos
- "pontos de luz" - da graduação se referem, principalmente, às competências assistenciais; sob a
avaliação dos dois grupos - enfermeiros e enfermeiros chefes - os pontos fracos - "buracos negros" se referem, majoritariamente, às competências políticas; o processo formativo ainda nos parece
desvinculado da prática profissional, levando a um descompasso entre o que se aprende e o que se
vivencia; o discurso de formarmos um profissional crítico, reflexivo, capaz de atuar e promover
mudanças na realidade que os rodeia, continua apenas na retórica; as várias reformas curriculares
dos cursos de enfermagem têm levado apenas a alterações de aspectos pontuais; a utilização da
pesquisa como "norte" da formação do enfermeiro, ainda está muito distante; a graduação deixa a
desejar também quanto ao preparo do enfermeiro para desempenhar a função de ensinar/educar.

Nº de Classificação: 3776
SILVA, Adriana Serafim Bispo e. Curativos para manutenção de cateter intravenoso periférico:
uma revisão integrativa da literatura. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZANETTI, Maria Lúcia
RESUMO: Esta revisão integrativa da literatura teve como objetivo identificar na literatura nacional e
internacional, no período de 1992 a 2002, as publicações referentes à utilização de curativos para
manutenção de cateter intravenoso periférico. Identificamos sete artigos científicos no banco de
dados Medline por meio da utilização dos descritores "peripheral catheterization" e "dressing". Para o
alcance dos objetivos utilizado-se um roteiro sistematizado de coleta de dados. A análise constituiu da
categorização, ordenação e síntese dos dados. Os resultados demonstraram que quatro publicações
foram obtidas no site de periódicos on line disponibilizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior, seis foram realizadas por enfermeiros, cinco utilizaram como metodologia
o desenho descritivo comparativo. As complicações locais foram as variáveis investigadas na maioria
das publicações, dois estudos demonstraram redução na ocorrência de complicações locais durante a
utilização do curativo transparente com dispositivo de segurança acoplado. As considerações acerca
dos problemas metodológicos identificados nas publicações fizeram concluir que falta base suficiente
para subsidiar a seleção do curativo para manutenção de cateter intravenoso periférico.

Nº de Classificação: 3777
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RODRIGUES, Inês Gimenes. Cuidados paliativos: análise de conceito. Ribeirão Preto. Universidade
de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 231 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ZAGO, Márcia Maria Fontão
RESUMO: O presente estudo teve como objetivo analisar o conceito de cuidados paliativos expresso
na literatura das áreas de Enfermagem, Medicina, Psicologia e Bioética. A busca das publicações foi
feita por acesso a base de dados LILACS, BDENF, AdSaude, todos pertencentes aos sites da
Biblioteca Virtual em Saúde do Centro de Documentação Latino Americano e do Caribe em Ciências
da Saúde (BIREME); no Banco de Dados Bibliográficos da USP - DEDALUS e no Portal da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES; busca manual em tese,
livros e artigos publicados sobre o assunto, no período de 1991 a 2002. Utilizou-se a análise de
conceito na perspectiva evolucionária de Rodgers (2000), destacando os atributos essenciais,
eventos antecedentes, eventos conseqüentes, termos substitutos e a apresentação de um caso
modelo, elementos que constituem o cerne do conceito a ser analisado. Como resultados obteve-se
que: os cuidados paliativos são expressos pelas características de assistência integral do ser
humano; controle da dor crônica oncológica; equipe interdisciplinar; morte como processo natural:
preparo do paciente para a morte; autonomia e ortotanásia; alívio do sofrimento; cenários de
atendimento: hospital e domicílio; comunicação franca e honesta, e visa o cuidado e não a cura.
Dentre os eventos antecedentes foram descritos: o paciente terminal; o sofrimento psicológico,
espiritual, social e físico; o câncer e outras doenças crônicas; despreparo profissional e barreira
cultural. Os eventos conseqüentes foram relacionados a: qualidade de vida; morte digna; formação
profissional e criação de serviços e núcleos em cuidados paliativos. Identificou-se como termos
substitutos o "hospice" e a medicina paliativa. Concluiu-se que o conceito de cuidados paliativos é
uma construção complexa de elementos, dentre os quais destaca-se a assistência integral do ser
humano fora de possibilidade de cura (unidade de cuidado paciente-família); cujo paradigma é o
cuidado e não a cura; que prioriza o alívio da dor crônica, controlada por equipe interdisciplinar
capacitada, que preserva a autonomia do paciente e proporciona a ortotanásia, aliviando o sofrimento
da unidade de cuidado, seja no domicílio ou hospital, por meio de uma comunicação franca e honesta
entre paciente, família e equipe; no preparo do paciente e familiar para a morte digna, tendo-a como
um processo natural, visando enfim, a qualidade de vida.

Nº de Classificação: 3778
MUROFUSE, Neide Tiemi. Adoecimento dos trabalhadores de enfermagem da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais: reflexo das mudanças no mundo do trabalho (O). Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 298 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MARZIALE, Maria Helena P.
RESUMO: O estudo teve como objetivo evidenciar os problemas de saúde apresentados pelos 4307
trabalhadores de enfermagem lotados nas 23 unidades de saúde da Fundação Hospitalar Estadual
de Minas Gerais, comparar os problemas identificados às doenças relacionadas ao trabalho contidas
na lista de doenças ocupacionais do Ministério da Saúde e analisar os problemas de saúde no
contexto das mudanças processadas no mundo do trabalho na década de 1990. Trata-se de um
estudo descritivo e retrospectivo cujos dados foram coletados por meio do levantamento dos
atendimentos realizados pela Divisão de Assistência à Saúde do Trabalhador no ano de 2002 e pela
análise dos diagnósticos médicos registrados nos prontuários dos trabalhadores e nos relatórios dos
exames efetuados. Os diagnósticos obtidos dos 6070 atendimentos realizados foram categorizados
com base na CID-10 em vinte grupos de diagnósticos. Os dados foram tratados por meio de
estatística descritiva. Os resultados evidenciaram que os problemas de saúde dos trabalhadores se
distribuíram nos seguintes grupos: fatores que influenciam o estado de saúde (20,15%), doenças do
sistema osteomuscular (11,83%), transtornos mentais e comportamentais (11,40%), doenças
respiratórias (10,69%), doenças do aparelho circulatório (8,62%) e lesões, envenenamento e causas
externas (8,25%). Quando comparados os diagnósticos encontrados às doenças relacionadas ao
trabalho da lista do Ministério da Saúde foi constatado que a força de trabalho da enfermagem
estudada está sendo consumida por danos que afetam o corpo e a mente em decorrência de
enfermidades causadas por violência oculta no trabalho, conhecidas também como doenças da
modernidade tais como: LER/DORT, depressão, angústia, estresse, alcoolismo, hipertensão arterial e
infarto agudo do miocárdio. Constatou-se que a instituição acompanha as mudanças processadas no
mundo do trabalho adquirindo novas tecnologias e equipamentos, promovendo mudanças
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organizacionais com novas modalidades de assistência e modelos gerenciais. Destaca-se que 55,7%
dos trabalhadores de enfermagem possuíam vínculo de trabalho temporário, ou seja relações
precárias de trabalho, sem direitos e garantias trabalhistas e assistenciais. Os trabalhadores estavam
expostos não apenas às "doenças da modernidade" mas também às mais antigas como a dengue e a
tuberculose, ocasionando licenças para tratamento de saúde e as outras formas de adoecimento pelo
trabalho devido a exposição ocupacional a riscos: biológicos, químicos, físicos, ergonômicos e
psicossociais.

Nº de Classificação: 3779
GOBBO, Ana Flora. Conhecimento do familiar da pessoa em sofrimento psíquico sobre a
terapêutica medicamentosa. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto., 2004. 73 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Maria Conceição Bernardo de Mello e
RESUMO: Com a Reforma Psiquiátrica que propõe a redução da hospitalização e aumento dos
serviços na comunidade a família tornou elemento importante na assistência. Passando a assumir
inúmeras responsabilidades entre as quais a administração e controle dos medicamentos do doente
mental. É de grande importância que o familiar da pessoa em sofrimento psíquico possua
informações básicas para a correta administração dos medicamentos. A proposta deste estudo foi
verificar o conhecimento do familiar da pessoa em sofrimento psíquico sobre a terapêutica
medicamentosa a que a mesma está submetida. Tratou-se de estudo quantitativo descritivo
exploratório, realizado no Programa de Saúde da Família - Jardim Albertina de uma cidade do interior
do Estado de São Paulo. Os sujeitos do estudo foram os familiares dos usuários que pertencem ao
referido programa, contando, portanto com um quantitativo de 61 entrevistas, as quais foram
realizadas a partir de um instrumento de coleta de dados previamente elaborado. Ressaltou-se que
as mesmas foram obtidas após aprovação do Comitê de Ética e da autorização, por escrito, dos
participantes do estudo. Dentre os resultados destacou-se, no que concerne à indicação do
medicamento que somente 36,1% da amostra apresentou conhecimento correto. Quanto à dosagem
teve-se 72,1% apresentando respostas incorretas. Teve-se ainda 26,2% de respostas inadequadas
acerca do horário da medicação. Quanto aos efeitos colaterais 75,4% apresentaram respostas
incorretas. Notou-se portanto, um diminuto conhecimento por parte do familiar da pessoa em
sofrimento psíquico acerca da terapêutica medicamentosa a que a mesma está submetida. É
necessária a elaboração de novos estudos com o objetivo de proporcionar a tais familiares um nível
de conhecimento que proporcione uma administração de medicamentos e um acompanhamento
desse individuo com maior responsabilidade e segurança.

Nº de Classificação: 3780
IGNACIO, Daniela Sarreta. Ansiedade e angioplastia coronária transluminal percutânea (ACTP):
uma contribuição para a enfermagem. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 278 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VEIGA, Eugênia Velludo
RESUMO: Estudo descritivo, desenvolvido por método de estudo de caso, de múltiplos casos,
enfocando o fenômeno da ansiedade. Objetivos: identificar a presença e quantificar o nível de
ansiedade em cardíacos isquêmicos antes e após, dez minutos, das orientações ao procedimento de
angioplastia coronariana transluminal percutânea (ACTP); mensurar o nível de ansiedade desses
clientes, dez minutos antes do indivíduo entrar em sala de procedimentos para sua realização, e
identificar a presença de sintomas de ansiedade. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, com
coleta de dados realizada por demanda espontânea conforme conveniência do pesquisador. A
amostra compôs-se de vinte sujeitos cardíacos isquêmicos, adultos, encaminhados via Sistema Único
de Saúde ao primeiro procedimento de ACTP. Composto por observação participativa e três
momentos de mensuração da pressão arterial, freqüência cardíaca e respiratória e aplicação do
Inventário de Ansiedade Traço-Estado de Spielberger (IDATE) para Estado, no primeiro momento
também foi aplicado o IDATE-Traço. Para obtenção dos resultados aplicou-se métodos de análise
estatística simples. Os resultados encontrados foram que a pressão arterial sistólica se manteve
acima dos valores limites, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, nas três etapas em mais
de 60% dos casos, sendo realizado o tratamento anti-hipertensivo; os padrões observados para
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freqüência cardíaca se mantiveram na faixa de normalidade para 85% dos casos, porém, em 70%
dos casos faziam-se uso associado de betabloqueadores; a freqüência respiratória mostrou-se
ascendente durante o evoluir das etapas, com taquipnéia em 50% dos casos no segundo momento e
em 70% no terceiro momento. Os valores, segundo categorização do IDATE, tiveram as médias do
estado de ansiedade em faixa moderada nos três momentos, sendo que entre o segundo e terceiro
momentos houve variação de, mais ou menos, seis pontos, levando alguns clientes ao nível elevado.
Para ansiedade traço a faixa também foi moderada. As orientações de enfermagem realizadas por
cinco profissionais diferentes produziu, em 60% dos clientes, aumento da pontuação do IDATE,
sendo percebido e relatado por alguns como aumento do nervosismo após as orientações. O
conteúdo das observações demonstra que comportamentos característicos à ansiedade foram
mantidos em todos os clientes, tendo maior número e variedade sem relação ao tempo de espera.
Conclui-se que a ansiedade, provocada pela ACTP, já vem alterada (moderada), mantendo-se ou
agravando-se ao longo da espera, e as orientações de enfermagem não produzem a redução da
ansiedade, em alguns casos a eleva mais. Mesmo utilizando medicações anti-hipertensivas, os
clientes desenvolvem hipertensão leve a severa, acompanhada por elevação da freqüência
respiratória e manutenção da freqüência cardíaca na normalidade nos três momentos. O ambiente ao
qual o indivíduo é exposto contribui para desencadear ansiedade, agravando-a também. Considerase a amostra do estudo pequena, permitindo apenas a generalização naturalística. Expôs-se a
realidade vivida pelo cardíaco, suscitando novos questionamentos e demonstrando a necessidade de
intervenções ambientais locais. Espera-se com este trabalho o desencadear de outros estudos com
populações maiores, aprofundando-se na compreensão da ansiedade.

Nº de Classificação: 3781
MOURA, Josely Pinto de. Adesão dos profissionais de enfermagem às precauções de
isolamento na assistência aos portadores de microrganismos multirresistentes (A). Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 147 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GIR, Elucir
RESUMO: Com o evento da resistência dos microrganismos aos antimicrobianos, surgiram as cepas
multirresistentes de difícil tratamento, e com isso tornou-se imprescindível a adesão total dos
profissionais de saúde às precauções empregadas na assistência aos portadores desses
microrganismos, visando evitar a sua disseminação no ambiente hospitalar. Este estudo do tipo
descritivo transversal foi realizado em uma instituição de saúde filantrópica do interior de Minas
Gerais, teve como objetivos avaliar a adesão dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem
às medidas preventivas empregadas na assistência aos portadores desses microrganismos
multirresistentes. A coleta de dados ocorreu no período de outubro a novembro de 2003 e os dados
foram analisados qualitativa e quantitativamente. Utilizou-se do Método de análise de conteúdo de
BARDIN (1977) e para a análise quantitativa de alguns dados, empregou-se a estatística descritiva,
sendo os mesmos interpretados com base no significado atribuído por ROSENSTOCK (1974a). O
Modelo de Crenças em Saúde (MCS) possibilitou identificar as barreiras físicas, cognitivas e
psicológicas que justificaram a não-adesão de alguns profissionais às medidas preventivas
direcionadas ao portador de Bactérias Multirresistentes (BMR). Como resultado destas avaliações,
identificou-se que as percepções dos profissionais de enfermagem relacionadas à severidade das
doenças causadas por BMR eram adequadas, que a maioria dos profissionais entrevistados associou
a gravidade das doenças causadas por BMR a tratamento difícil ou a maior índice de mortalidade, e
outros associaram-nas a tratamento inexistente. Quanto à susceptibilidade da doença, o
conhecimento dos profissionais a respeito da temática apresentou-se bastante limitado. Os
profissionais se aperceberam como susceptíveis de contrair BMR, entretanto, somente alguns
conseguiram identificar os grupos mais susceptíveis à infecção causada por BMR. Observou-se uma
influência favorável da instituição ao se constatar que proporciona aos profissionais as condições
necessárias para que estes empreguem o Protocolo de Isolamento Específico. O comportamento dos
profissionais em relação ao uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) evidenciou
controvérsias, pois muitos relataram utilizar freqüentemente os paramentos, contudo admitiram que
alguns profissionais não os utilizam rigorosamente por diversos motivos, sendo mais freqüentes: a
crença de que não vão contrair a doença, diagnóstico tardio, ou por resistência, ou seja,
injustificadamente " ... não usa porque não quer ...". Observou-se que muitos profissionais não
aderem totalmente às precauções por opção pessoal, eles não têm o hábito de lavar as mãos ou
friccioná-las com álcool na freqüência que deveriam, apesar de terem os materiais disponíveis.
Acreditam que os benefícios à adesão são: proteção, prevenção de adquirir infecção/doenças, o fato
de evitar a disseminação e sua segurança. Quanto às barreiras, mencionaram principalmente a falta
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de vagas, o diagnóstico tardio e a falta de alguns materiais. O estímulo para a ação, referido
preferencialmente pelos profissionais, foi a abordagem informal na prática diária. Identificaram-se,
ainda, a necessidade de elaborar estratégias de intervenção capazes de aprimorar a conduta dos
profissionais de enfermagem e o levantamento dos problemas considerados imprescindíveis para
percepção das crenças dos profissionais, a fim de se implementar efetivamente as estratégias que
devem alterar positivamente a situação observada.

Nº de Classificação: 3782
REIS, Renata Karina. Convivendo com a diferença: o impacto da sorodiscordância na vida afetivosexual de portadores do HIV/aids. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto, 2004. [149] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GIR, Elucir
RESUMO: Com o advento da terapia antiretroviral houve um aumento significativo na sobrevida e
qualidade de vida dos portadores do HIV/aids. Esta nova realidade traz novas possibilidades de
conviver com a aids, sendo a sorodiscordância uma delas. Este estudo teve como finalidade
descrever e analisar o impacto da sorodiscordância na vida afetivo-sexual de portadores do HIV/aids
que convivem com parceria heterossexual com status sorológico discordante. Como referencial
teórico utilizou-se o conceito da vulnerabilidade. O local de estudo foi o ambulatório especializado no
atendimento do HIV/aids do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Ribeirão Preto-SP.
Os dados foram coletados através de entrevista individual gravada e organizados e analisados com
base na Análise de Prosa de André (1983). A partir dos dados emergiram nove temas: A percepção
da invulnerabilidade, A descoberta da soropositividade ao HIV, Via de Infecção, Revelação do
diagnóstico para o parceiro, A sexualidade, Vulnerabilidade da parceria sexual, Uso do preservativo,
Saúde Sexual e Reprodutiva, A convivência. Os casais sorodiscordantes enfrentam inúmeros
desafios após a descoberta de soropositividade em um dos parceiros, precisando desenvolver
estratégias para o manejo de dificuldades para a vivência da sexualidade, para a manutenção do
sexo seguro até a convivência com o parceiro soronegativo. Estas dificuldades não são de
responsabilidade exclusiva do casal, cabendo aos profissionais de saúde assumirem a sua
responsabilidade social no enfrentamento destes desafios impostos pela sorodiscordância. Ficou
evidente que a necessidade de acolher também o parceiro soronegativo no atendimento e que os
casais sorodiscordantes merecem atenção específica dos serviços de saúde. A falta de serviços de
saúde específicos a casais sorodiscordantes é um dos fatores que aumenta a vulnerabilidade do
parceiro soronegativo, quando este não é evidenciado no atendimento e quando as questões trazidas
pela sorodiscordância não são abordadas adequadamente. Apontamos a necessidade de alternativas
assistenciais, promovendo uma mudança na prática assistencial vigente, centrada no modelo
biológico. A assistência a estes indivíduos deve ser realizada por equipes interdisciplinares que
contemple os aspectos da dimensão afetivo-sexual trazidos pela sorodiscordância, sendo necessária
capacitação e sensibilização dos profissionais de saúde envolvidos no atendimento. A equipe de
enfermagem ocupa um importante papel na assistência ao portador do HIV/aids e suas ações devem
transcender os aspectos clínicos e terapêuticos, incluindo a sexualidade, a prevenção e manutenção
de sexo seguro, que se apresentam como expressivos componentes de risco entre parceiros
sorodiscordantes.

Nº de Classificação: 3783
POVEDA, Vanessa de Brito. Análise dos fatores predisponentes à infecção do sítio cirúrgico em
gastrectomia. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2004. [90] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GALVÃO, Cristina Maria
RESUMO: A infecção do sítio cirúrgico ocupa o segundo lugar em incidência dentro do ambiente
hospitalar e está relacionada à vitória do microrganismo sobre a defesa do hospedeiro; envolve,
também, interesses econômicos e sociais e se constitui num desafio aos profissionais de saúde. A
presente investigação teve como objetivo identificar os fatores de risco relacionados à infecção do
sítio cirúrgico, em paciente submetido à cirurgia eletiva de gastrectomia, potencialmente contaminada,
na especialidade de Gastrocirurgia, no período compreendido entre 1998 a 2002, em um hospital
público do interior paulista. Para tanto, realizou-se um estudo retrospectivo, por meio do levantamento
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de informações contidas nos prontuários médicos, utilizando-se para a análise estatística dos dados
os testes não paramétricos: Mann-Whitney (variáveis quantitativas) e coeficiente de contingência
(variáveis qualitativas). Em 181 casos investigados, detectou-se a ocorrência de infecção do sítio
cirúrgico em 17 situações (9,4%), sendo 23,5% classificadas como infecção incisional superficial;
52,9%, infecção incisional profunda e 23,5%, infecção de órgão/espaço. Quanto às variáveis
referentes ao período de internação pós-operatório, período de internação total, tempo de cirurgia,
sondagem vesical de demora foram associadas à presença de infecção do sítio cirúrgico. Neste
estudo não se verificou associação entre infecção do sítio cirúrgico e as variáveis referentes à idade,
período de internação pré-operatório, utilização de dreno, sexo, raça, diagnóstico etilismo, tabagismo,
presença de doenças crônicas, realização de tricotomia, antibioticoprofilaxia, anti-sepsia, tipo de
cirurgia, transfusão sangüínea e focos infecciosos à distância.

Nº de Classificação: 3784
BOTTI, Nadja Cristiane Lappann. Oficinas em saúde mental: história e função. Ribeirão Preto.
Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 244 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LABATE, Renata Curi
RESUMO: Historicamente, a psiquiatria faz uso do trabalho e da atividade como estratégia central. O
Brasil apresenta vários registros históricos, jurídicos, institucionais, teóricos e técnicos da utilização
do trabalho de acordo com o paradigma asilar. Os objetivos deste estudo foram contextualizar
Serviços de Saúde Mental que utilizam as oficinas como meio de Reabilitação Psicossocial;
caracterizar a população atendida, e; identificar as funções, objetivos e propostas das referidas
oficinas, através da representação dos profissionais e dos usuários. Para tanto, realizou-se uma
pesquisa de natureza qualitativa em Serviços de Saúde Mental dos municípios de Divinópolis e Belo
Horizonte, no estado de Minas Gerais. Os recursos metodológicos da investigação foram: observação
participante, entrevista semi-estruturada e análise documental. Tabularam-se os dados de acordo
com o método do Discurso do Sujeito Coletivo. O referencial teórico foi o do paradigma das práticas
em Saúde Mental, compreendendo o modelo asilar e o modelo psicossocial. Os resultados foram
reunidos em quatro parâmetros de análise: concepções do "objeto" e dos "meios" de trabalho, formas
da organização institucional, formas de relacionamento com a clientela, concepções dos efeitos
típicos em termos terapêutico e ético. Os dados deste estudo evidenciam que as oficinas em Saúde
Mental avançam em direção à Reabilitação Psicossocial, como dispositivo que materializa o
paradigma psicossocial, porém constatou-se que há práticas de retrocesso e/ou repetição da lógica
asilar e que as oficinas dos Serviços de Saúde Mental encontram-se em processo de transição
paradigmática das práticas da Reforma Psiquiátrica.

Nº de Classificação: 3785
MENOSSI, Maria José. Complexidade da dor da criança e do adolescente com câncer
hospitalizados e as múltiplas dimensões do seu cuidar (A). Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LIMA, Regina Aparecida Garcia de
RESUMO: A dor é uma das principais causas de sofrimento humano, comprometendo a qualidade de
vida das pessoas e refletindo no seu estado físico e psicossocial. Em crianças e adolescente com
câncer a dor pode ser causada pela própria doença, pelo tratamento e pelos procedimentos,
potencializada pelo medo, ansiedade e incerteza. Tendo em vista as múltiplas dimensões que
envolvem a dor da criança e do adolescente com câncer e que a caracteriza como um fenômeno
complexo, os objetivos do presente estudo são descrever as vivências dos profissionais de saúde no
cuidado à criança e ao adolescente com câncer em situações de dor, durante o processo de
hospitalização, e analisá-las buscando fundamentação em algumas idéias acerca da complexidade
enfocadas por Edgar Morin. Nesta pesquisa, de natureza qualitativa, utilizou-se a entrevista como
recurso de coleta de dados. Participaram do estudo 16 profissionais da equipe de saúde do setor de
onco-hematologia pediátrica de um hospital-escola do município de Ribeirão Preto. Os dados
empíricos indicam que os profissionais reconhecem a importância da avaliação da dor, mas sua
operacionalização é percebida como um desafio. Apontam as limitações do uso de escalas e no
manejo da dor destacam como primordial a abordagem farmacológica. Manifestam sentimentos de
impotência, angústia e sofrimento com a situação de dor. Permitem também vislumbrar possibilidades
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apresentadas pelos próprios profissionais, tais como a composição de equipes fixas integradas em
um trabalho interdisciplinar e o envolvimento da família no cuidado. Os resultados apontam ainda
para a necessidade de distinguir os múltiplos enfoques dos profissionais e compor uma unidade de
cuidado em que esses enfoques sejam articulados de forma a atender ao cuidado das múltiplas
dimensões da dor em crianças e adolescentes com câncer. Para que essa unidade de cuidado seja
viabilizada ressalta-se a necessidade de articulação de todos os profissionais envolvidos no
atendimento às situações de dor da criança e do adolescente com câncer hospitalizado por meio de
um projeto comum, construído conjuntamente.

Nº de Classificação: 3786
CAMPOS, Luciana de Freitas. Dimensionamento de pessoal de enfermagem nos hospitais de
Ribeirão Preto-SP. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2004. 82 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MELO, Marcia Regina Antonietto da Costa
RESUMO: A investigação foi desenvolvida com objetivo de analisar como tem se dado o
dimensionamento de pessoal de enfermagem nos hospitais do município de Ribeirão Preto-SP, tendo
como sujeitos da pesquisa as coordenadoras de enfermagem de cinco desses hospitais. Para tal,
realizamos este estudo exploratório-descritivo, utilizando o método da entrevista, com roteiro de
questões fechadas e abertas, sendo realizada análise de conteúdo segundo Bardin (1977).
Verificamos que os responsáveis pelo dimensionamento são do sexo feminino, tiveram experiências
diversificadas de trabalho na profissão e atualmente ocupam o cargo mais elevado na hierarquia do
serviço de enfermagem. A definição acerca do dimensionamento apreendida pelos sujeitos vem ao
encontro daquelas encontradas na literatura. Quanto à finalidade do dimensionamento, há a previsão
dos profissionais, garantia da operacionalização do trabalho da enfermagem, atendimento à
expectativa do cliente com relação às suas necessidades, provimento dos setores de pessoal,
garantia da distribuição desses na escala. A utilização do dimensionamento ocorre como justificativa
para aumentar o quadro por meio de contratação. Quanto aos parâmetros do dimensionamento,
ficaram evidenciados média de permanência, característica da unidade, taxa de ocupação de leitos,
modelo de assistência de enfermagem, tipo de clientela, tipo de convênio, composição da equipe de
enfermagem e do setor, horas de trabalho por dia e por mês, taxa de absenteísmo, Sistema de
Classificação de Pacientes. Em relação às facilidades do dimensionamento, cabe destacar a
importância dada ao relacionamento com a diretoria da instituição devido à política de recursos
humanos, que ao nosso ver, é fator motivador para essas coordenadoras de enfermagem realizarem
a estimativa de pessoal, bem como maior envolvimento das demais enfermeiras, devido à perspectiva
relacionada à melhoria da qualidade de assistência atribuída, parcialmente, ao número de pessoal de
enfermagem que compõe o quadro de funcionários da instituição. Como desafios foram citados a
própria política de recursos humanos, que interfere significativamente em algumas diretrizes do
serviço de enfermagem, o baixo poder de decisão da enfermeira com relação a contratação de
pessoal tornando a assistência prestada fragilizada e, ainda, há aqueles ligados ao cálculo
propriamente dito como compreensão do processo de trabalho de enfermagem, por parte de quem
contrata, e a rotatividade. O aspecto legal inerente à profissão também foi abordado. As
coordenadoras de enfermagem compreendem que cabe a elas a responsabilidade legal pela
estimativa de pessoal.

Nº de Classificação: 3787
VILAS BOAS, Maria Aparecida. Passagem de plantão de enfermagem em um hospital dia
psiquiátrico. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto,
2004. 116 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEDRÃO, Luiz Jorge
RESUMO: A Reunião de Passagem de Plantão de Enfermagem (RPPE) realizada no Hospital-Dia
(HD) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo, possui características particulares que a diferencia das reuniões tradicionais de passagem de
plantão de enfermagem. Ela reune os integrantes da equipe interdisciplinar e todos têm a
oportunidade tanto de informar sobre os pacientes assistidos no HD segundo os comportamentos
apresentados nas suas atividades específicas, quanto de ouvir as informações dos demais
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integrantes. Trata-se, portanto, de um momento ímpar, reunindo motivos suficientes para levar a
RPPE a objeto do presente estudo, que se caracteriza como quanti-qualitativo e teve como objetivos
fazer um levantamento das freqüências dos integrantes da equipe interdisciplinar nessa reunião, dos
relatos que fazem sobre observação e evolução dos pacientes e das decisões que tomam frente às
ocorrências apresentadas. Para isso, foram utilizadas 20 RPPE em um período de tempo de dois
meses, gravadas, transcritas na íntegra, realizadas sínteses e análise de conteúdo com apresentação
descritiva dos resultados utilizando-se também de quadros. Os resultados mostraram uma
participação maior de profissionais mais experientes na RPPE, talvez por eles coordenarem a maioria
das atividades terapêuticas rotineiras do HD. Mostrou ainda, que a RPPE através do enfermeiro
coordenador/facilitador, ofereceu oportunidades para os integrantes da equipe interdisciplinar
informar sobre comportamentos dos pacientes nas suas atividades específicas, como também ouvir
as informações dos outros. Ela mostrou-se cuidadosa, examinando sempre todos os pacientes semiinternados no HD, fazendo as observações e evoluções para cada um e tomando decisões sobre
condutas a serem realizadas para aqueles que tinham necessidade no momento. A RPPE favoreceu
trocas de experiências entre os profissionais das diversas áreas e contribuiu no processo
ensino/aprendizagem do HD, que se constitui também em uma unidade de ensino.

Nº de Classificação: 3788
SAILER, Giselle Clemente. Adesão de trabalhadores de enfermagem ao tratamento com os antiretrovirais pós-exposição ocupacional a material biológico. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 130 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MARZIALE, Maria Helena Palucci
RESUMO: Este estudo teve como objetivo analisar as crenças significativas para à adesão ou não
dos trabalhadores de enfermagem, que sofreram acidentes do trabalho com exposição a material
biológico, ao tratamento quimioprofilático com anti-retrovirais. Trata-se de numa pesquisa embasada
no Modelo de Crença em Saúde- MCS, com abordagem de análise de dados quanti-qualitativa,
efetuada por meio de cálculos percentuais (dados quantitativos) e análise de conteúdo,
estabelecendo-se temas de análise estruturados nas categorias pré-definidas do MCS (dados
qualitativos). Coletaram-se os dados utilizando-se entrevista semi-estruturada com registro escrito,
dos dados fitos pelos próprios sujeitos, em formulário próprio, sendo todos trabalhadores de
enfermagem de uma unidade de tratamento de doenças infecciosas de um hospital universitário do
interior do estado de São Paulo. Os resultados encontrados revelaram, que dentre os 41
trabalhadores de enfermagem que compuseram a população estudada, 29 (70,74%) exerciam a
função de auxiliar de enfermagem, 10 (24,39%) eram enfermeiros e 02 (4,87%) eram técnicos de
enfermagem. O estudo mostrou que 20 (49 %) trabalhadores haviam sido vítimas de um ou até cinco
acidentes do trabalho com exposição a material biológico, perfazendo a ocorrência de 38 acidentes.
Em 12 (34,30%) casos o trabalhador realizou o tratamento completo com anti-retrovirais; em 15 (
42,85%) trabalhadores não o completaram e em 8(22,85%) não emitiram informações a respeito. À
luz do Modelo de Crenças em Saúde e das categorias preestabelecidas: suscetibilidade percebida,
seriedade percebida, benefícios percebidos e barreiras percebidas, extraíram-se os seguintes
indicadores: percepção do risco da infecção, comportamento vivenciado pelo acidentado, percepção
de mudanças após o acidente, experiência positiva com o uso dos anti-retrovirais e percepção
negativa com o uso dos anti-retrovirais.Os resultados revelaram que a principal crença que favoreceu
a adesão ao tratamento quimioprofilático foi a suscetibilidade percebida, sendo fundamental para o
trabalhador de enfermagem o pensamento acerca do risco de contrair a AIDS. A crença seriedade
percebida foi identificada pelo medo de contrair a AIDS, preocupação com a transmissão, sensação
de inferioridade.A determinação individual, a letalidade da doença, a ausência de efeitos colaterais e
a crença na proteção oferecida pelo tratamento foram os benefícios percebidos pelos sujeitos para
adoção de tratamento. Como principal barreira percebida para a não-adesão do trabalhador ao
tratamento, estão os efeitos colaterais ocasionados pelos fármacos, as exigências de horários
rigorosos para a ingestão dos medicamentos e o descrédito da ameaça da doença. No estudo
realizado evidenciou-se a necessidade em proporcionar atendimento ao trabalhador acidentado
considerando seus os aspectos físicos e pessoais, bem como os emocionais, além da implementação
de ações que minimizem a ocorrência de tais injúrias.

Nº de Classificação: 3789
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AVANCI, Rita de Cássia. Adolescente que tenta suicídio: estudo epidemiológico em uma unidade
de emergência (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2004. 82 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PEDRÃO, Luiz Jorge
RESUMO: A tentativa de suicídio é uma causa muito freqüente de atendimento em urgências
psiquiátricas. O presente estudo relacionou o fenômeno do suicídio com a adolescência, que é um
período de conflitos e de grande vulnerabilidade Teve como objetivo traçar um perfil epidemiológico
descritivo de adolescentes, admitidos em uma unidade de emergência psiquiátrica, diagnosticados
como Tentativa de Suicídio. Para isso, foram examinados todos os atendimentos de adolescentes na
faixa etária entre 10 e 19 anos, admitidos na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, com o diagnóstico referido,
no ano de 2002, obtidos através do Serviço de Arquivo Médico deste Hospital. Os dados foram
analisados de forma quantitativa-descritiva. Os resultados mostraram, que (77,8%) dos casos de
tentativa de suicídio pertencem ao sexo feminino, a maioria está na faixa etária entre 15 e 19 anos
com predominância do estado civil solteiro, a cor branca e estudantes, com residência em bairros de
baixo nível sócio-econômico. O método mais utilizado foi a ingestão de drogas (medicamentos) e as
maiores freqüências foram encontradas nos meses de fevereiro e agosto. A segunda-feira foi o dia da
semana preferido e o maior número de atendimentos foi constatado no horário entre as 18 e 24
horas. Estes resultados são semelhantes aos descritos na literatura e sugerem maior atenção a este
problema de saúde pública.

Nº de Classificação: 3790
STUCHI, Rosamary Aparecida Garcia. Persuasão como estratégia de deslocamento de crenças:
de comportamentos de risco para comportamentos preventivos em doença coronariana (A). Ribeirão
Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 216 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Emília Campos de
RESUMO: As crenças constituem uma das variáveis que podem influenciar os comportamentos das
pessoas. Este estudo objetivou avaliar o quanto um material didático pedagógico ( formatado em CDROM) baseado na teoria da persuasão de Fotheringham (1966) é capaz de modificar as crenças nos
comportamentos de risco para doença coronariana. Realizamos um estudo quase experimental do
tipo antes e depois numa cidade do interior de São Paulo. A amostra constituiu de 200 pessoas (50%
homens e 50 % mulheres), com a seguinte caracterização: 36% com 45-59 anos de idade, 28% com
o segundo grau completo, 35% com renda familiar de 2 salários mínimos, 44% com sobrepeso,
38,5% com colesterol alterado, 22,5% com circunferência abdominal elevada, 47% hipertensos e 22%
com risco de desenvolver doença arterial coronariana. Foram identificados após a entrevista inicial
1297 crenças dos tipos (B,C,D,E) nos seguintes comportamentos: fumar, ingerir alimentos ricos em
gordura em excesso, ingerir bebida alcoólica em excesso, não aliviar o estresse, não controlar os
níveis pressóricos altos, acrescentar sal em excesso aos alimentos, não controlar a diabetes e não
dosar a glicemia, ingerir açúcar em excesso e não controlar o peso corporal aumentado. Após a
intervenção, em dois momentos posteriores, observamos que ocorreu deslocamento da maioria das
crenças do tipo D e E situadas na periferia do sistema de crença conforme preconizado por Rokeach
(1981). E as crenças em que ocorreram o maior número de modificações foram as relacionadas com
a atividade física e peso corporal. A persuasão constituiu em mais uma das estratégias que pode ser
utilizada para influenciar na mudança das crenças.

Nº de Classificação: 3791
CARNEIRO, Regina Maria Alves. Bioindicadores vegetais de poluição atmosférica: uma
contribuição para a saúde da comunidade. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. 146 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAYANAGUI, Angela Maria Magosso
RESUMO: A qualidade do ar nas áreas urbanas e industriais tende a apresentar concentrações
indesejáveis de contaminantes, sem que haja um sistema abrangente de monitoramento, dada a
sofisticação dos métodos físico-químicos convencionais, que requerem custos elevados de
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implantação, operação e manutenção, custos estes, que podem ser minimizados pela adoção de
metodologia complementar de biomonitoramento. O biomonitoramento é um método experimental
que permite avaliar a resposta de organismos vivos à poluição, oferecendo vantagens como: custos
reduzidos, eficiência para o monitoramento de áreas amplas e por longos períodos de tempo e,
também, avaliação de elementos químicos em baixas concentrações ambientais. As medidas e
registros efetuados por redes convencionais de monitoramento da qualidade do ar permitem verificar
se normas e limites estabelecidos ou recomendados pela legislação, agências ambientais e órgãos
de promoção da saúde humana estão sendo respeitados. Entretanto, tais medições não permitem
conclusões imediatas sobre as conseqüências de poluentes nos seres vivos. Assim, o
biomonitoramento deve ser considerado como um método complementar na análise de poluentes,
podendo constituir-se em um terceiro sistema de informações, além dos inventários de emissões e de
concentrações ambientais. O presente trabalho teve por objetivo identificar, por meio de revisão
sistemática de literatura desenvolvida por dois revisores independentes, espécies vegetais
(vasculares, musgos e líquens) utilizadas como bioindicadores, referente ao período de janeiro de
1997 a junho de 2003, em estudos experimentais e observacionais, associando-as a poluentes
atmosféricos. De um total de 4547 trabalhos científicos sobre bioindicadores, foram pré-selecionados
279 estudos referentes ao uso de vegetais bioindicadores de poluição atmosférica, publicados nos
idiomas inglês, espanhol e português. Estes trabalhos foram analisados pela aplicação de dois testes
de relevância, sendo selecionadas 240 referências e obtidos 154 estudos na íntegra. Deste total,
foram incluídos, após aplicação dos dois testes de relevância, 126 trabalhos científicos, sobre o tema
considerado, realizados em 34 diferentes países. Constatou-se que o uso da metodologia de revisão
sistemática permitiu levantar o conhecimento das experiências acadêmicas nesta área de estudo,
ampliando o conhecimento sobre esse tema. Os resultados ainda revelaram a utilização de 112
espécies vegetais, sendo 64 espécies pertencentes à divisão Angiospermae; 11 espécies da divisão
Coniferophyta; 22 espécies de líquens e 15 espécies de musgos, relacionadas ao monitoramento de
um ou mais dos seguintes poluentes atmosféricos: metais pesados, ozônio, material particulado,
dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono, fluoretos, compostos orgânicos
voláteis e hidrocarbonetos. Constatou-se, assim, a existência de uma quantidade significativa de
estudos dessa natureza, principalmente nos países europeus, onde está implantado o projeto
EUROBIONET de biomonitoramento de poluição atmosférica, baseado na padronização de ensaios e
biomonitores, desde o ano 2000. Tendo em vista que determinados bioindicadores já estão
consagrados ou mesmo validados para o monitoramento de poluentes atmosféricos específicos,
considera-se ser possível a instalação de uma rede de biomonitoramento ambiental no Estado de
São Paulo, a partir de um trabalho conjunto e coordenado entre universidades, municípios e agência
de proteção ambiental, associada à rede existente de monitoramento convencional da qualidade do
ar. Tal iniciativa permitirá que mais um passo seja dado na universalização dos cuidados com os
ambientes natural e social, promovendo e garantindo melhorias no padrão de qualidade de vida das
sociedades atuais e futuras.

Nº de Classificação: 3792
STORTI, Juliana de Paula Louro. Papel do acompanhante no trabalho de parto e parto:
expectativas e vivências do casal (O). Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, 2004. [103] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CLAPIS, Maria José
RESUMO: A importância da presença do acompanhante no trabalho de parto e parto é amplamente
reconhecida, porém sua aceitação como prática de rotina ainda vem sendo discutida. Este estudo
teve como objetivo analisar as relações estabelecidas pelos acompanhantes e parturientes entre o
espaço institucional do parto e nascimento e a experiência de ser e ter um acompanhante. Trata-se
de pesquisa qualitativa, utilizando entrevistas semi-estruturadas para coleta de dados. A população
deste estudo compreendeu parturientes em início do trabalho de parto e seus respectivos
acompanhantes/pai, totalizando 11 casais. A análise de conteúdo de Bardin, possibilitou a
identificação de duas unidades temáticas: revelando os atributos da pessoa escolhida como
acompanhante; e revelando o significado de ser acompanhante no processo de nascimento de seu
filho. Com a hospitalização do nascimento emergem algumas necessidades como a inserção do
acompanhante no processo de parturição, na tentativa de suprir a estranheza e solidão do ambiente
hospitalar. A escolha da parturiente pelo acompanhante/pai está relacionada ao fortalecimento dos
laços familiares e à afirmação da paternidade. O "novo pai" que está surgindo agora é um homem
que procura se preparar emocionalmente para assumir, tanto quanto a mulher, um papel ativo neste
momento. As expectativas da mulher em relação ao papel do acompanhante/pai neste estudo
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limitam-se ao apoio emocional e, na visão do casal, a participação do mesmo no trabalho de parto e
parto está diretamente ligada ao sentimento de segurança e tranqüilidade. A experiência de ser e ter
um acompanhante no contexto institucional poderá se dar de forma positiva, dependendo da
aceitação e respeito aos direitos da mulher e seu parceiro no processo de nascimento.

Nº de Classificação: 3793
VASCONCELOS, Maria Gorete Lucena de. Implantação de um grupo de apoio à mãe
acompanhante de recém-nascido pré-termo e de baixo peso em um hospital amigo da criança
na cidade de Recife-PE. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto, 2004. 165 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SCOCHI, Carmen Gracinda Silvan
RESUMO: A criação de estratégias de apoio assume importância fundamental na perspectiva do
cuidado humanizado à mãe e família nas unidades neonatais. Assim sendo, o presente estudo tem
como objetivos descrever a experiência de implantação de um Grupo de Apoio à Mãe Acompanhante
(GAMA) em um hospital amigo da criança de Recife/PE, identificar o significado de ser mãe
acompanhante e analisar os significados atribuídos à vivência no GAMA. Utilizou-se a abordagem
qualitativa no delineamento de uma pesquisa-ação. O estudo foi realizado na Unidade de Internação
Neonatal (UIN) do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) na cidade
de Recife/PE. A coleta de dados foi realizada por meio da observação e de entrevistas gravadas com
16 mães acompanhantes que participaram de cinco ou mais reuniões, sendo direcionada por duas
questões norteadoras. As falas foram submetidas à análise de conteúdo, modalidade da análise
temática. O projeto foi implantado pela pesquisadora congregando uma equipe multiprofissional e
alunos de graduação de enfermagem, biologia e comunicação social da UFPE. No período de março
a dezembro de 2003, participaram das atividades do GAMA 105 sujeitos, entre mães, pais, avós,
irmãos, primos e cunhados. Da análise das entrevistas emergiram duas categorias com seus
respectivos temas: 1. O ser mãe acompanhante do filho prematuro e de baixo peso ao nascer: o
sofrimento pela separação da família e o apoio recebido; o alojamento materno como prisão; não
admitindo a possibilidade de alta sem o filho; o alojamento materno enquanto espaço de novas
amizades, aconselhamentos e conflitos; 2. A vivência materna no GAMA: a estratégia da escuta como
terapia; o hospital como espaço para o riso e a descontração; a aquisição de força e o
estabelecimento de vínculos afetivos. Considera-se que estratégias de apoio através da escuta e de
atividades de lazer podem e devem ser acessadas pelos profissionais na prática clínica, consolidando
uma concepção ampliada do fazer saúde no contexto hospitalar.

Nº de Classificação: 3794
SOARES, Mariângela Abate de Lara. Compreendendo a ação do docente no processo
educacional de um curso de graduação em enfermagem: o olhar dos sujeitos envolvidos. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 102 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): LEITE, Maria Madalena Januário
RESUMO: Minha experiência enquanto docente e coordenadora de um curso de graduação em
Enfermagem, em uma instituição particular da Grande São Paulo, levou-me a realizar este estudo,
buscando compreender a ação do docente segundo a perspectiva do professor e do aluno que
vivenciam o curso de graduação em Enfermagem. O Estudo foi fundamentado pela Fenomenologia
Compreensiva de Alfred Schutz. Os depoimentos foram obtidos por meio de entrevista e o fenômeno
foi desvelado a partir da análise dos discursos de professores e alunos. Ao analisar os discursos
extraí "os motivos para", sendo possível compreender o tipo vivido do docente de Enfermagem para
os sujeitos da pesquisa. O tipo vivido compreendido para o docente, pressupõe um docente envolvido
com seu aluno, que se preocupa com o processo de interação no processo ensino-aprendizagem. Ao
mesmo tempo trata-se de um docente preocupado com sua capacitação e formação, acreditando no
ensino pautado na relação teórico-prática. Para o aluno, o docente também apresenta envolvimento
com o aluno, tem conhecimento na disciplina básica e experiência na área, assim como facilidade no
processo de transmissão do conhecimento. O docente torna-se o "espelho" para o futuro profissional.
Esse estudo promoveu reflexões sobre ação docente, dando subsídios para futuras ações de trabalho
com os docentes a fim de melhor qualificar o processo ensino-aprendizagem.
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Nº de Classificação: 3795
LINO, Margarete Marques. Qualidade de vida e satisfação profissional de enfermeiras de
unidades de terapia intensiva. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2004. 223 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): KIMURA, Miako
RESUMO: Este estudo objetivou investigar a qualidade de vida e a satisfação profissional de
enfermeiras de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e examinar suas relações. A amostra consistiu
de 190 enfermeiras de 19 UTIs. Foi utilizado um questionário auto-aplicável para coletar os dados
sociodemográficos, ocupacionais, de saúde, percepções e estados em relação à vida e ao trabalho. A
versão genérica do Índice de Qualidade de Vida (IQV) foi utilizada para medir tanto a satisfação
quanto a importância de quatro domínios da vida: saúde e funcionamento, psicológico e espiritual,
social e econômico, e família. A qualidade de vida total também foi medida. O nível de satisfação
profissional em relação a seis componentes do trabalho (autonomia, status profissional, remuneração,
interação, requisitos do trabalho e normas organizacionais) foi medida através do Índice de Satisfação
Profissional (ISP). Os dados foram analisados através da análise de conteúdo, Coeficiente de
Correlação de Pearson, Qui-quadrado, Teste de Fisher, análise da variância, análise de
agrupamentos e análise de componentes principais. Os resultados mostraram que as enfermeiras
obtiveram escores mais elevados nos domínios família, psicológico e espiritual, social e econômico,
saúde e funcionamento, respectivamente. Elas valorizaram os componentes do trabalho autonomia,
interação e remuneração mais do que status profissional, requisitos do trabalho e normas
organizacionais, e estavam mais satisfeitas com status profissional, interação, remuneração,
requisitos do trabalho e normas organizacionais. Adicionalmente, foram encontradas correlações
significativas entre os domínios da qualidade de vida e os componentes da satisfação profissional.
Quanto à análise das percepções e estados de vida e trabalho, os resultados sugerem que eles são
indicadores potenciais de qualidade de vida e satisfação profissional. Esses achados confirmam as
relações entre os domínios da vida no trabalho e da vida fora do trabalho das enfermeiras, e
demonstraram o significado das características do trabalho em UTI na discussão da qualidade de vida
das enfermeiras.

Nº de Classificação: 3796
CAMPOS, Célia Maria Sivalli. Necessidades de saúde pela voz da sociedade civil (os moradores)
e do Estado (os trabalhadores de saúde). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades, 2004. [194] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MISHIMA, Silvana Martins
RESUMO: O objeto deste estudo diz respeito às necessidades de saúde de moradores da área de
abrangência da UBS Vila Dalva, do Distrito de Saúde Escola do Butantã, no município de São Paulo.
Tomou como referência o modo como essas necessidades são incorporadas aos processos de
trabalho dessa unidade. O objetivo geral foi investigar as necessidades de saúde reconhecidas como
objeto do trabalho em saúde. Para isso identificou e analisou o que os moradores reconhecem como
necessidades de saúde e o que propõem para responder a essas necessidades. Quanto aos
trabalhadores da UBS, identificou e analisou o que tomam por objeto do trabalho em saúde.
Trabalhadores da UBS Vila Dalva e moradores da área de abrangência da unidade constituíram os
sujeitos desta pesquisa. Utilizou-se a entrevista semi-estruturada como técnica para a coleta dos
dados e a análise temática como estratégia para a apreensão da realidade. A análise permitiu
nominar categorias empíricas - necessidade da presença do Estado, necessidades de reprodução
social, necessidade de participação política - que responderam como são reconhecidas as
necessidades de saúde pelos moradores do território. A análise mostrou que os moradores atribuem
ao Estado a responsabilidade pela garantia dos diversos serviços que promovem o bem estar social e
a responsabilidade de interpor-se e de regular as relações entre capital e trabalho para promover a
reprodução societal regida pelo direito de desfrutar da cidadania. A análise apontou também que os
processos de trabalho da unidade têm sido instaurados de maneira prévia ao reconhecimento das
necessidades dos grupos sociais homogêneos do território, limitando-se aos agravos e conduzidos
pela lógica da política de focalização da atenção à saúde. A superação dessas reduções será viável
quando os processos de trabalho forem instaurados a partir do reconhecimento das necessidades de

142
saúde desses grupos, tomando-as pela ótica da saúde coletiva, ou seja, respeitando a concepção da
determinação do processo saúde-doença e a conquista política do direito à saúde.

Nº de Classificação: 3797
CÁRDENAS, Anneli Mercedes Celis de. Qualidade de vida de mulheres de uma comunidade de
baixa renda: estudo comparativo entre mulheres com trabalho doméstico e trabalho remunerado.
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem e Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto. Programa Interunidades, 2004. 156 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): KIMURA, Miako
RESUMO: Este estudo teve como objetivos: descrever as características sócio-demográficas e do
trabalho de mulheres que se dedicam exclusivamente às atividades domésticas e de mulheres que
conciliam estas atividades com trabalho remunerado; descrever as características do trabalho
doméstico e remunerado exercido por essas mulheres; analisar comparativamente a qualidade de
vida das mulheres dos dois grupos e identificar os fatores sócio-demográficos e do trabalho que
influenciam na sua qualidade de vida. Foram entrevistadas 158 mulheres de uma comunidade de
baixa renda, com idade igual ou superior a 18 anos, sendo 89 com trabalho doméstico (grupo TD) e
69 com trabalho remunerado (grupo TR). As amostras foram selecionadas por meio de amostragem
sistemática estratificada. Foi utilizado um instrumento para coleta dos dados sócio-demográficos e
das condições do trabalho, e outro, para avaliação da qualidade de vida, o WHOQOL-bref, que é
composto por 24 questões distribuídas em quatro domínios: Físico, Psicológico, Relações Sociais e
Meio Ambiente, e mais duas questões que avaliam a qualidade de vida geral. Os coeficientes Alfa de
Cronbach dos domínios variaram de 0.52 (Meio Ambiente) a 0.76 (Físico). Em relação às mulheres do
grupo TR, as do grupo TD tinham maior média de idade, maior número de filhos, menor renda mensal
familiar, maior carga diária de trabalho, moravam em casa própria sem prestação, recebiam menos
ajuda de outras pessoas e referiram mais problemas de saúde. Em geral, as mulheres com TR tinham
apenas um emprego, com registro em carteira profissional e trabalhavam, em média, 8 horas por dia
em atividades manuais não especializadas; o tempo de trabalho era de 1 a 2 anos e recebiam, média,
2 salários mínimos. Em relação à qualidade de vida, os domínios Físico e Meio Ambiente foram os
que obtiveram, respectivamente, a melhor e a pior avaliação, em ambos os grupos de mulheres.
Diferença estatisticamente significativa entre os grupos foi observada apenas no domínio Psicológico,
que obteve escores mais altos entre as mulheres do grupo TR (p=0,03). Neste domínio, as diferenças
foram significativas nas questões sobre capacidade de concentração (p=0,01), imagem corporal e
aparência (p=0,004) e auto-estima (p=0,04). A análise de regressão linear múltipla mostrou que as
seguintes variáveis se associaram de forma significativa com alguns dos domínios de qualidade de
vida: idade, tipo de moradia, problemas de saúde, horas de trabalho doméstico, grau de satisfação e
dificuldades no trabalho remunerado.

Nº de Classificação: 3798
DELL' ACQUA, Magda Cristina Queiroz. Construção da competência clínica: da concepção dos
planejamentos de ensino às representações da aprendizagem entre graduandos de enfermagem (A).
São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 188 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MIYADAHIRA, Ana Maria Kazue
IDE, Cilene Aparecida Costardi
RESUMO: Pensar a formação de enfermeiros pressupõe articular essa questão às expressões de
referenciais teóricos, na perspectiva de uma vertente pedagógica que passe pelo construtivismo e por
competências. Assim, os objetivos foram: caracterizar, numa visão longitudinal, a proposição
competências assistenciais na graduação; identificar o potencial de competência clínica de
graduandos de Enfermagem; analisar representações discentes relativas à aprendizagem das
experiências clínicas e propor referenciais para a construção da competência clínica no âmbito da
Graduação em Enfermagem. O estudo foi de natureza qualitativa; os sujeitos foram alunos do último
semestre da graduação, num total de 29 participantes; foi realizada análise documental dos planos de
ensino das disciplinas assistenciais da graduação e utilizou-se também a Técnica do Incidente Crítico
(TIC) como estratégia metodológica apta a identificar experiências significantes para a aprendizagem
clínica. A instituição de ensino e os sujeitos aceitaram participar do estudo, conforme as
recomendações ético-legais. Os dados evidenciaram uma organização curricular centrada em
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disciplinas, com modalidades organizativas que partem do genérico para o específico, mantendo
lógicas internas aparentemente refratárias à organizações somativas. Uma direção da aprendizagem
voltada à execução metódica de práticas em evolução, escolhidas pelos docentes, estimulando a
inserção discente em programações pré-estabelecidas e reiterativas. A ligação das atividades de
ensino à vida real se faz por meio de práticas em campo que respondem timidamente à
problematização da realidade. As intervenções parecem ser privilegiadas segundo uma ordem
externa, às vezes distante da realidade dos alunos. Emergem também, sinalizações de uma
aprendizagem com vínculos pouco substantivos entre os conhecimentos prévios e a potencialização
do julgamento crítico e do raciocínio clínico. Como proposição, o estudo trouxe reconsiderações para
o processo ensino-aprendizagem e a influência da concepção construtivista na proposição das
competências clínicas.

Nº de Classificação: 3799
TOMA, Edi. Avaliação do uso do PICC - Cateter Central de Inserção Periférica - em recémnascidos. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. [208] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): TSUNECHIRO, Maria Alice
RESUMO: O conhecimento em enfermagem vem sendo construído baseado na busca de soluções
aos problemas emergentes de sua prática. Dado o impacto que a lei e o decreto que normatizam no
Brasil, a inserção e a manipulação do PICC (Peripherally inserted central catheter) pelo enfermeiro, e
a escassez de trabalhos publicados, este estudo buscou avaliar o uso do cateter PICC em recémnascidos, utilizando a abordagem da prática baseada em evidências. Foram realizadas buscas nas
bases de dados CINAHL, MEDLINE, LILACS e COCHRANE LYBRARY. No período de 1970 a 2003,
identificaram-se 32 estudos que tratam do uso do PICC em recém-nascidos. As diferenças no
desenho do estudo, na metodologia, sobretudo, no peso ao nascer e na idade gestacional do recémnascido representaram limitação para a agregação dos dados. Apenas um estudo randomizado,
comparando o PICC com cateter intravenoso periférico em recém-nascidos menores de 1.000
gramas, possibilitou a análise quantitativa. Os resultados da análise dos trabalhos da literatura foram
classificados em níveis, de acordo com a força da evidência. Observou-se a existência de evidências
de que a adição da heparina não previne a oclusão do cateter e o PICC proporciona menores taxas
de infecção ao recém-nascido. Quanto ao custo, equipe de enfermeiras especialistas em terapia
intravenosa, localização da ponta, tipo de material, alívio da dor durante sua inserção e método de
fixação do cateter não existem estudos suficientes que confirmem essas evidências. Os resultados
reiteram a importância de considerar o PICC um dispositivo com inúmeras vantagens para os recémnascidos, mas ressaltam a importância de monitorização contínua para identificação precoce das
complicações mais graves. A construção de conhecimento por esse caminho possui uma
característica que possibilita abrir espaços para outros estudos a respeito do tema.

Nº de Classificação: 3800
CHUBACI, Rosa Yuka Sato. Vivenciando a detecção precoce do câncer cérvico-uterino nas
cidades de Kobe/Kawasaki - Japão e São Paulo - Brasil: uma visão da fenomenologia social. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. [209] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): MERIGHI, Miriam Aparecida Barbosa
RESUMO: Este estudo sobre a vivência das mulheres japonesas e brasileiras descendentes de
japoneses, na detecção precoce do câncer cérvico-uterino, foi motivado pela alta incidência desse
tipo de câncer na atualidade e pela disparidade de sua ocorrência em diferentes países do mundo. O
percurso metodológico constou de dois momentos: o primeiro, quantitativo de caráter exploratório,
revelou as características das mulheres em relação à nacionalidade e ao exame preventivo - o
Papanicolaou. Participaram do estudo 149 mulheres, 53,0% eram japonesas e 47,0% brasileiras
descendentes de japoneses. Os principais resultados mostraram que a grande maioria das mulheres
(82,6%) realizou o exame Papanicolaou, e que as mulheres brasileiras submeteram-se mais a esse
tipo de exame que as japonesas. A maioria das mulheres brasileiras (64,6%) foi incentivada a fazer o
exame de Papanicolaou pelo seu ginecologista, e, no Japão, 26,2% das mulheres foram motivadas
por campanhas de prevenção. Verificou-se que as mulheres japonesas (53,6%) tiveram mais
dificuldade para realizar o exame de Papanicolaou que as brasileiras (10,8%), sendo a "vergonha" a
principal dificuldade relatada pelas japonesas (58,7%). Quanto à razão para submeterem-se ao
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exame, tanto as mulheres brasileiras (48,6%) como as japonesas (31,5% ) atribuíram à "importância
para evitar doenças ginecológicas". No segundo momento, qualitativo, foram analisados, segundo o
referencial da Fenomenologia Social de Alfred Schütz, 29 depoimentos de mulheres que participaram
do primeiro momento do estudo, que permitiram revelar dois tipos vividos. O primeiro tipo vivido
"mulher que faz o exame de Papanicolaou" foi constituído pela pessoa que: mostra preocupação em
cuidar de si mesma; busca segurança e tranqüilidade; sente medo da doença; procura confiança no
profissional; possui suporte e motivação para realizá-lo e confia no exame medida preventiva. O
segundo tipo vivido "mulher que não faz o exame de Papanicolaou" foi constituído pela pessoa que:
evita pensar em doença; sente-se jovem e bem de saúde; despreocupa-se com a prevenção;
apresenta pouco conhecimento a respeito da doença e do exame; sente vergonha e medo em
realizá-lo; não tem hábito de ir ao ginecologista e nem encontra tempo para cuidar-se. Os "motivos
para e porque" alegados para não realizarem o exame de Papanicolaou sugerem aspectos
importantes a serem repensados pelos profissionais de saúde que atuam na área da saúde da
mulher.

Nº de Classificação: 3801
FUGITA, Rose Meire Imanichi. Crenças de mulheres sobre a causalidade de seu câncer de
mama. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 236 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GUALDA, Dulce Maria Rosa
RESUMO: Este estudo teve como objetivo explorar as crenças de um grupo de mulheres sobre a
causalidade de seu câncer de mama. A Antropologia cultural foi adotada como referencial teórico e a
História oral foi utilizada como referencial metodológico. Entrevistas realizadas com nove mulheres
mastectomizadas revelaram que a origem da doença foi atribuída a causas de ordem natural,
psicossocial, sobrenatural, fatalista, comportamental e fisiológica ou orgânica. Todas as entrevistadas
mencionaram mais de uma causa para o câncer, revelando uma concepção multicausal do
adoecimento. As causas relatadas resultaram em diferentes categorias de análise. Em relação à fonte
de referência, puderam ser agrupadas em causas segundo a própria percepção e causas segundo
outras fontes de referência. Quanto à credibilidade, em causas confirmadas e causas possíveis, não
confirmadas. Pelo modo como o fator etiológico causaria o câncer, em causas indiretas e causas
diretas e, segundo a responsabilidade e/ou controle das mulheres sobre a causalidade da doença,
em causas sobre as quais têm controle e causas sobre as quais não têm controle. Foram utilizados
referenciais teórico-conceituais do Locus de controle e do Modelo de Crenças em Saúde para melhor
compreender e explicar o comportamento de saúde dessas mulheres. O conhecimento produzido
pode auxiliar os profissionais de saúde a conduzir a abordagem educativa das mulheres em um
contexto culturalmente significativo, com maior probabilidade de promover sua adesão aos programas
de detecção precoce do câncer de mama.

Nº de Classificação: 3802
OKANE, Eliana Suemi Handa. Estudo dirigido como estratégia de ensino na educação
profissional em enfermagem (O). São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2004. 127 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAKAHASHI, Regina Toshie
RESUMO: Este estudo é uma pesquisa do tipo exploratório-descritiva que objetivou identificar como
os alunos de um Curso Técnico de Enfermagem de uma Escola de Educação Profissional na cidade
de São Paulo avaliam a estratégia de ensino estudo dirigido aplicada na Disciplina Saúde do Adulto.
A população constituiu-se de 17 alunos e a amostragem 14, com formação básica profissional de
auxiliar de enfermagem que concluíram o Curso de Habilitação Profissional de Técnico de
Enfermagem. O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário, contendo 11 questões,
aplicado em um único momento, após autorização do Comitê de Ética da mantenedora da Escola e
da diretoria da Instituição, os preceitos éticos que envolvem os sujeitos participantes foram
seguidos.A metodologia para análise dos resultados ocorreu de acordo com a natureza das questões,
quantificados em porcentuais simples e as demais analisadas pelo conteúdo de acordo com a
proposta de Bardin (1977). Os resultados foram apresentados em quadros, tabelas e gráficos. A
análise dos resultados foi realizada à luz do referencial de Freire (2000). Os alunos conceituaram
como boa (86,0%) e excelente (14,0%) a estratégia utilizada, e foram identificadas 83 (100%)
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unidades semânticas na análise das respostas que justificaram os conceitos, sendo categorizados
em: Vantagens, 44 (53,0%); Não "Legal", 13 (16,0%); Dificuldades, 6 (7,0%); Sentimentos, 10 (12,0%)
e Sugestões, 10 (12,0%). Os sujeitos aferiram notas de 1 a 4 em nível crescente de aceitação aos
propósitos didático-pedagógicos, conferidos ao estudo dirigido inspirado em Nérici (1992), os
proósitos didático-pedagógicos receberam maiores notas que permitem o desenvolvimento de temas
de interesse do aluno; estimulam o prazer para estudar e incentivam o aluno a ser o sujeito de seu
aprendizado. Considerando que o estudo dirigido foi usado dentro de uma pedagogia interacionista,
dialética, materialista e progressista, concluiu-se que os alunos justificaram o conceito atribuído ao
estudo dirigido de forma competente e responsável, contribuindo para a melhoria dos resultados do
processo ensino-aprendizado em sala de aula, trazendo importantes reflexões docentes para o
desenvolvimento de habilidades e competências no uso do estudo dirigido.

Nº de Classificação: 3803
BASTOS, Josinete Aparecida da Silva. Graus de dificuldade para formulação de diagnósticos e
intervenções de enfermagem. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2004. 214 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CRUZ, Diná de Almeida Lopes Monteiro da
RESUMO: Este estudo objetivou identificar os diagnósticos que as enfermeiras reconhecem como: 1)
mais freqüentes em sua prática clínica; 2) mais difíceis de serem formulados; 3) mais difíceis para
propor intervenções e 4) verificar as associações entre a freqüência de diagnósticos, a dificuldade
para formular diagnósticos e a dificuldade para propor intervenções. Os 155 diagnósticos de
enfermagem (DE) estudados foram divididos, compondo três questionários. A estimativa de
freqüência, a dificuldade de formulação, e a dificuldade para propor intervenções para cada
diagnóstico foram indicadas em escala tipo Likert de 5 pontos. O alfa de Chronbach variou de 0,90 a
097 entre os 3 tipos de questionários. Cada tipo de questionário foi respondido por 49 enfermeiras do
Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, totalizando 147 enfermeiras (97% = sexo
feminino, idade média=35,1±8,3 anos; tempo médio de formadas=11,1 ±7,8 anos). Considerando os
totais de DE em cada tipo de questionário, os escores médios de freqüência variaram de 2,2 a 2,3, os
de dificuldade para formular variaram de 2,5 a 2,6, e os de dificuldade para propor intervenções de
2,9 a 3,0. Considerando cada diagnóstico, escores médios =3 foram definidos como altos para as três
variáveis do estudo: freqüência, dificuldade para formular e dificuldade para propor intervenções.
Entre as enfermeiras que cuidam predominantemente de adultos, 40 DE foram de alta freqüência, 59
foram de alta dificuldade para formular e 90 de alta dificuldade para a proposição de intervenções.
Entre as enfermeiras que cuidam de pacientes pediátricos e de obstetrícia, 22 DE foram de alta
freqüência, 67 de alta dificuldade de formulação e 82 de alta dificuldade para propor intervenções.
Houve correlações significativas entre as variáveis dificuldade para formular os diagnósticos e
dificuldade para propor intervenções de enfermagem nos 3 questionários (Pearson, coeficientes entre
0,75 e 0,83, p=0,000).

Nº de Classificação: 3804
SALVETTI, Marina de Góes. Crença de auto-eficácia e validação da "Chronic Pain Self-Efficacy
Scale". São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. [104] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PIMENTA, Cibele Andrucioli de Mattos
RESUMO: A crença de auto-eficácia relaciona-se com a percepção da dor e com a funcionalidade
física e psíquica dos doentes. Os objetivos deste estudo foram validar para a língua portuguesa a
escala Chronic Pain Self-efficacy Scale e analisar as crenças de auto-eficácia de doentes com dor
crônica. A amostra foi de 132 pacientes com dor crônica de etiologia variada (54,5% fibromialgia e
24,2% dor neuropática); 87,9% foram mulheres, a idade média foi de 46 anos (DP=12,6) e a
escolaridade média de 10,1 anos. A média da intensidade da dor foi de 6,83 (DP=2,3) e o tempo
médio de dor foi de 7,4 anos (DP=7,7). A validade da escala em língua portuguesa foi confirmada
pela análise fatorial, que manteve os 3 domínios e os 22 itens da escala original; a variância
explicada foi de 60,8%. A confiabilidade, analisada pelo alfa de Cronbach, variou entre 0,76 e 0,92
para os domínios e foi de 0,94 para a escala total. A validade convergente, verificada por meio da
comparação entre os escores da Escala de Auto-Eficácia para Dor Crônica (AEDC) e os escores do
Inventário de Depressão de Beck mostrou correlação negativa e estatisticamente significativa. As
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crenças de auto-eficácia foram analisadas em relação às variáveis sexo, idade, escolaridade, renda,
intensidade da dor e tempo de dor. As variáveis escolaridade e intensidade da dor apresentaram
associação com a auto-eficácia. Doentes com menor escolaridade relataram menor auto-eficácia, e
naqueles com dor menos intensa, observou-se maior auto- eficácia. Este estudo disponibiliza para a
língua portuguesa um instrumento válido e confiável para avaliar a auto-eficácia de pacientes com dor
crônica. A validade da escala AEDC foi confirmada pela análise fatorial, análise da consistência
interna e validade convergente.

Nº de Classificação: 3805
KAWAGOE, Julia Yaeko. Higiene das mãos: comparação da eficácia antimicrobiana do álcool formulação gel e líquida - nas mãos com matéria orgânica. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2004. 132 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GRAZIANO, Kazuko Uchikawa
RESUMO: Indiscutivelmente, higiene de mãos (HM) é uma das medidas mais importantes para
prevenir as Infecções Hospitalares. Além da tradicional lavagem com água e sabão, o uso do álcool
tem se destacado na HM, pois, possui boa atividade antimicrobiana, dispensa pia, reduz o tempo e
previne ressecamento de mãos. Das evidências científicas sobre seu uso na HM, ainda há
contradições quanto à sua efetividade na presença da matéria orgânica nas mãos. Esta pesquisa foi
desenvolvida com intuito de elucidar esta questão avaliando a eficácia antimicrobiana de três
formulações alcoólicas (duas em forma de gel e uma líquida) nas mãos com matéria orgânica. Os
trabalhos laboratoriais foram realizados no Laboratório de Pesquisas do Instituto de Ensino e
Pesquisas (coleta de amostras bacterianas) e no Laboratório de Microbiologia do Departamento de
Patologia Clínica do Hospital Albert Einstein (contagem bacteriana), utilizando a metodologia oficial
Européia - EN 1500 modificada. Quatorze voluntários - pessoas saudáveis, sem problemas de pele
nas mãos e que assinaram o "Termo de Consentimento Livre e Esclarecido", foram aleatorizados em
três grupos e cada grupo utilizou os produtos-teste e referência em seqüências diferentes. Os
produtos-teste foram: produto A - álcool etílico sob a forma de gel a 62% (p/p), produto B - álcool
etílico sob a forma de gel a 70% (p/p) e produto C - álcool etílico a 70% (p/v) glicerinado sob a forma
líquida e o produto D - álcool 2-propanolol 60%, produto referência padronizado pela metodologia EN
1500. Para cada produto-teste e referência, foi realizada a seguinte seqüência de procedimentos:
lavagem de mãos por um minuto com água e sabão; aplicação de 1,2 ml de sangue estéril
desfibrinado de carneiro; contaminação das mãos até metade dos metacarpos no caldo tríptico de
soja (TSB) com o microrganismo-desafio S. marcescens ATCC 14756; coleta de amostras pré HM,
friccionando os dedos na placa de Petri contendo TSB (valor inicial); HM aplicando o(s) produto(s)teste e referência; coleta de amostras para recuperação bacteriana (valor final), com a mesma técnica
da fase pré HM e cálculo do fator de redução (FR) logarítmica (log10 ) de S. marcescens (valor inicial
- valor final). Foram realizadas análises estatísticas (teste de Wilcoxon) para verificar a equivalência
entre o(s) produto(s)-teste e referência, com o nível de significância estabelecido em P = 0,10,
unicaudal. Os FR (log10) foram: 3,29 para o produto A; 3,36 para o produto B e 3,56 para o produto
C. O produto-referência, produto D, promoveu FR log10 de 3,66. Os testes de Wilcoxon indicaram
que há equivalência dos produtos B (P = 0,198) e C (P = 0,826) com o produto referência D, e que
existe diferença do produto A (P = 0,074) quando comparado ao produto D. Como conclusão, este
estudo revelou que os produtos-teste, utilizados em mãos artificialmente sujas com matéria orgânica
reduziram significativamente a colonização transitória das mãos - mais de 3 log10, redução acima de
99,9%, podendo ser utilizados para HM. Estes valores são superiores aos valores de FR log10
encontrados após a lavagem de mãos com sabão não-antimicrobiano (2,7) e sabão antimicrobiano
triclosan (2,8) e semelhantes aos valores de PVP-I (3,5) e clorexidina degermante (3,1). O produto A,
apesar de reprovado pela metodologia oficial EN 1500, obteve o menor FR log10 (3,26), é superior
aos sabões não-antimicrobianos e com triclosan e clorexidina degermante a 4%, o que indica a
possibilidade de sua utilização como segunda opção.

Nº de Classificação: 3806
BORGES, Márcia Aparecida Fernandes da Silva. Vigilância epidemiológica dos acidentes por
escorpiões: uma abordagem no campo da saúde coletiva (A). São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. [165] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FRACOLLI, Lislaine Aparecida
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RESUMO: Os acidentes escorpiônicos vêm se tornando cada vez mais freqüentes, no Estado de São
Paulo. Propiciados por condições ecológicas que lhe são favoráveis vão adquirindo paulatinamente
um caráter urbano. Objetivou-se com esse estudo, caracterizar os acidentes por escorpiões no
Estado de São Paulo, no período de 1998 a 2002, sob o enfoque da vigilância à saúde,
correlacionando as regiões onde as ocorrências foram registradas, com o grau de desenvolvimento
das mesmas, buscando, com isso, sensibilizar os serviços de saúde responsáveis pelos registros e
pela intervenção sobre esses agravos, para a utilização de abordagens que incorporem os
condicionantes do processo saúde-doença e novas tecnologias no desenvolvimento de seu processo
de trabalho. Os dados de acidentes escorpiônicos, ocorridos no período sob estudo, atingiram todas
as faixas etárias, porém a faixa mais expressiva foi a de 20 a 29 anos. O coeficiente de letalidade foi
de 0,65%. A freqüência foi de 3,5 vezes maior na área urbana que na área rural. Os dados revelaram
que esses acidentes apresentam um padrão de sazonalidade, com maior freqüência nos meses de
outubro a abril. Tityus serrulatus foi o principal agente causador dos acidentes. A degradação
ambiental conseqüente da ocupação desordenada do solo favorece a instalação de espécies que são
dotadas de reprodução partenogenética. A distribuição espacial dos acidentes escorpiônicos revelou
a existência de áreas onde a ocorrência é maior, assim como também as desigualdades sociais.
Verificou-se a necessidade de mudança na forma de captação da realidade pela vigilância
epidemiológica vinculada à superação dos saberes multicausais, que embasam as práticas de
vigilância epidemiológica.

Nº de Classificação: 3807
LIMA, Antônio Fernandes Costa. Significados que as enfermeiras assistenciais de um hospital
universitário atribuem ao processo de implementação do diagnóstico de enfermagem como
etapa do Sistema de Assistência de Enfermagem - SAE. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem e Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades, 2004.
174 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): KURCGANT, Paulina
RESUMO: Este estudo de caso qualitativo busca compreender os significados atribuídos por
enfermeiras assistenciais ao processo de implementação do diagnóstico de enfermagem no Sistema
de Assistência de Enfermagem (SAE) do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo. A
coleta dos dados foi realizada por meio de entrevistas com enfermeiras da Unidade de Clínica
Médica, que participaram de um teste piloto para a construção de um instrumento para
implementação do diagnóstico de enfermagem como etapa do SAE. Os dados foram apresentados
na forma de narrativa. Nos seus relatos as colaboradoras explicitaram ter percebido, inicialmente, a
implementação do diagnóstico de enfermagem como uma imposição da chefia, o que gerou reações
de resistência e sentimentos de desconforto. Evidenciaram que a capacitação teórico-prática e a
possibilidade de participação, ao longo do processo, contribuíram para se tornarem agentes próativas, em decorrência de uma transformação positiva em seus sentimentos a partir do desconforto
inicial e da percepção desfavorável em relação ao processo. Relatam que os sentimentos
compartilhados, durante a realização do teste piloto, foram trabalhados com mais facilidade uma vez
que o grupo assumiu atitude pró-ativa em relação a eles, confiando que podiam lidar com esses
sentimentos e superar as dificuldades. As colaboradoras revelam, ainda, que o processo de
implementação do diagnóstico de enfermagem, como etapa do SAE, continua sendo um grande
desafio a ser vivenciado. Entretanto, mostram que a apropriação do processo permitiu além do
compartilhamento das decisões e da responsabilidade pelos resultados, o desenvolvimento da crença
de que serão capazes de superar as dificuldades quando forem vivenciar os acontecimentos. Fica
evidente que o processo participativo é mais demorado, no entanto propicia a detecção das
necessidades dos diferentes grupos, e de cada componente, fornecendo dados para que essas
necessidades sejam atendidas. Dessa forma, proporciona autonomia aos participantes, gerando
sentimentos de prazer e de auto-realização e, conseqüentemente, o resultado obtido é mais seguro e
duradouro.

Nº de Classificação: 3808
SAITO, Raquel Xavier de Souza. Sistema Único de Saúde: da teoria à prática da integralidade. São
Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 145 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): LACERDA, Rúbia Aparecida
RESUMO: Há 16 anos, com a promulgação da Constituição de 1988, o Governo Federal assumiu a
responsabilidade de garantir saúde a todos os cidadãos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de
modo a ser universal, integral e equânime. Para efetivar tais premissas foram criadas Leis Orgânicas
e Normas Operacionais Básicas. Uma delas é o sistema de referência e contra-referência, objeto
deste estudo, com o qual se pretendeu reconhecer a funcionalidade deste sistema como
determinante da integralidade da assistência através de sua rede de serviços, a partir dos objetivos:
identificar os momentos restritivos no atendimento e agendamento de referências externas, através
da construção de fluxogramas destes processos; reconhecer as características das referência
externas emitidas quanto a tipo, fontes de registro, prazos de agendamento, perfil dos usuários e das
equipes profissionais; discutir o princípio da integralidade sob a vertente da rede de serviços,
correlacionando as condições de operacionalidade do acesso dos usuários às referências externas.
Tratou-se de um estudo exploratório e descritivo, realizado em uma UBS do Distrito de Saúde de
Guaianases, na Zona Leste de São Paulo, que atua sob a estratégia da Saúde da Família e que
contempla os critérios organizativos do SUS como: descentralização da gestão através dos Distritos
de Saúde, territorialização e hierarquização da rede. A nível da UBS, determinação da área de
abrangência e adscrição da clientela. Nos resultados, os fluxogramas construídos possibilitaram o
reconhecimento de vários momentos restritivos de acesso dos usuários nos processos internos de
trabalho que geram as referências, bem como, do seu fluxo de agendamento para outros níveis de
atendimento. Os dados obtidos também permitem inferir que, embora sob os critérios organizativos
do SUS e a existência do sistema de referência e contra-referência, o acesso não é garantido para a
maioria dos usuários nem ao nível básico nem aos níveis de maior complexidade e, dentre aqueles
acessados, há um longo tempo de espera para agendamento, principalmente para exames
diagnósticos. Observou-se também enorme diferença entre a quantidade de referências emitidas e
registradas entre as equipes de profissionais, concorrendo para a discrepância entre as fontes de
registro (SIAB e Ficha de Notificação/Planilha Eletrônica). Tal fato dificulta o planejamento de oferta
destas referências, de acordo com a demanda real. É possível concluir, com esses resultados, que a
atual forma de atendimento na UBS do estudo não garante a integralidade da assistência a partir do
nível básico, a qual, ainda, pautada eminentemente na prática clínica e diagnóstica e associada à
adscrição territorial, dificulta a autonomia do usuário, protagonista de suas necessidades de saúde.

Nº de Classificação: 3809
NOVATO, Tatiana de Sá. Adaptação transcultural e validação do "Diabetes Quality of Life for
Youths" de Ingersoll e Marrero. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem,
2004. [128] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GROSSI, Sonia Aurora Alves
RESUMO: A avaliação da qualidade de vida tem sido considerada, na atualidade, como um
parâmetro fundamental na compreensão do impacto causado pelo diabetes mellitus do tipo 1, no
cotidiano dos adolescentes. Na realidade brasileira não existem instrumentos específicos validados
que possibilitem essa avaliação. Assim sendo, este estudo teve como objetivos fazer a adaptação
transcultural e validação "Diabetes Quality of Life for Youths" (DQOLY) de Ingersoll e Marrero e,
analisar as relações entre a variáveis sócio demográficas, clínicas e a questão da auto-percepção do
estado de saúde e os escores obtidos pela aplicação do instrumento. O DQOLY é composto por 53
itens agrupados nos domínios: satisfação, impacto e preocupação. O processo de adaptação
transcultural incluiu as etapas: tradução para o português, back translation, revisão pelos juízes e
pré-teste. O instrumento adaptado, foi aplicado a 124 adolescentes com diabetes mellitus tipo 1,
para a análise de suas propriedades psicométricas(confiabilidade e validade). A adaptação
transcultural gerou uma versão brasileira do instrumento que na análise da consistência interna,
apresentou valores de Alpha de Cronbach de 0, 8695 para o domínio Satisfação, 0, 8658 para o
Impacto, 0, 8387 para o Preocupação e 0, 9333 para o total, com a exclusão de três itens
inconsistentes no domínio Impacto e portanto, o instrumento gerado ficou constituído por 48 itens. No
teste-reteste não houve diferenças significativas(p>0, 05) entre duas aplicações do instrumento aos
mesmos sujeitos, o que demonstrou a estabilidade temporal do mesmo. Na análise de validade de
conteúdo, a concordância entre os juizes não foi unânime somente quando envolveu a avaliação de
um deles. A validade convergente foi configurada pelas correlações positivas e significativas entre os
escores total e por domínios do instrumento em estudo e da escala de Auto-Estima(p<0,001). A
validade fatorial não confirmou os três domínios. Nas comparações dos escores do instrumento entre
adolescentes com controle metabólico adequado e não adequado, houve diferença significativa para
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os domínios impacto, preocupação e total(p<0, 05), o que determinou a validade discriminante. Os
escores do instrumento foram relacionados às variáveis sócio demográficas, clinicas e a autopercepção do estado de saúde e os resultados demonstraram correlação positiva e
significativa(p<0,05) entre o maior número de episódios de hiperglicemia relatadas e todos os escores
do instrumento, indicando que quanto maior o número de hiperglicemias relatadas, pior a qualidade
de vida. O domínio satisfação se correlacionou negativamente com a maior freqüência das
monitorizações domiciliares da glicemia, mostrando que o maior número de testes correlaciona-se
com melhor qualidade de vida neste domínio. Todos os domínios do instrumento e o total tiveram
correlação positiva e estatisticamente significativa com o relato de melhor percepção do estado de
saúde(p<0, 001). Este estudo indica que o DQOLY adaptado para a cultura brasileira é um
instrumento confiável e válido para utilização em nosso meio.

Nº de Classificação: 3810
SANGIULIANO, Lourdes Aparecida. Stress na atuação dos enfermeiros em um hospital privado e
as conseqüências no seu estado de saúde. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem, 2004. 111 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BIANCHI, Estela Regina Ferraz
RESUMO: Muitas das alterações de saúde pelas quais as pessoas passam estão associadas à forma
como elas reagem e respondem aos eventos, e com os enfermeiros isso não é diferente. A finalidade
deste trabalho é analisar as características relacionadas ao stress na atuação dos enfermeiros em um
hospital privado e as conseqüências deste no seu estado geral de saúde. A população estudada foi
constituída por 122 enfermeiros, pertencentes a um hospital geral, de grande porte, do município de
São Paulo. Os dados foram coletados utilizando-se os questionários de avaliação do Estado Geral de
Saúde, composto por 48 itens e a Escala Bianchi de Stress, modificada, constituída por 55 itens de
atividades desempenhadas pelos enfermeiros e que são consideradas estressantes. Os resultados
obtidos caracterizam a população como pertencente ao sexo feminino e com cursos de pósgraduação. Na análise estatística verificou-se que, embora as atividades tenham sido apontadas
como moderadamente estressantes, cerca de 82% da população apresenta estado geral de saúde
entre regular e ruim. Os resultados desta pesquisa levam a considerar a conscientização da
instituição e do próprio enfermeiro quanto ao envolvimento do stress no desempenho profissional,
podendo acarretar conseqüências para a esfera biológica e que, muitas vezes, é desapercebida
como relacionada ao stress.

Nº de Classificação: 3811
DENSER, Carla Patrícia Amaral Carvalho. Reprocessamento e reutilização de material odontomédico-hospitalar de uso único: busca de evidências pela revisão sistemática de literatura
científica. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 192 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LACERDA, Rúbia Aparecida
RESUMO: Este estudo é baseado no fato inegável de que a prática do reprocessamento e
reutilização de artigos odonto-médico-hospitalares é ampla no país e no mundo, apesar de não existir
consenso científico para tal, principalmente pela enorme variedade de materiais e de artigos
disponíveis no mercado. Neste trabalho foi aplicada metodologia de revisão sistemática de literatura
científica, cuja investigação partiu de uma questão específica e utilizou fontes abrangentes com
estratégias de busca explícitas, baseada em critérios aplicados uniformemente, com avaliação
reprodutível. O objetivo foi selecionar publicações sobre o reprocessamento e reuso de artigos
odonto-médico hospitalares de uso único de acordo com uma questão de pesquisa específica, revisar
a qualidade metodológica destes estudos e discutir evidências para aplicação prática e de pesquisa
deste conhecimento. A questão de pesquisa foi: Qual a efetividade e a segurança da prática de
reprocessamento e reutilização de materiais odonto-médico hospitalares de uso único? Os dados
foram coletados de estudos selecionados, sendo 20 estudos básicos e 01 de revisão não sistemática.
Para análise e avaliação dos estudos básicos selecionados utilizou-se, como sistematização, a
seguinte categorização inicial: escopo; tipo de pesquisa; sujeitos ou objetos da pesquisa; população;
procedimentos da pesquisa; análise dos dados; resultados; conclusão; comentários da analisadora.
Devido à epecificidade dos conteúdos obtidos das pesquisas analisadas sob esta categorização,
foram acrescentadas novas categorias, com a finalidade de refinar, agregar e correlacionar as
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informações obtidas, em quadros e tabelas, com a seguinte configuração final: tipos de artigos
investigados; escopos; tipos de investigação; tipos de análises realizadas; resultados; conclusões. Os
resultados mostraram que grande parte dos artigos é composta de plásticos, possui lumens e tem
conformação complexa, significando que são artigos de difícil limpeza e descontaminação, cujos
resultados podem, sob circunstâncias comparativas controladas, ser também considerados para
artigos menos complexos e com menor dificuldade para seu reprocessamento. A finalidade foi obter
informações que suportem ou não a prática de reprocessamento e reutilização de artigos odontomédico-hospitalares de uso único. A conclusão é de que, com base no conhecimento atual, não é
possível propor o reprocessamento e reuso de todos os artigos de uso único indiscriminamente, mas
é possível selecioná-los para testar e validar protocolos de reprocessamento e reuso de artigos
odonto-médico-hospitalares baseados em conhecimentos científicos com graus de evidência bem
estabelecidos, utilizando este conhecimento para a construção de políticas nacionais de saúde
menos restritivas de recursos altamente tecnológicos para a Saúde Pública.

Nº de Classificação: 3812
SILVA, Lúcia Garcia Dantas Matins. Problemas de usuários cirúrgicos após a alta hospitalar:
identificando fatores condicionantes do processo cirúrgico e suas implicações para a assistência
perioperatória. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 116 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LACERDA, Rúbia Aparecida
RESUMO: Este estudo, realizado em um hospital geral e privado, teve como objetivos identificar
problemas apresentados pelos pacientes cirúrgicos após a alta hospitalar, correlacioná-los com a
assistência perioperatória e discutir ações possíveis pela enfermagem para a melhoria da evolução
dos pacientes após a alta hospitalar. A população foi constituída de 112 pacientes submetidos a
cirurgias eletivas no período de março a maio de 2004. Os dados foram obtidos dos prontuários e de
entrevista com os pacientes, buscando informações sobre problemas apresentados e aspectos da
assistência prestada referentes a: cirurgia, anestesia, preparo pré-operatório, períodos de
permanência hospitalar pré e pós-operatória, visitas pré e pós-operatórias dos profissionais
relacionados ao processo cirúrgico, momento das visitas, orientações recebidas para alta, entre
outros. Os resultados mostraram que 69,6% dos pacientes relataram problemas, relacionados a
alterações emocionais e fisiológicas e dúvidas. O mais freqüente referiu-se à ferida cirúrgica, que
correspondeu às principais queixas relatadas. Dentre os problemas, 5,3% demandou re-internação.
Os resultados referentes à assistência perioperatória apontam relação de alguns fatores com os
problemas relatados. As orientações para a alta mostraram-se incompletas. Considerou-se que, na
maioria dos casos, os períodos de permanência hospitalar pré e pós-operatórias são curtos e não
favorecem momentos e locais formais para o preparo, avaliação e orientações ao paciente. O período
pós-operatório é ainda mais curto, pelo tempo demandado para a recuperação anestésica que, neste
estudo, predominaram aquelas mais complexas. Houve associação significativa entre período pós e
tipo de anestesia. Não foram todos os pacientes que receberam visitas, nestas fases, por
profissionais diretamente envolvidos com processo cirúrgico e, dentre os que receberam, foram
significativas aquelas realizadas apenas no centro cirúrgico, principalmente entre os
anestesiologistas. Os problemas após a alta que demandaram internação ocorreram em pacientes
que não receberam visita pré-operatória pelo cirurgião e anestesiologista. Os pacientes só retornam
ao hospital quando complicações já ocorreram. A alta do processo cirúrgico, portanto, ocorre no
consultório do cirurgião e o hospital não tem condições de participar na prevenção dos problemas
após a alta. Com o avanço da tecnologia, o processo cirúrgico se modificou. As intervenções
cirúrgicas são cada vez mais rápidas, permitindo o restabelecimento em menor tempo. Por outro lado,
o processo cirúrgico tem sido realizado em vários locais, além do hospital, podendo determinar
"vácuos" nas etapas da assistência perioperatória e favorecer problemas, tanto durante a fase
transoperatória quanto pós-operatória. Configura-se a necessidade de novas estratégias assistenciais
que garantam a integralidade deste processo. E a enfermagem pode ser uma destas estratégias,
como elo de integração entre paciente/família/hospital/médico. A determinação de momentos formais
para avaliação e orientações ao paciente, tanto na fase pré-operatória quanto pós-operatória, deve
ser considerada, visando atender às expectativas e necessidades dos pacientes como demonstrado
neste estudo.

Nº de Classificação: 3813
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HOKAMA, Cristina Satoko Mizoi. Função renal de pacientes de unidade de terapia intensiva:
creatinina plasmática e proteína carreadora do retinol urinária (RBPu). São Paulo. Universidade de
São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 80 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VATTIMO, Maria de Fátima Fernandes
RESUMO: A avaliação da disfunção renal pelos marcadores usuais não tem determinado impacto na
redução da incidência da insuficiência renal aguda (IRA) nos pacientes de terapia intensiva. Este
estudo avaliou 100 pacientes admitidos em uma unidade de terapia intensiva (UTI) quanto às
características demográficas; a relação entre creatinina plasmática e proteína carreadora do retinol
(RBPu) e as variáveis clínico-laboratoriais; e a sensibilidade e a especificidade da RBPu. A amostra
caracterizou-se como geriátrica (63,4±15,6 anos), do sexo masculino (68%), 47% dos pacientes
tiveram tratamento clínico e 53% cirúrgico. A coleta de dados foi realizada no período de 13,9±8,3
horas após a admissão na UTI. A análise dos resultados mostrou associação entre a creatinina
plasmática e as variáveis: gênero (p-0,026), idade (p-0,038), uso de droga vasoativa (p-0,003),
proteínúria (p-0,025), APACHE II (p-0,000), uréia (p-0,000), potássio (p-0,003) e clearance de
creatinina estimado (p-0,000). A RBPu mostrou associação com um número maior de variáveis: peso
(IMC), uso de ventilação invasiva (p-0,000), uso de antiinflamatório não-hormonal (p-0,018), uso de
droga vasoativa (p-0,021), temperatura>37,5ºC (p-0,005), proteinúria (p-0,000), bilirrubinúria (p0,004), fluxo urinário (p-0,019), pressão arterial diastólica mínima (p-0,032), pressão arterial sistólica
mínima (p-0,029), APACHE II (p-0,000), creatinina (p-0,001), uréia (p-0,001), clearance de creatinina
estimado (p-0,000) e uma tendência a associação com os antecedentes clínicos (doença renal,
vasculopatia e neoplasia). A creatinina plasmática e a RBPu apresentaram associação com a fração
de excreção de sódio (FENa) quando os dados foram submetidos à análise univariada. O estudo
referente à sensibilidade e especificidade da RBPu utilizando a curva ROC (Relative Operating
Characteristics) mostrou que pacientes com RBPu maior que 1,47 mg/l têm aproximadamente quatro
chances de apresentarem creatinina acima de 1,2 mg/dl (intervalo de confiança - 95%, erro padrão 0,072). A acurácia global da RBPu, como teste diagnóstico, foi fraca. A RBPu, apesar das fracas
sensibilidade e especificidade encontradas no estudo, pode ser considerada na clínica, o marcador
de melhor desempenho diagnóstico em pacientes com risco para a ocorrência de IRA quando
comparada aos marcadores utilizados rotineiramente.

Nº de Classificação: 3814
NEIVA, Luciana Barros de Moura. Papel da heme oxigenase-1 na lesão celular desencadeada
pelo sulfato de polimixina B em células LLC-PK1. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola
de Enfermagem, 2004. 64 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VATTIMO, Maria de Fátima Fernandes
RESUMO: A heme-oxigenase-1 (HO-1) é uma enzima induzível envolvida na degradação do grupo
prostético heme, produzindo compostos com funções anti-oxidante, anti-inflamatória, anti-apoptótica e
modulatória do sistema imune no rim. A importância de sua indução está associada à resposta
adaptativa ao estresse oxidativo e à inflamação envolvidos na gênese da insuficiência renal aguda. O
sulfato de polimixina B é um antibiótico usado no tratamento de infecções Gram-negativas e que
apresenta um efeito nefrotóxico ainda não completamente elucidado. O objetivo deste estudo foi
verificar a viabilidade e apoptose de células LLC-PK1 submetidas ao tratamento com polimixina B,
com tempos de exposição diferentes, e pré-tratadas com hemin (indutor de heme oxigenase-1) ou
protoporfirina de zinco (inibidor de heme oxigenase-1). Células renais de porco, LLC-PK1, foram
cultivadas com polimixina B durante 24, 48 e 72 horas. A apoptose e viabilidade celular foram
avaliadas usando diferentes doses do antibiótico: Controle (CTL, 0 µM); G1 (12,5µM); G2 (37,5µM);
G3 (75µM); G4 (125µM) e G5 (375µM). O hemin (25µM) e a protoporfirina de zinco (10µM) foram
administrados uma hora antes da polimixina B. Foram utilizados os métodos Acridine orange/ brometo
de etídio (viabilidade) e Hoescht 33342 (apoptose). Os resultados demonstraram redução linear de
viabilidade induzida pela polimixina B quando a dose e o tempo de exposição foram aumentados, isto
foi confirmado pela variação inversa de apoptose. O hemin aumentou a viabilidade e reduziu
apoptose na presença de polimixina B, sugerindo um efeito protetor da HO-1 neste modelo. O efeito
observado para a protoporfirina de zinco foi semelhante ao descrito para o hemin. O estudo confirmou
a citotoxicidade da polimixina B em células renais e constatou que esse efeito pode ser mediado pela
HO-1 considerando o efeito obtido no tratamento com o indutor daquela enzima.
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Nº de Classificação: 3815
GOLDENZWAIG, Nelma Rodrigues Soares Choiet. Estudo das crenças dos enfermeiros sobre
sua responsabilidade na administração de medicamentos. São Paulo. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 65 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENEGHIN, Paolo
RESUMO: Este estudo foi realizado com enfermeiros que trabalham na Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. A pesquisa teve como objetivo:
identificar as crenças pessoais e normativas dos enfermeiros quanto à administração de
medicamentos, utilizando a Teoria da Ação Racional (TRA). A análise do conteúdo de 28 relatos
escritos revelou o que os enfermeiros pensam sobre sua atuação e responsabilidade na
administração de medicamentos. Os relatos dos participantes foram agrupados em unidades de
significado e, estas, em unidades temáticas. Os resultados obtidos, com o grupo estudado, permitiram
identificar quatro unidades temáticas: a) o enfermeiro como agente da prática de administrar
medicamentos; b) o conhecimento científico; c) os referentes sociais; d) as causas externas que
influenciam na prática da medicação. Em relação aos objetivos propostos, foram evidenciadas
crenças pessoais positivas em relação à prática de administrar medicamentos pelo enfermeiro, sendo
elas: 1)melhor qualidade de assistência ao paciente; 2)menor índice de erros na administração de
medicamentos; 3)menor índice de infecção para o paciente; 4)a experiência profissional e o
conhecimento científico facilitam a realização desta prática. Foram evidenciadas crenças normativas
positivas em relação a esta prática realizada pelo enfermeiro, sendo elas: 1)a equipe multiprofissional
aprova tal prática pelo enfermeiro;2)os órgãos de normatização e fiscalização da profissão, como o
COFEN e o COREN aprovam e incentivam tal prática; 3)há fatores externos que facilitam a prática
tais como os aspectos administrativos da unidade de trabalho e a situação física e psicológica do
paciente. Também foram identificadas crenças pessoais negativas, sendo elas: 1)não tem tempo para
administrar medicamentos; 2)é uma tarefa secundária; 3)pode ser delegada a outros membros da
equipe de enfermagem; 4)não tem oportunidade para discutir sobre o tema nem para realizar tal
prática; 5)tarefas burocráticas impedem de fazê-lo; 6)só administra medicamentos em caso de
urgência, falta de funcionários ou pacientes graves. Foram identificadas, também, crenças normativas
negativas, sendo elas: 1)o próprio enfermeiro desaprova tal prática; 2)há fatores externos que
dificultam a prática da medicação tais como os aspectos administrativos da unidade de trabalho e a
situação física e psicológica do paciente.

Nº de Classificação: 3816
MEIER, Marineli Joaquim. Tecnologia em enfermagem: desenvolvimento de um conceito.
Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2004. 216 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CIANCIARULLO, Tamara Iwanow
PRADO, Marta Lenise do
RESUMO: Trata-se de um estudo qualitativo que teve como objetivo construir um conceito de
tecnologia em Enfermagem com enfermeiros de instituições de saúde e ensino de Curitiba. Foi
utilizado, conforme sugere Morgan (1997) o Grupo Focal como método de pesquisa e o referencial de
análise de conceito de Walker e Avant (1988) que direcionou a condução da construção conceitual
nos grupos. Foram realizadas dez sessões grupais. A partir da interação grupal e do aprofundamento
dos debates, os dados elaborados foram visualizados, segundo a análise de conteúdo de Bardin
(2000). Emergiram do material analisado quatro categorias: 1. caracterização da tecnologia de
Enfermagem: concretização do conhecimento intencional e dinâmico; 2. usos da tecnologia em
Enfermagem: aplicabilidade no contexto histórico; 3. fatores que influenciam a tecnologia de
Enfermagem: econômicos, éticos; 4. as conseqüências da tecnologia para a Enfermagem. Na
primeira categoria, destacam-se o conhecimento e suas especificações (científico, empírico,
sistematizado, aplicado), a presença da figura humana e o aspecto relacional da tecnologia quando
usada por enfermeiros. Os usos da tecnologia foram definidos sob a forma de equipamentos,
materiais e atividades humanas e profissionais, utilizados no processo de trabalho. Dentre os fatores
que influenciam estão as questões sócio-econômica e política, a ética e os aspectos pertinentes à
classe da Enfermagem. Como conseqüências da tecnologia foram destacadas as implicações
positivas e negativas sobre sua incorporação nas atividades de Enfermagem. O conceito construído
pelos enfermeiros foi: "A tecnologia de Enfermagem compreende o conhecimento humano (científico
e empírico) sistematizado, requer a presença humana, visa a qualidade de vida e se concretiza no ato
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de cuidar, considerando a questão ética e o processo reflexivo. Os materiais e equipamentos
requerem conhecimentos agregados para sua aplicação, sendo assim considerados, tecnologia de
Enfermagem". A construção conceitual desenvolvida é singular, representa o ponto de vista de um
grupo de enfermeiros, desafia e estimula a reflexão sobre a temática e a busca de respostas a
outras indagações. A tecnologia faz parte da Disciplina da Enfermagem e está inserida em seu
contexto de trabalho, requerendo pesquisa.

Nº de Classificação: 3817
CUNHA, Ana Zoé Schilling da Cunha. Atores e práticas na formação do enfermeiro: avaliação em
perspectiva participativa. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências
da Saúde, 2004. [164] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RAMOS, Flávia Regina Souza
RESUMO: A educação e a saúde, como áreas sociais, consideram o contexto de mudanças o
norteador das suas ações e, para tanto, se valem de processos avaliativos para a adequação de seus
serviços às necessidades da sociedade. Na educação, principalmente, este processo está vinculado
a existência de um projeto político-pedagógico que abriga as transformações da realidade social em
seus objetivos. No Ensino Superior a avaliação é utilizada como importante instrumento para o
alcance dos objetivos da Instituição como órgão formador. Na UNISC - Universidade de Santa Cruz
do Sul, os profissionais enfermeiros e a população regional entendem que o Curso de Enfermagem é
uma necessidade social relevante e têm o objetivo de ver formados profissionais qualificados, que
prestam serviços especializados nesta área. Portanto, a avaliação do Curso de Enfermagem na
UNISC é objeto deste estudo construído por meio de uma aproximação com o modelo da Avaliação
Emancipatória preconizado por SAUL (2000) contemplando os momentos da pesquisa participativa,
em que os sujeitos educadores, os formados, empregadores e a comunidade externa à Universidade
têm sua participação como ponto fundamental. A sociologia reflexiva de Bourdieu fundamenta, em
parte, a perspectiva teórico-analítica de abordagem do problema, especialmente quando se refere ao
habitus e ao campo, numa relação trazida à formação do enfermeiro. Neste sentido, foi possível
categorizar três áreas temáticas para a análise, quais sejam: O cuidado como habitus da
Enfermagem: uma nova unicidade da prática; A prática de Enfermagem como um campo a pertencer
e Direções para um novo habitus: as mediações possíveis. Os resultados apontam para a criação de
um espaço de negociação entre os sujeitos envolvidos com o processo formativo com o objetivo de
aprimorar e consolidar uma filosofia de trabalho no curso. Vimos que o enfermeiro egresso está
atendendo às necessidades da região já que está contribuindo para a melhoria dos serviços de
saúde, é ético, presta uma assistência humanizada e é voltado para ações preventivas e
comunitárias. Será preciso investir mais na formação do profissional gerente, líder e que atue em
educação para a saúde e pesquisas na área. A realização deste estudo proporcionou uma análise
crítica da formação dos enfermeiros na UNISC que servirá de subsídio para mudanças no projeto
pedagógico.

Nº de Classificação: 3818
MARTINS, Pedro Paulo Scremin. Atendimento pré-hospitalar: atribuição e responsabilidade de
quem?: uma reflexão crítica a partir do Serviço do Corpo de Bombeiros e das políticas de saúde
"para" o Brasil à luz da filosofia da práxis. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Centro de Ciências da Saúde, 2004. 264 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PRADO, Marta Lenise do
REIBNITZ, Kenya Schmidt
RESUMO: Este estudo teve como objetivo, realizar uma reflexão crítico-analítica da assistência à
saúde em nível pré-hospitalar de urgência/emergência, a partir do serviço prestado pelo Corpo de
Bombeiros Militar e das políticas de saúde “para” o Brasil. Aborda a evolução das políticas para a
assistência pré-hospitalar de urgência/emergência no âmbito das políticas de saúde e sua relação
com a crise neste setor, situando as especificidades das práxis de enfermagem e de bombeiros nos
Serviços de Atendimento Pré-Hospitalar. Objetivou ainda, analisar as implicações da assistência
prestada pelo Corpo de Bombeiros Militar - com base em protocolos articulados com as normas
militares e com baixo nível de conhecimento científico em saúde - no exercício de uma práxis de
saúde criativa, reflexiva e transformadora, bem como, refletir sobre a relação da práxis do Corpo de
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Bombeiros Militar com as práxis de saúde e o Sistema Único de Saúde. Em outras palavras, teve
como objetivo principal, analisar de quem é, afinal, a atribuição e responsabilidade pela assistência
pré-hospitalar de urgência/emergência haja vista que esses serviços até então estão sendo relegados
ao segundo plano no âmbito público, estatal. Trata-se de um ensaio teórico sobre a modalidade de
assistência pré-hospitalar de urgência/emergência - com ênfase na década de 90 aos dias atuais - e
suas relações com as políticas de saúde. Com esta perspectiva, parti de reflexões resultantes de
outro trabalho acadêmico, desenvolvido na Disciplina de Projetos Assistenciais de Enfermagem e
Saúde do Curso de Mestrado em Enfermagem, realizado junto ao Serviço de Atendimento PréHospitalar do Corpo de Bombeiros Militar. A realização do projeto de Prática Assistencial, nessa área,
deu-se pelo vínculo que tinha com a referida Instituição, acrescida da minha vivência profissional
bombeiro, até então na área. Por tratar-se de um tema bastante complexo, que pode abarcar as mais
diversas abordagens e enfoques, foi necessário eleger alguns aspectos desse serviço e dessa
modalidade assistencial de saúde - antes destacados no relatório da prática assistencial -, bem como,
uma bibliografia que privilegie um enfoque crítico sobre o sistema de saúde, o processo saúdedoença, sobre a violência, a economia, a política, enfim, a sociedade e sua crise. Das observações
realizadas no decorrer da participação na prática assistencial, dois problemas fundamentais
chamaram a atenção e sobre eles centrei a reflexão, fundamentada na Filosofia da Práxis de Adolfo
Sánchez Vázquez: 1º) a assistência pré-hospitalar previamente estabelecida através de protocolos de
atendimento articulada com a organização militar do trabalho dos bombeiros; 2º) o baixo nível de
conhecimento científico em saúde para a prestação da assistência pré-hospitalar pelos bombeiros.
Sobre esses aspectos, levantei indícios de que o atendimento pré-hospitalar desenvolvido por
bombeiros, se configura numa práxis reiterativa, imitativa e espontânea, dadas as condições
concretas em que se realiza, com baixo nível de consciência prática (reduzido grau de conhecimento
científico em saúde) e subordinada às normas rígidas, inflexíveis, tais como os protocolos de
assistência articulados com os regulamentos disciplinares e legislações militares. O Atendimento PréHospitalar no que se refere ao tratamento e cuidado à saúde humana é uma práxis de saúde de
responsabilidade do Estado e, enquanto serviço institucionalizado que visa atender à saúde de seres
humanos é atribuição exclusiva dos profissionais da saúde que, por intermédio de suas práxis tem
como finalidade, antes de tudo, garantir uma assistência com qualidade à saúde de pessoas em
situações de urgência/emergência em qualquer lugar, inclusive fora do hospital. Esta atribuição
primordial não pode estar subordinada a qualquer fôrma de assistência e/ou estrutura organizativa
institucional que impeça a instauração de espaços de liberdade e autonomia, sem os quais não é
possível o exercício de práxis elevada ao mais alto nível de criação e reflexão, ou seja, com maior
capacidade de transformação de seu objeto, ou melhor, de atendimento de necessidades humanas
tendo no horizonte a humanização dos serviços de saúde. É preciso ter claro as especificidades das
práxis de Segurança e de Saúde que estão envoltas nessa área, a partir das necessidades humanas
que atendem. Segurança é uma necessidade humana específica, diferente de saúde. Portanto o
setor de Segurança Pública tem atribuições diferenciadas das instituições de saúde, seu objeto é
específico. Por conseguinte, pode-se afirmar que práxis de bombeiros não é práxis de saúde, mas
sim de Segurança, em que pese sua especificidade que a diferencia da prática policial e da justiça.
Em outros termos, práxis de saúde e práxis de bombeiros não se confundem, são práticas
específicas. No âmbito do atendimento pré-hospitalar estão profundamente imbricadas e se
relacionam. Mas só se relacionam porque são diferentes, se não, tratar-se-ia da mesma práxis.
Nenhuma dessas práticas pressupõe a estrutura militar, fator que soa como mero entrave às suas
necessidades de se relacionarem, de atuarem de modo articulado, especialmente quando se trata de
Atendimento Pré-Hospitalar, pela sua dinâmica. A fim de colocar estas práxis em seus devidos
lugares, onde podem alimentar-se de consciência filosófica, teórico-científica, necessária ao
reconhecimento dos seus limites e possibilidades é preciso refazer o caminho no sentido inverso, no
qual diversos agentes e instituições têm parcelas de responsabilidades. Daí que a responsabilidade
individual tem papel fundamental, sendo necessário que as instituições de saúde, o Sistema Único de
Saúde, em conjunto com as instituições formadoras, re-direcionem suas práticas para que essa
responsabilidade individual se transforme em coletiva. Os Corpos de Bombeiros Militares enquanto
instituições de Segurança Pública têm papel fundamental ao atuarem de forma complementar nos
Serviços de Atendimento Pré-Hospitalar realizando ações de Resgate e Segurança e, para que sua
participação indireta no Sistema Único de Saúde se efetive, realmente, é urgente que essas
instituições se desmilitarizem. Só assim será possível uma "verdadeira" inter-relação das instituições
envolvidas nesta modalidade de assistência à saúde e o respeito mútuo entre as práticas,
organizadas sobre estruturas que favoreçam a promoção de espaços de liberdade e democráticos.

Nº de Classificação: 3819
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COSTA, Maria Angélica de Oliveira. Aconselhamento para o teste anti-HIV: o olhar de profissionais
de Unidades Básicas de Saúde de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas
Gerais. Escola de Enfermagem, 2004. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERRAZ, Aidê Ferreira
RESUMO: Trata-se de um estudo etnográfico cujo objetivo foi compreender a prática do
aconselhamento para o teste anti-HIV em quatro Unidades Básicas de Saúde de Belo Horizonte, na
perspectiva dos profissionais de saúde. Foi desenvolvido com 12 informantes sendo 06 médicos e 06
enfermeiros e 01 grupo de discussão. Todos os profissionais de saúde praticavam o aconselhamento
para o teste anti-HIV, nas UBS que trabalhavam. Os dados foram obtidos por meio da observação
participante, como recomendada por Leininger, e entrevista etnográfica segundo a proposição de
Spradley. Da análise dos dados emergiram nove descritores culturais dos quais foram obtidos os
subtemas: o aconselhamento para o teste anti-HIV pressupõe condições específicas para o seu
desenvolvimento; a prática dos profissionais de saúde é contraditória em relação ao aconselhamento
para o teste anti-HIV preconizado pelo Ministério da Saúde e, na prática do aconselhamento, os
profissionais de saúde vivenciam sentimentos e dificuldades de diversas naturezas. O estudo aponta
que o aconselhamento para o teste anti-HIV é praticado nas Unidades Básicas de Saúde de forma
incompleta, sendo que a maioria desses profissionais foram capacitados para essa prática. As
principais dificuldades mencionadas para o desenvolvimento do aconselhamento foram tempo
reduzido, local inadequado e o despreparo dos profissionais em lidar com questões subjetivas
relacionadas ao HIV/Aids. Para superar essas dificuldades os sujeitos deste estudo consideraram
importante trabalhar, efetivamente, com equipe multidisciplinar e investir mais na capacitação para o
aconselhamento.

Nº de Classificação: 3820
MATÃO, Maria Eliane Liégio. Entre o desejo, o direito e as representações sociais na escolha da
maternidade por mulheres soropositivas para o HIV. Belo Horizonte. Universidade Federal de
Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2004. 153 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FREITAS, Maria Imaculada de Fátima
RESUMO: Ao longo dos séculos, a maternidade é entendida pela sociedade como desejo e evento
naturais na vida de uma mulher, exceto na vigência de agravos à sua saúde ou que possam
comprometer a vida e a saúde do bebê. Com o advento do HIV/Aids no mundo, especialmente após a
feminização dos casos, percebe-se que mulheres soropositivas para o HIV continuam engravidando,
independentemente dos possíveis riscos de comprometimento à saúde e contrariando o que se
pensa na sociedade. No presente estudo, buscou-se compreender as representações sociais que
ancoram os sentimentos, os significados e a experiência de um grupo de mulheres soropositivas para
o HIV na decisão de engravidar ou manter a gravidez após o diagnóstico confirmado de
soropositividade. O estudo inscreve-se no âmbito da pesquisa qualitativa, apoiando-se na Teoria das
Representações Sociais, para identificar as singularidades do pensamento desse grupo. A Análise
Estrutural de Discurso proposta por Demazière e Dubar (1997), fundamentada por Greimas (1986) e
Barthes (2001) permitiu desvelar o processo argumentativo apresentado por essas mulheres em suas
narrativas. Os temas recorrentes em torno da gravidez e da infecção pelo HIV foram classificados em
categorias e permitiram reconhecer alguns dos elementos representacionais desse grupo. O
enfrentamento social se dá pela 'terceirização' da ocorrência da gravidez, sendo esta atribuída a uma
'força motriz dominante' externa à trama, capaz de justificar o não exercício de sua autonomia, o que,
de algum modo, atua para minimizar o preconceito e as sanções sociais. O período gestacional é
marcado por sentimentos ambivalentes de felicidade, por se configurar na alegria ímpar da
maternidade, e medo, em razão da possibilidade da transmissão vertical. Pode-se dizer que o
significado da gestação, para estas mulheres, gira em torno de elementos referentes ao desejo, ao
direito e às representações sociais sobre a gravidez e a Aids.

Nº de Classificação: 3821
LEITÃO, Erika de Azevedo. Suporte avançado de vida em cardiologia: análise comparativa entre
os resultados da avaliação teórica em duas modalidades de ensino. Belo Horizonte. Universidade
Federal de Minas Gerais. Escola de Enfermagem, 2004. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): CARVALHO, Daclé Vilma
RESUMO: O curso de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (SAVC) é uma proposta de
educação médica continuada em ressuscitação cardiopulmonar e emergências cardiovasculares. Faz
parte de um Programa de Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE) da American Heart
Association (AHA), que é nos Estados Unidos uma das iniciativas de saúde pública mais bem
sucedidas das últimas décadas. No Brasil o órgão gestor dos cursos e treinamentos deste programa é
o Conselho Nacional de Ressuscitação (CNR), que possui vários centros de treinamento regionais, os
quais desenvolvem essas atividades. Em Minas Gerais o centro de treinamento foi fundado em 1998,
pertence à Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (SOMITI) e ministra os cursos de Suporte
Avançado de Vida em Cardiologia (SAVC) e Suporte Básico de Vida (SBV). Os cursos são
modulados e seguem o protocolo da American Heart Association (AHA). A cada quatro anos, o
referido protocolo é revisado, e as pautas de treinamento alteradas a fim de contemplar as
atualizações, tanto técnicas, como didáticas. No consenso mundial de ciência em ressuscitação, em
setembro de 2000, na Califórnia, ocorreu a última revisão, quando as diretrizes foram padronizadas
mundialmente e o curso de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (SAVC) foi então remodelado.
A mudança na modalidade de ensino do curso foi basicamente o enfoque didático do seu programa,
com a retirada das aulas teóricas ministradas anteriormente, e conseqüente aumento das aulas
práticas. Portanto fez-se necessário desenvolver este estudo com objetivo geral de analisar
comparativamente o resultado obtido pelos alunos nas avaliações teóricas do curso de provedor de
Suporte Avançado de Vida em Cardiologia, (SAVC) entre as duas modalidades de ensino. Trata-se
de um estudo exploratório, descritivo e transversal realizado no centro de treinamento da Sociedade
Mineira de Terapia Intensiva (SOMITI) em Belo Horizonte, Minas Gerais. A amostra foi constituída de
173 avaliações de pré e pós-testes, referentes a 8 turmas do curso, sendo 4 de cada modalidade de
ensino. Os dados foram obtidos do banco de dados do referido centro de treinamento. Os resultados
mostram que quanto ao perfil dos alunos a maioria pertence à categoria médica, é generalista, tem
menos de cinco anos de formado e atua em cuidados críticos. Quanto à análise comparativa, foi
validada a hipótese nula, de que não há diferença significativa dos resultados das avaliações teóricas
entre as duas modalidades de ensino, permitindo concluir que não há diferença estatisticamente
significativa entre o resultado das duas modalidades de ensino, no que tange a incorporação de
conhecimento teórico pelos alunos, durante o curso. Espera-se que os resultados deste estudo
contribuam para a ampliação do conhecimento, dos instrutores do curso, a respeito do resultado
obtido pelos alunos nas avaliações, permitindo e estimulando reflexões sobre a sua atuação e
servindo de referência para os outros centros de treinamento e de pesquisa.

Nº de Classificação: 3822
OLIVEIRA, Bruna Guimarães. Medida da qualidade de vida em portadores de marcapasso:
tradução e validação de instrumento específico. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas
Gerais. Escola de Enfermagem, 2003. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VELÁSQUEZ MELÉNDEZ, Jorge Gustavo
RESUMO: A avaliação da qualidade de vida vem se tornando aspecto de interesse crescente de
clínicos e pesquisadores da área de estimulação cardíaca artificial. Os rápidos e crescentes avanços
tecnológicos no tratamento dos distúrbios de condução cardíaca levam os especialistas da área a
incorporar à avaliação clínica e funcional o quesito qualidade de vida, na busca de captar o real
impacto destes avanços na vida do paciente. A inexistência de um questionário em português que
tenha sua validade e reprodutibilidade demonstrada, específica para avaliação da qualidade de vida
em portadores de marcapasso, levou a tradução e avaliação das propriedades de medida do
questionário AQUAREL, específico para ser usado como extensão do questionário genérico SF-36 na
avaliação de pacientes portadores de marcapasso. O questionário AQUAREL é composto de 20
perguntas dividida em três domínios: desconforto no peito, arritmia e dispnéia aos esforços. Na
adaptação cultural e avaliação da reprodutibilidade e validade do questionário participaram 202
pacientes num estudo observacional transversal com componente descritivo e analítico. Após a
tradução utilizando a retrotradução e avaliação por Comitê revisor, 63 pacientes participaram dos
testes de adaptação cultural onde as principais alterações foram a introdução de expressões
explicativas. O questionário foi administrado por meio de entrevista, devido ao baixo nível de
escolaridade dos nossos pacientes. A versão traduzida e adaptada culturalmente foi submetida aos
testes de reprodutibilidade, do qual participaram 69 pacientes utilizando duas entrevistas com espaço
médio de sete dias de intervalo entre elas. Não houve diferenças entre as médias dos escores nos
dois diferentes momentos em que foram aplicados, para domínio do desconforto no peito , (p=0,74),
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domínio dispnéia (p=0,55) e para o domínio arritmia (p=0,77). Os coeficientes de correlação de
Pearson intra-observador variaram de 0,687 a 0,891 (p<0,001) sugerindo boa reprodutibilidade com
relação à comparação entre os dois momentos de entrevista no grupo. A distribuição das diferenças
segundo valores médios das duas entrevistas mostrou-se aleatória, assim como a consistência
interna do questionário avaliado pelo Alfa de Cronbach se manteve adequado. Na avaliação da
validade, correlações positivas foram encontradas com os domínios do questionário SF-36 (p=0,001)
e a classificação funcional (p=0,000). Houve diferenças estatísticas entre os escores do questionário
AQUAREL, segundo a classificação funcional. Não foram encontradas correlações estatísticas entre
os escores do questionário em estudo e o teste de caminhada de 6 minutos (p>0,546). O questionário
específico AQUAREL em sua versão em português se mostrou um instrumento reprodutível para
medida da qualidade de vida de pacientes portadores de marcapasso. Entretanto, cuidados devem
ser tomados para a utilização do questionário em nível individual. Em relação a sua validade sugerese a necessidade da incorporação de outros parâmetros enfatizando seu processo construtivo de
validação.

Nº de Classificação: 3823
GUERRA, Edna Maria Dantas. Análise dos enfoques pedagógicos em ações de educação em
saúde desenvolvidas por enfermeiros: estudo de caso. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2002. 296 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Thelma Leite de
RESUMO: A presente pesquisa configura-se num estudo de caso, que tem como objeto as ações de
educação em saúde desenvolvidas por enfermeiros e dirigidas à clientela portadora de hipertensão
arterial. A partir de investigações preliminares foi possível estabelecer como pressuposição central
para o trabalho a inexistência de uma prática unívoca e de uma tendência pedagógica definida, capaz
de orientar tais ações educativas. Ao mesmo tempo, as primeiras sondagens indicavam um tipo de
prática e atuação dos profissionais em que um conjunto de idéias difusas ou generalistas, amparadas
nas antigas concepções tradicionais de educação, serviam como suporte para a manutenção da
hegemonia do modelo biomédico. Com base nessa constatação procurou-se analisar a prática
educativa dos enfermeiros à luz dos fundamentos das tendências pedagógicas predominantes no
Brasil. De forma mais específica, buscou-se propor atividades de educação em saúde, tendo como
referencial as concepções críticas da educação que tiveram sua origem, no Brasil, nos trabalhos
teóricos e práticos do educador Paulo Freire. A pesquisa foi realizada em um serviço de atendimento
ambulatorial de uma instituição hospitalar pública, localizada em Fortaleza, no Estado do Ceará,
especializada no tratamento de clientes portadores de doenças cardiopulmonares. Participaram do
estudo, os cinco enfermeiros que atuam no referido serviço. As evidências foram coletadas mediante
entrevistas, observação direta e análise documental, no período de outubro de 2001 a janeiro de
2002 e foram organizadas em três temáticas: perspectiva dos enfermeiros em relação à educação em
saúde; planejamento e desenvolvimento das atividades educativas e avaliação do processo de
educação em saúde. Através da análise dos dados obtidos evidenciou-se, em consonância com as
pressuposições iniciais, que as ações de educação em saúde eram, em geral, assistemáticas, sem
planejamento e caracterizadas pela inexistência de respaldo teórico e metodológico adequado.
Constatou-se a desconsideração para com o contexto de vida dos clientes, bem como a falta de
uniformidade dos procedimentos o que acarretava divergências significativas na atuação dos
profissionais. Por fim, a investigação revelou que, embora os enfermeiros pesquisados
reconhecessem a importância do processo de educação em saúde, tiveram suas atuações
comprometidas em sua qualidade e eficiência, o que provocou um tipo de intervenção profissional
marcada pela centralização e individualismo profissionais. Optou-se, então, por apontar para a
necessidade de se reorientar a prática de educação em saúde com base em concepções didáticopedagógicas mais modernas e condizentes com o atual contexto socio-cultural, visando torná-la mais
afetiva, participativa e democrática.

Nº de Classificação: 3824
VILELA, Alba Benemérita Alves. Olhar sobre capacitação: conhecimento elaborado socialmente
pelas enfermeiras do Programa de Saúde da Família. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2003. 165 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): JORGE, Maria Salete Bessa
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RESUMO: Este trabalho de tese, devido à sistemática da abordagem feita e da análise dos dados
obtidos, é de natureza descritiva, baseado na Teoria das Representações Social (TRS) de Sergi
Moscovici. Teve este estudo como objetivos: apreender as Representações Sociais sobre a prática
das enfermeiras capacitadas pelo pólo e o que determina essas Representações Sociais;
compreender a construção dessas Representações Sociais pelas enfermeiras envolvidos no
programa; analisar a importância das Representações Sociais, elaboradas pelas enfermeiras, no que
se refere ao dimensionamento de suas práticas no programa; e descrever a contribuição das
Representações Sociais, na avaliação da prática profissional das enfermeiras capacitadas pelo pólo.
O percurso metodológico desenvolvido por nós seguiu os seguintes caminhos: no primeiro momento,
realizamos um arrolamento dos atores sociais que fizeram parte deste estudo: as enfermeiras
egressas de dois cursos de especialização, realizados no período de 1996 a 1999, na Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)/ Campus de Jequié, do Pólo de Capacitação, Educação
Permanente de Pessoal da Saúde da Família da Bahia; no segundo momento, fizemos contatos com
as secretarias municipais de saúde de cada município, solicitamos autorização de seu Conselho
Municipal de Saúde (CMS) para a realização das entrevistas e observação no campo de trabalho
onde essas enfermeiras se encontravam desenvolvendo suas atividades. Na construção dos dados,
utilizamos a entrevista semi-estruturada; a observação de campo com anotações no diário de campo,
e a associação livre de palavras. Na análise da associação livre de palavras, utilizamos o software
Tri-deux Mot. Para a categorização das entrevistas, tomamos a Técnica de Análise de Conteúdo de
Bardin (1977) e de Vala (1999), por entender que a análise pautada nas referidas teorias contempla
os objetivos deste estudo. Essa análise foi feita através de uma triangulação suportada na análise de
conteúdo das entrevistas e no diário de campo, no Tri-deux, vez que esse método contempla a TRS.
Como reflexões finais, entendemos que os cursos de especialização foram apreendidos e
representados nos discursos das enfermeiras através da análise de conteúdo, referendado pelas
observações livres durante a coleta dos dados é que, em seu contexto final, houve mudança
significativa em seu caminhar através de um novo modo de ver, ouvir, refletir, avaliar e planejar as
ações dentro das equipes do PACS e do PSF nos municípios em que essas enfermeiras se
encontram desenvolvendo suas atividades cotidianas. O que vai ser convalidado na análise do TriDeux Mot que fica essas mudanças apreendidas e representadas pelas enfermeiras com menos de
cinco anos de serviço e menos de trinta anos de idade numa aprendizagem que as levou a uma
mudança da prática em seu cotidiano; enquanto, para as enfermeiras com mais de cinco anos de
trabalho e mais de trinta anos de idade, representou esses cursos uma aprendizagem. Deixamos aqui
um indicativo de que as atividades da enfermeira do PACS e PSF foram construídas dentro das
realizações e ações advindas de suas atividades acumuladas em seu caminhar nesses cursos; existe
ainda a compreensão de que eles contemplaram de certa forma algumas demandas dos atores
sociais deste estudo, mas que necessitam ser burilado na perspectiva de preencher lacunas que
sempre são deixadas passar no processo de educação permanente de profissionais de saúde, que
nada mais é que um cuidar do outro de maneira ampla e continuada.

Nº de Classificação: 3825
SOUSA, Maria Clemilde Mouta de. Análise da utilização de termos atribuídos a fenômenos de
enfermagem, identificados no Projeto CIPESC-CIE/ ABEn. Fortaleza. Universidade Federal do
Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2003. 145 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GARCIA, Telma Ribeiro
RESUMO: Este estudo teve como objetivo analisar a utilização dos 244 termos atribuídos a
fenômenos de enfermagem, que foram identificados no Projeto CIPESC - CIE/ABEn pela freqüência
de utilização, na prática dos enfermeiros da Paraíba. Para a coleta dos dados, foi elaborado um
instrumento, constando a seu lado uma escala numérica que indicava a freqüência de utilização de
cada termo. A coleta foi realizada de março a setembro de 2002, sendo aplicada a uma amostra
estratificada de enfermeiros paraibanos que trabalham no PSF/PACS, quantificadas em 294, o que
representou em torno de 40% da população global, de acordo com dados da Secretaria Estadual de
Saúde. Para a análise dos dados, utilizou-se a estatística descritiva com percentuais e média, onde
se utilizou como critério de classificação os termos atribuídos a fenômenos de enfermagem, onde
foram considerados como os de alta freqüência de utilização aqueles termos que alcançaram um
percentual de muitos vezes/sempre maior ou igual a 75,5%; os considerados de freqüência mediana
aqueles que alcançaram uma freqüência de utilização menor que 75,5% e maior ou igual 50%; os de
baixa freqüência de utilização foram considerados aqueles que alcançaram percentual menor que
50% e maior ou igual a 10%; os que obtiveram percentual abaixo de 10 % foram considerados de
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freqüência inexpressiva. Os achados demonstraram uma freqüência de utilização: dos termos não
constantes na CIPE - Versão Beta, de 67,7% como muitas vezes/sempre, 31,3% como algumas
vezes/raramente e 1% como nunca utilizados; dos termos constantes na CIPE - Versão Beta, 68,3%
como muitas vezes/sempre, 31% como algumas vezes/raramente e 0,7% como nunca utilizados. Os
resultados também mostraram que houve uma favorável freqüência de utilização, considerando-se
que, dos 145 termos atribuídos a fenômenos de enfermagem constantes na CIPE- Versão Beta, 45
termos alcançaram 75,5% ou mais, como muitas vezes/sempre; 46 termos alcançaram freqüência
entre >75,5 e 50% como muitas vezes/sempre e 53 termos alcançaram freqüência entre >50% e
10% como muitas vezes/sempre, e, somente 1 termo apresentou freqüência de utilização de 9,9%,
classificado como de freqüência inexpressiva. Com relação aos termos não constantes na CIPEVersão Beta, dos 99 termos atribuídos a fenômeno de enfermagem, 19 termos alcançaram 75,5% ou
mais de freqüência de utilização como muitas vezes/sempre; 42 termos alcançaram freqüência entre
>75,5% e 50% de utilização como muitas vezes/sempre e 38 termos alcançaram freqüência entre
>50% e 10% como muitas vezes/sempre. Dos termos não constantes na CIPE- Versão Beta, nenhum
obteve freqüência de utilização inexpressiva. Foi possível também verificar que, utilizando-se a
Análise RIDIT como contribuição para o estudo, houve uma homogeneidade na utilização de
freqüência da maioria dos termos relacionados com as 4 Macro-Regiões de Saúde do Estado.
Algumas variâncias apresentadas nos gráficos foram estatisticamente consideradas ínfimas, não se
aplicando nenhum outro tipo de teste estatístico. Partindo desses resultados, é possível considerar
que os termos atribuídos a fenômenos de enfermagem e identificados no CIPESC - CIE/ABEn, são
também utilizados pelos enfermeiros paraibanos na sua prática.

Nº de Classificação: 3826
FERNANDES, Maria José Estrêla. Gravidez na adolescente primigesta: um enfoque na estrutura
social de Imógene King (A). Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem. Mestrado Interinstitucional - UFC/UFMA, 2003. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIEIRA, Neiva Francenely Cunha
RESUMO: O presente trabalho visa refletir sobre a primeira gravidez em mulheres adolescentes
buscando-se a apreensão desta no contexto social onde ocorre o que supõe-se conduzir a uma
sobreposição de crises que dentre outras coisas contribui para o crescente quadro da morbimortalidade no país. Buscou-se o favorecimento de estratégias que objetivam descrever a
característica/perfil social das adolescentes grávidas do HUUMI; compreender como o sistema social
que envolve a adolescente primigesta influi na vivência dessa gravidez, bem como identificar no
contexto ambiental algumas situações enfrentadas e as repercussões no cotidiano da gestação. A
Estrutura Social de Imogene King foi o referencial teórico que conduziu o caminhar da pesquisa.
Utiliza-se a abordagem quali-quantitativa e como instrumentos para a operacionalizar as informações,
a aplicabilidade do questionário estruturadas com questões abertas e fechadas, a entrevista, que
serviu para preenchimento de alguns pontos que permaneceram em aberto e a observação livre. O
grupo estudado foi composto por trinta e quatro adolescentes e a coleta dos dados ocorreu entre os
meses de abril e outubro do ano de 2002. Nos resultados, traçou-se o perfil das adolescentes do
estudo, enfocando dados relativos às variáveis sociais (idade, condições de moradia, situação marital,
grau de escolaridade, religião, renda familiar, início da menarca e da atividade sexual, número de
parceiros, conhecimento e uso de métodos contraceptivos) e variáveis psicológicas (aceitação
familiar, apoio dos amigos e do parceiro, influências em seus relacionamentos e perspectiva de vida
diante da gravidez). Como resultado da pesquisa, constatou-se a imaturidade física e emocional das
adolescentes grávidas e as questões relacionadas ao fator econômico, que se fizeram pertinentes na
maioria das participantes estudadas. As crises inter-relacionais familiares, com os parceiros e amigos
em face de uma gravidez, se solucionavam de forma mais rápida quando esta se sentia apoiada
pelos familiares e amigos e o parceiro se responsabilizava por ela. Há necessidade urgente de
compreender cada adolescente no seu contexto sócio-cultural para que possamos ajudá-la no
enfrentamento de situações reais.

Nº de Classificação: 3827
SALES, Zenilda Nogueira. Representações sociais no diabetes mellitus. Fortaleza. Universidade
Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2003. 157 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): DAMASCENO, Marta Maria Coelho
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PAIVA, Mirian Santos
RESUMO: O cuidado é uma temática bastante estudada no meio acadêmico pelos profissionais da
Área da Ciência da Saúde, entretanto, pensar nos aspectos psicossociais associados a cuidado ao
portador de diabetes mellitus pode constituir-se numa via de acesso para o reconhecimento dos
fenômenos que orientam os comportamentos e as comunicações sociais que circulam no imaginário
social dessa clientela. Para tanto, subsidiado na Teoria das Representações Sociais, este estudo teve
como objetivos, apreender as representações sociais dos portadores de diabetes sobre o cuidado
oferecido; verificar até que ponto o cuidado oferecido é o esperado por eles; analisar a relevância das
representações sociais sobre o cuidado prestado e o desejado com o objetivo de, posteriormente,
articular com a prática profissional dos prestadores do cuidado. O estudo foi desenvolvido em uma
Unidade Básica de Saúde do Município de Jaquié-BA, no primeiro semestre de 2002. Fizeram parte
da amostra, na aplicação do Teste de Associação Livre de Palavras, 100 sujeitos, sendo que, destes,
25 participaram da entrevista semi-estruturada. Os dados concernentes aos conteúdos
representacionais abstraídos da técnica da entrevista e analisado a luz da técnica de Análise de
conteúdo de Bardin (1977) e Vala (2002), permitiram a construção de quatro categorias com suas
respectivas subcategorias o que foi possível visualizar que o cuidado é entendido pelo senso comum
de maneira a alcançar diferentes significados que vão desde os aspectos psicoafetivos, físicosbiológicos, socioculturais, atributos, socioeconômico para o cuidado. No que se refere o teste de
associação livre de palavras, os dados processados por meio do software Evoc, e interpretado
através da análise estrutural o que permitiu a identificação da provável estrutura ou núcleo central das
representações do cuidado – amor, zelar, tratar-bem, remédio e atenção. Tais resultados sinalizam
para um novo redimensionamento das práticas dos profissionais de Saúde, levando-se em
consideração as representações, crenças, atitudes e expectativas dos sujeitos pesquisados enquanto
produtos e produtores de uma realidade social.

Nº de Classificação: 3828
ESTECHE, Cinthia Maria Gomes da Costa Escoto. Diarréia aguda na infância: aspectos
epidemiológicos de um hospital distrital em Fortaleza. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2003. [103] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARDOSO, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão
RESUMO: A diarréia aguda na infância é uma das doenças que ocupam sempre os primeiros lugares
em morbi-mortalidade infantil. Tem estreita relação com a higiene, a alimentação, condições
sanitárias e de moradia inadequadas. Sendo assim, é importante a investigação por áreas de
ocorrências, já que apresenta etiologia e incidência de acordo com a região estudada. Este estudo
tem por objetivo traçar o perfil sócio-econômico-cultural-sanitário da família da criança com diarréia
aguda e identificar o tipo de tratamento utilizado nessas crianças, tanto no domicilio quanto ambiente
hospitalar. Foi realizada em um Hospital Distrital pertencente à Rede Municipal de Saúde e que
presta atendimento pediátrico, obstétrico e clínico à população de sua abrangência. A clientela
pesquisada é composta de 180 mães/pais acompanhantes de crianças com quadro diarréico agudo
na faixa etária de zero a cinco anos. A coleta realizou-se nos meses de janeiro a abril de 2003, tendo
por base um questionário estruturado e aplicado pela própria pesquisadora. O estudo é do tipo
observacional seccional. Coletaram-se as informações em um só encontro, enquanto as crianças
permaneciam em observação, na Unidade de Pronto Atendimento e/ou na Unidade de Internação
Pediátrica. Os dados obtidos foram tabulados e analisados em tabelas com freqüência e gráfico. A
incidência maior da diarréia aguda esta entre as crianças menores de dois anos, cujos os pais
possuem um baixo nível de escolaridade, habitam, em sua maioria, em casas próprias, porém, na
zona periférica onde se localiza a Instituição. Embora grande parte das famílias disponha de rede de
esgoto e coleta de lixo domiciliar, ainda ocorre a céu aberto a liberação de lixo e dejetos orgânicos .
O aleitamento materno exclusivo não é praticado e as crianças não são hidratadas no domicílio. A
prática da automedicação é comum e a sugestão sobre medicamentos dada por leigos, corriqueira.
No hospital, a quase totalidade das crianças fez uso de fluidos endovenosos, mesmo não
apresentando sinais de desidratação severa. Conclui-se que há a necessidade de melhorar as
condições de habitação da população, bem como de garantir uma orientação eficaz e efetiva sobre
causas, complicações e reconhecimento dos sinais agravantes da diarréia infantil. É notória também
a necessidade de capacitação dos profissionais que atendem a essas crianças, para que o
tratamento adequado ocorra sobretudo no ambiente hospitalar.
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Nº de Classificação: 3829
DAMASCENO, Cleide Ferreira. Educação popular em saúde: intervenção participativa na
construção de relações dialógicas entre portadores de diabetes mellitus - adulto (DM2) e
profissionais. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2003. [104] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VARELA, Zulene M. de V.
RESUMO: O presente estudo, fundamentado em Paulo Freire, teve como objetivo investigar
procedimentos metodológicos que se adeqüem a um trabalho de Educação com Portadores de
Diabetes Mellitus - adulto (DM2). Caracteriza-se como uma intervenção participativa, em círculo de
cultura, instrumentos capazes de responder aos objetivos propostos. O locus da pesquisa foi uma
unidade de atenção primária de saúde, em Fortaleza. O trabalho foi vivenciado nos círculos de
cultura, por vinte e três sujeitos portadores de DM2 e uma Pesquisadora-Animadora. Para a coleta
de dados foi feito um levantamento dos endereços e de informações complementares, através dos
prontuários, e também a seleção do grupo pelos critérios preestabelecidos no projeto. Em seguida,
realizaram-se trinta (30) visitas domiciliares - fase inicial da pesquisa, onde foi buscado o universo da
fala e o temático. Essas visitas, além das observações do cotidiano, in loco, permitiram a realização
das entrevistas coletivas com as famílias e o convite aos portadores de DM2 para participarem dos
círculos de cultura. Foram realizados treze (13) círculos de cultura, no período de três (03) meses e
meio, nos quais foram trabalhados temas relevantes, ligados às experiências de vida dos
participantes. Os resultados apontam para mudanças significativas de hábitos, costumes e posturas
no cotidiano de suas vidas. Além disso, há evidências de que: foi importante para os diabéticos o
desenvolvimento de atividades pedagógicas que vivenciaram a afetividade entre o grupo, o que
contribuiu para elevar a auto-estima dos portadores de DM2; a leitura da Bíblia representou para a
maioria do grupo um estímulo no caminhar como diabético; ao descobrirem-se "sabidos", revelam-se
confiantes e fortes para o enfrentamento de situações; o despertar para o aprendizado sobre a
doença deve ser facilitado pelos profissionais, numa forma dialógica; a interação para conhecer ajuda
a "tocar a vida", no dizer de um dos participantes; o desconhecimento e a pouca compreensão do que
os portadores de DM2 sentem limitam sua vida. Ainda, além do enriquecimento da prática
profissional, a pesquisa contribui como subsídio para um trabalho com uma nova metodologia, em
que os profissionais adotem a dialogicidade na orientação dos portadores de DM2. Para isso, é
necessário que se repense a capacitação desses profissionais, direcionando-os para uma postura
reflexiva, crítica e humana. A pesquisa pode contribuir para a realização de encontros de capacitação,
tanto dos profissionais da saúde, da unidade onde se realizou o estudo, para continuidade do
processo iniciado com a utilização da metodologia construída através da intervenção participativa, em
círculos de cultura, quanto para a possibilidade de desenvolver encontros de capacitação também
com profissionais da saúde que lidam com portadores de DM2, em outras unidades da saúde.

Nº de Classificação: 3830
SOARES, Maria Julia Guimarães Oliveira. Mulheres e HIV/AIDS: análise de comportamento
preventivo à luz do Modelo de Crenças em Saúde. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2003. 185 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): GARCIA, Telma Ribeiro
RESUMO: Este estudo teve uma abordagem quantitativa orientada pelo referencial teórico do Modelo
de Crenças em Saúde. Objetivou analisar, à luz do Modelo de Crenças em Saúde, como se
expressam as crenças de mulheres contaminadas e de mulheres não contaminadas pelo HIV, em
relação à sua susceptibilidade para esse vírus; à seriedade das modificações que ocorreriam ou que
ocorreram em sua vida, ao contraí-lo; aos benefícios percebidos por elas para a adoção de
comportamentos preventivos. Para direcionar a presente pesquisa, utilizou-se, como referencial
teórico, o Modelo de Crenças em Saúde, proposto por Rosenstock,1966. Foram realizadas 140
entrevistas, 70 no grupo de mulheres contaminadas e 70 no grupo de mulheres não contaminadas
pelo HIV. A pesquisa foi desenvolvida em um ambulatório do Complexo de Doenças InfectoContagiosas Clementino Fraga, centro de referência para AIDS na Paraíba e no ambulatório do
Hospital Universitário Lauro Wanderley. Os dados foram analisados quantitativamente. Os resultados
apontam que, entre as mulheres contaminadas perceber o risco de contrair o HIV não foi um
elemento presente na vida dessas mulheres O contrário foi observado entre as mulheres não
contaminadas, demonstrando, assim, haver diferenças significativas entre os dois grupos estudados
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em relação a essa percepção de se expor aos riscos de contrair o HIV nas relações sexuais. Em
relação à percepção da gravidade e das conseqüências da AIDS e aos benefícios percebidos dos
meios preventivos para a adoção de comportamento preventivo para o HIV, foram verificadas
diferenças significativas entre os citados grupos. A confiança no parceiro e o fato de terem parceiro
fixo aparecem como elementos de destaque para a contaminação das mulheres contaminadas e de
vulnerabilidade para o HIV entre as mulheres não contaminadas. As barreiras identificadas foram as
responsáveis pela contaminação pelo HIV. As mulheres do grupo não contaminado estão vivenciando
os riscos de contrair o HIV. Os estímulos para a tomada de ação preventiva não estavam, nem estão
presentes na vida das mulheres de ambos os grupos. Considera-se necessário se repensar e refazer
as estratégias e ações preventivas, envolvendo, além das Instituições, a própria mulher como sujeito
do processo de escolha dos meios preventivos.

Nº de Classificação: 3831
FIALHO, Ana Virgínia de Melo. Abordagem do cuidado humano na assistência domiciliária à luz
da Teoria de Jean Watson. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2003. 124 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Enedina
RESUMO: A assistência domiciliária, objeto deste estudo, desponta hoje como um recurso à
desospitalização dos doentes crônicos e aqueles fora de possibilidade terapêutica para cura,
constituindo uma forte tendência no crescimento do mercado de trabalho para os profissionais de
saúde, em particular os enfermeiros, que devem estar preparados para oferecer um trabalho de
qualidade ao doente e à família, visando à prestação do cuidado humanizado, a partir da elaboração
de modelos de cuidado que auxiliem essa família nesse momento de dor, em que muitos sentimentos
ligados à espiritualidade e à perda estão sempre presentes. Daí o nosso interesse na elaboração
deste estudo, que teve os seguintes objetivos: verificar a exeqüibilidade da assistência domiciliária à
mulher portadora de câncer ginecológico, à luz da teoria do Cuidado Humano de Jean Watson;
descrever o atendimento domiciliário prestado às mulheres portadoras de câncer ginecológico
assistidas pela equipe de atendimento domiciliário; e refletir sobre a aplicabilidade da assistência
domiciliária a essas mulheres. O estudo caracterizou-se como uma pesquisa convergenteassistencial, realizada nos domicílios de três mulheres com câncer ginecológico, acompanhadas pelo
serviço de atendimento domiciliário de uma instituição pública do município de Fortaleza-CE. Os
dados foram coletados no período de junho de 2001 a maio de 2002, mediante identificação dos
casos, visitas domiciliares e observação participante. O percurso metodológico e a análise dos
resultados foram embasados na Teoria do Cuidado Transpessoal de Watson. Utilizamos o método
descritivo para apresentar e analisar os dados, a partir de unidades de significação, que foram
organizadas em dois itens referentes às histórias das doentes e à assistência domiciliária prestada,
apoiadas nos pressupostos e nos fatores de cuidado da teoria. Constatamos a exeqüibilidade do
atendimento domiciliário às doentes, porém, alguns aspectos merecem atenção especial, como, por
exemplo, as dificuldades financeiras e estruturais. As influências do ambiente domiciliário e de seus
"cuidadores" são benéficas ao tratamento das doentes e envolvem várias circunstâncias, pois nelas
estão presentes vários atores - o doente, a família, os profissionais de saúde, as condições
socioeconômicas e culturais da família. A adesão dos familiares ao processo de cuidado a esse tipo
de doente requer uma reestruturação da situação social, visto que devem ser claramente definidos os
papéis do doente, da família, do Estado e a relação entre os enfermeiros e demais profissionais de
saúde. Verificamos que é possível desenvolver o processo do cuidar transpessoal no domicílio, de
maneira eficaz e eficiente. Em nossa concepção, essa proposta de assistência no domicílio exige do
enfermeiro envolvimento, reflexão sobre suas próprias crenças e valores, relacionados à vida, à morte
e ao cuidado, respeito ao senso comum como suporte para ajudar o doente, e a si próprio no
enfrentamento dos obstáculos circunstanciais, materiais e éticos.

Nº de Classificação: 3832
MELO, Francisca Nellie de Paula. Método propedêutico da ausculta dos sons respiratórios:
construção e avaliação de um software (O). Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de
Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2003. 180 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): DAMASCENO, Marta Maria Coelho
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RESUMO: O software “O Método Propedêutico da Ausculta dos Sons Respiratórios” foi criado para
atender às necessidades identificadas no processo de aprender do aluno e para contribuir para o
ensino da Semiologia. Aplicando os recursos da informática, este estudo teve como objetivo construir
e validar um software sobre o ensino as ausculta dos sons respiratórios. Tradicionalmente, o ensino
deste método era feito por meio de apresentação de figuras do tórax e descrição dos sons
respiratórios para a sua identificação e diferenciação entre os sons normais e os anormais. Esse
método pouco facilitava o processo interativo entre as áreas de ausculta e os sons auscultados na
respectivas áreas. O sistema de software foi desenvolvido utilizando a tecnologia 3D, a qual se
caracteriza pelo uso de elementos tridimensionais utilizados incluíram avatares (personificação
virtuais do paciente, do enfermeiro e objetos) e ambiente virtual para o exame físico usando
procedimentos de simulação. A introdução de novas alternativas de ensino, particularmente o uso de
tecnologias de interfaces, baseadas na realidade virtual usadas na elaboração deste software, surge
como um complemento importante pelas possibilidades de exposição do conteúdo e por estimular o
aprendizado como um todo. Após a conclusão do software , foi realizado o processo de validação em
três etapas, com a participação de especialistas em informática, em Semiologia e alunos de
graduação em Enfermagem. O resultado do processo da validação mostrou o que o software atendeu
aos objetivos propostos e foi validade como um recurso útil ao ensino do método da ausculta dos
sons respiratórios. A tecnologia usada foi considerada inovadora e o uso do software foi avaliado
como fácil e prazeroso. Os alunos consideraram o recurso útil e sentiram-se seguros e habilitados
para utilizar o conhecimento adquirido na prática.

Nº de Classificação: 3833
DANTAS, Rosane Arruda. Validação de figuras e seleção de optótipos para uma escala
optométrica. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2003. 104 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PAGLIUCA, Lorita Marlena Freitag
RESUMO: A avaliação da acuidade visual em crianças não alfabetizadas, a partir dos quatro anos, é
feita através de Escala de Figuras, estas figuras são optótipos. Percebeu-se que as escalas nem
sempre são adequadas porque as crianças não identificam as figuras. O objetivo deste estudo foi
identificar figuras conhecidas das crianças e, construir optótipos para compor uma Escala de Figuras
adequada a uma realidade local. Estudo quantitativo experimental, realizado no período de março a
outubro de 2003, tendo como população 43.924 pré-escolares da rede municipal de Fortaleza - CE e
como amostra 384 crianças de seis instituições, selecionadas de forma aleatória simples. A coleta de
dados envolveu cinco etapas, caracterizadas pela 1. elaboração de desenho livre pelas crianças, 2.
análise e seleção quantitativa dos desenhos, 3. síntese das figuras selecionadas aproximando-as de
optótipos, 4. validação das figuras, 5. transformação das figuras em optótipos. A primeira etapa, teve
como intuito o conhecimento das figuras que envolviam o cotidiano infantil e a percepção do aspecto
cognitivo, percebeu-se o quanto estes estavam atrelados ao cotidiano destas crianças. Na segunda
os desenhos foram agrupados por similaridade e quantificados, aqueles mais significativos foram: sol
(216 vezes), boneco (186), casa (166), nuvem (166), árvore (106), carro (34), bola (25), estrela (24) e
coração (21). A transformação para optótipo na terceira etapa, aconteceu de modo a torná-las claras
e perceptíveis à distância. Na terceira etapa as figuras de maior freqüência foram sintetizadas
procurando aproximá-las de optótipos, respeitando sua principal característica, o contraste do preto
da figura com o fundo branco. Para a quarta etapa, de validação das figuras, foram selecionadas 80
crianças da faixa etária de quatro anos por se considerar que se as figuras fossem reconhecidas por
este grupo com menor amadurecimento psicomotor e cognitivo o seriam com maior facilidade pelas
crianças de 5 e 6 anos. As figuras validadas com base em intervalo de confiança de 95% para o
número de acerto foram: carro (100%), casa (98%), coração (98%), estrela (95%), bola (89%), flor
(85%), sol (83%), boneco (78%). A construção dos optótipos baseou-se nos pressupostos
apresentado em 1862 por Herman Snellen: acuidade visual igual a 1,0, tendo a espessura da letra e
largura branca que separa os traços negros de 1,45mm, distância de 5 metros, vistos em um ângulo
de um minuto. Na quinta etapa as figuras validadas foram transformadas em optótipos e distribuídos
dentro da nova Escala de Figuras. Conclui-se que este estudo estabeleceu um modelo se seleção de
figuras para construção de optótipos, que as figuras construídas foram validadas pelas crianças de 4
anos de idade e que estas figuras tem aderência à cultura local. Em futuro próximo a Escala de
Figuras deve ser validada em situação clínica.

Nº de Classificação: 3834
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BRAQUEHAIS, Adna Ribeiro. Aspectos culturais de mulheres com câncer de mama vivenciando
a quimioterpia. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2003. 55 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Ana Fátima Carvalho
RESUMO: O presente estudo tem como objetivo compreender a experiência de vivenciar a
quimioterapia no cotidiano da mulher mastectomizada. Através do estudo qualitativo, buscou-se
compreender o fenômeno surgido nas falas. A coleta de dados foi obtida por meio de observação
direta e entrevista com 08 mulheres mastectomizadas em tratamento quimioterápico usuárias do
Instituto do Câncer do Ceará (ICC), localizado em Fortaleza, no período de julho e agosto de 2003. A
análise dos dados construiu-se com a criação dos domínios culturais: encarando o tratamento,
encarando o preconceito e encarando a busca da cura. Seguimos algumas fases do método proposto
por Spradley e embasamento de autores etnográficos. Após a interpretação das falas das mulheres
entrevistadas, observou-se que estas aceitaram a quimioterapia (QT) como tratamento de
continuidade para o câncer de mama, por acreditarem na importância que este tem. Colocando o
preconceito de lado, as mulheres expressaram a expectativa de buscar a cura após o término das
sessões de QT. Chegamos ao final deste estudo acreditando na importância deste para a prática
profissional, pois visamos buscar uma assistência de enfermagem mais humanizada, levando em
consideração aspectos não só biológicos, mas também sociais, culturais e emocionais de cada
indivíduo.

Nº de Classificação: 3835
SARAIVA, Kaelly Virginia de Oliveira. Terapias alternativas/complementares para o cuidado
humanizado na gravidez. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2003. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): XIMENES, Lorena Barbosa
RESUMO: Os avanços científicos na área da saúde e seus recursos tecnológicos, na maioria das
vezes, não atendem às necessidades holísticas da mulher e de sua família durante o período
gravídico. Diante de tal lacuna, os profissionais adotam a gravidez como um problema, esquecendose de humanizar seu cuidado. Reconhecendo o potencial das terapias alternativas/complementares
de saúde, objetivamos avaliar a aplicação dessas terapias para humanizar o cuidado de Enfermagem
na gravidez. Neste percurso, utilizamos como referencial a Teoria Transpessoal de Jean Watson, que
nos incentiva a praticar o cuidado humanizado. Em nosso caminhar metodológico, optamos pela
pesquisa qualitativa convergente-assistencial. Para tanto, participaram do estudo cinco mulheres
grávidas e seus familiares, perfazendo um total de dez pessoas, que eram acompanhadas no Centro
de Desenvolvimento Familiar (CEDEFAM), órgão da Universidade Federal do Ceará, e seu anexo - a
casa de parto Lígia Barros Costa. Os dados obtidos por meio de entrevistas informais, anotações de
campo e observação participativa, foram codificados de acordo com as categorias das necessidades
transpessoais das gestantes, sendo estas: biofísicas, psicofísicas, psicossociais e interpessoais. O
plano de cuidados foi traçado com a aplicação das técnicas: reiki, imaginação guiada, massagem
terapêutica e relaxamento, aplicadas no período de 07/08 a 01/11/2003. Os resultados revelaram que
essas terapias contribuíram para satisfazer as necessidades transpessoais das gestantes, levandonos a considerar, diante disso, que as terapias alternativas/complementares podem auxiliar na
humanização da assistência durante o pré-natal, priorizando o cuidado ao invés da cura. Adotando
esse paradigma holístico, acreditamos que as enfermeiras poderão solidificar os valores éticos
necessários para a manutenção da vida planetária no presente e no futuro, humanizando sua prática
e seu cuidado.

Nº de Classificação: 3836
BEZERRA, Maria Gorette Andrade. Experiências vivenciadas pelas parturientes: enfoque sócio
cultural. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2004. [122] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARDOSO, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão
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RESUMO: O parto é um acontecimento de relevância na vida da mulher, uma vez que constitui um
momento único para o binômio mãe-filho, estando cercado de mitos e crenças. O estudo teve como o
objetivo compreender os fatores que interferem nas experiências vivenciadas pelas mulheres no
trabalho de parto e parto. Deste participaram 07 (sete) mulheres, que residiam e tiveram seus filhos
em uma maternidade pública de Fortaleza-Ceará, nos meses de junho, julho e agosto do ano de
2003. O método de pesquisa realizado foi a Etnoenfermagem, aplicando os modelos Observaçãoparticipação e reflexão (OPR) e o Estranho-amigo. Como instrumentos de coleta de dados foi
utilizado um roteiro no qual continha dados que foram observados na Unidade de Internação e Centro
Obstétrico; uma entrevista semi-estruturada, que foi gravada e transcrita na íntegra pela
pesquisadora, realizada nas residências das mulheres, no primeiro mês puerperio e um diário de
campo. Os achados foram refletidos e embasados na Teoria da Diversidade e Universalidade do
Cuidado Cultural, de Madeleine Leininger, na qual foram evidenciados múltiplos fatores
influenciadores no comportamento das parturientes. Mediante a análise dos depoimentos, surgiram 5
(cinco) grandes temáticas, sendo estas subdivididas em categorias ficando assim distribuídas:
temática I visão do parto, categorias por ter vivenciado uma gestação; a família, os amigos, a escola e
o pré-natal influenciando o processo gravídico e os meios de comunicação, temática II a presença do
medo no processo gestacional e parturitivo categorias as informações dos amigos e a dinâmica da
instituição, temática III vivenciando a gravidez, categorias os fatores sociais e metabólicos como
determinantes do comportamento da gestante e a gravidez não planejada, temática IV religiosidade
categoria a influencia das crenças e religiosidade no parto, temática V acompanhamento institucional
categorias o pré-natal e o parto na maternidade. Ante os resultados, foram sugeridas melhorias nas
políticas públicas de saúde e educação que atendam às necessidades das mulheres e seus membros
familiares, com reorientação deste atendimento enfatizando os valores culturais da clientela.

Nº de Classificação: 3837
ALENCAR, Ana Maria Parente Garcia. Prática do preparo e administração de insulina realizada
pelo cliente diabético ou responsável no CIDH de Barbalha (A). Fortaleza. Universidade Federal
do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2004. 121 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Josefina da
RESUMO: Estudo quantitativo, descritivo, com diabéticos tipo 1 e tipo 2, familiares e auxiliares de
enfermagem. Esta investigação tem como objetivos: caracterizar o grupo estudado segundo as
variáveis sociodemográficas e ao tratamento com insulina; descrever a prática de preparo e
administração de insulina, guarda, refrigeração e reutilização de seringas e agulhas realizada pelos
clientes diabéticos ou responsáveis no CIDH e observar como se dá o repasse das orientações
educativas pela enfermagem. Como instrumento de coleta de dados foi realizada entrevista e
observação sistemática junto aos participantes do estudo. Os resultados permitiram concluir que os
participantes deste estudo, em sua maioria, 62%, é do sexo feminino, 25% na faixa etária de 61 a 70
anos, 44% casados, 39 % provenientes do Município de Barbalha, 39% apresentam o ensino
fundamental incompleto, 46% aposentados, 40% com renda de 2 salários mínimos e 40% moram
com cônjuges e filhos. A maioria, 72% é DM2. Os dados indicam que 55% dos diabéticos
autoaplicam. 57% aprenderam a aplicar insulina com enfermeiro; 100% realizam rodízio dos sítios de
aplicação, 13% apresentavam alterações de pele. 53% não referem desconforto na aplicação de
insulina. 89% armazenam os frascos de insulina nas prateleiras inferiores ou porta da geladeira. Os
diabéticos e/ou familiares apontaram como dificuldades para os seus aprendizados o medo, o preparo
entre as insulinas NPH e regular, as escalas de graduação da seringa de visualização difícil, a técnica
de colocação de ar no preparo e deficiência visual; quanto às facilidades, relataram o uso de
linguagem simples e clara por quem orientou, as orientações em oficinas e palestras, o interesse,
necessidade de independência, interação, incentivo e estímulo, atenção e delicadeza por parte de
quem orientou. Quanto ao preparo da insulina, 53,8% dos observados não lavam as mãos, 62% não
realizam anti-sepsia do frasco de insulina, 96,7% fazem homogeneização correta da insulina NPH,
84,9% retiram o protetor da agulha corretamente, 75% realizam a etapa de prevenção do vácuo,
83,3% aspiram a dose correta de insulina, 91,85 retiram as bolhas de ar da seringa. Quanto à
aplicação da insulina, 76,9% realizam anti-sepsia da pele, 98,9% fazem a prega cutânea, 96,7%
fazem angulação correta da agulha, 52,7% aspiram a insulina antes da sua introdução, 58,9%
aguardam alguns segundos para a retirada da agulha da pele, 94,6% não realizam massagem na
área após conclusão do procedimento. Quanto ao repasse das orientações educativas, foi constatado
que os profissionais que a realizam têm um bom conhecimento técnico sobre os aspectos científicos
abordados, no entanto, existe a lacuna referente às técnicas pedagógicas de ensino, tendo sido
observada falta de interação dos envolvidos, pequena participação do cliente, tanto durante às
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sessões de orientações, como no seu planejamento. Os dados obtidos como resultados desta
investigação merecem ser analisados pelo enfermeiro, visando a uma melhoria da assistência de
enfermagem a esta clientela, através de um repensamento sobre as práticas de orientações
educativas realizadas.

Nº de Classificação: 3838
ARAÚJO, Deirejane Maria de. Enfermagem no cuidado ao idoso: investigando a eficácia do
relaxamento como prática na promoção à saúde (A). Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2004. 98 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Maria Fátima Maciel
RESUMO: O relaxamento é uma prática alternativa que está sendo indicada como um dos meios de
controle do estresse, a fim de promover o bem-estar e a saúde geral. Com isso, objetivou-se com
este estudo investigar a técnica do relaxamento e sua contribuição para o bem-estar e manutenção
de uma vida saudável no idoso. Para tanto, se utilizou a pesquisa exploratória descritiva que visa criar
familiaridade em relação ao tema, podendo formular sugestões para melhorar a prática administrativa
educacional, de saúde, caracterizando-se pela necessidade de explorar uma situação não
conhecida. Os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que
o pesquisador interfira neles. O estudo foi realizado no Centro de Desenvolvimento FamiliarCEDEFAM, vinculado a UFC, com nove participantes do sexo feminino, na faixa etária acima de 60
anos. Foram utilizadas para a realização deste estudo sete sessões de relaxamento e, como
instrumento de coleta de dados, a entrevista e a observação participante. A primeira constou de
perguntas relacionadas ao significado de bem-estar, vida saudável, incluindo também o significado de
relaxamento e seus efeitos para a vida dos idosos. A segunda se deu em todos os encontros, e foram
registradas as informações e impressões sobre o observado. De acordo com os dados em relação
aos significados de estresse, bem-estar e vida saudável atribuídos pelos idosos, observou-se uma
semelhança entre o significado de bem-estar e vida saudável, no entanto o significado de vida
saudável apresentou-se mais abrangente. Para os idosos, bem-estar significa: vida familiar em
harmonia, vida financeira adequada, saúde, amor, paz e ausência de preocupação e de doenças. Ao
significado de vida saudável foram acrescidos tranqüilidade, alegria, moradia, ausência de vícios,
aproveitar a vida, ter lazer e recreação. Ao estresse foram atribuídos significados relacionados a
cansaço físico, preocupação, dívidas, agitação, raiva, brigas, não ter dinheiro, nem a paz de Deus.
Quanto ao relaxamento antes das sessões, foram atribuídos significados relacionados a dormir bem,
ter o corpo relaxado, lazer, ouvir música, ter calma, amigos, satisfação e bem-estar. Depois do
relaxamento, este conceito foi ampliado, abrangendo significados relacionados à saúde física e
mental, tais como: ausência de dores e estresse, paz, tranqüilidade, calma, saúde, paciência, leveza
dentre outras. Na perspectiva dos idosos, o relaxamento contribuiu para as mudanças físicas e
emocionais, preparando o organismo para enfrentar dificuldades com maior segurança. Comparando
os significados atribuídos ao bem-estar e a vida saudável com os benefícios proporcionados pelo
relaxamento, na visão dos idosos, é notório que o relaxamento contribuiu de forma significativa para
um novo estilo de vida e para a promoção do bem-estar e de uma vida saudável para as idosas.
Manifestando-se como um caminho de grandes possibilidades para o desenvolvimento da promoção
e manutenção da saúde, o relaxamento pode ser utilizado em várias áreas não só da enfermagem,
como também em outras da saúde, contribuindo para a ampliação nas estratégias que buscam o
cuidado holístico da pessoa.

Nº de Classificação: 3839
MIRANDA, Karla Corrêa Lima. Análise do aconselhamento em HIV/AIDS: reflexões à luz de Paulo
Freire. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2004. 112 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): BARROSO, Maria Grasiela Teixeira
RESUMO: A infecção pelo Vírus da Imunodeficência Adquirida se configura como um sério problema
das políticas e práticas de saúde pública e também tem trazido questões complexas, perdas,
preconceitos. O aconselhamento é um estratégia teórica e metodológica que vai dar suporte ao
profissional para lidar com a complexidade implicada no panorama da infecção e da doença.
Entendemos o aconselhamento como um momento em que o aconselhador poderá potencializar o
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sujeito para a interpretação de sua realidade, como também ter autonomia para realizar suas
escolhas, isto é, um momento educativo na perspectiva de Paulo Freire. Neste contexto, este estudo
teve como objetivo investigar as estratégias utilizadas pelos profissionais de saúde no
aconselhamento em HIV/AIDS. Trata-se de uma pesquisa com característica qualitativa, inspirada na
teoria e prática de Paulo Freire. Como técnica de análise, utilizamos a análise de conteúdo de Bardin.
Para o grupo estudado, o aconselhamento está divido em três momentos: Pensar o aconselhamento,
Fazer o aconselhamento e Sentir o aconselhamento. O aconselhamento ainda está centrado na
cognição, mesmo que já se vislumbrem outros conceitos que permeiam este momento. As principais
dificuldades do aconselhamento ocorrem em relação aos clientes e à instituição. As principais
facilidades estão vinculadas à equipe que, segundo o grupo, tem bom relacionamento. Representa
um momento de sofrimento, principalmente para o aconselhador por trazer à tona densas questões
existenciais. Podemos inferir por meio deste estudo que o aconselhamento é um momento especial,
entretanto não se configura ainda como um momento educativo. Para a obtenção deste fim,
propomos uma metodologia em aconselhamento, utilizando princípios e conceitos de Paulo Freire.

Nº de Classificação: 3840
LINHARES, Maria Socorro Carneiro. Fatores associados às práticas das famílias nos cuidados
com a proteção dos reservatórios de água para uso doméstico e a prevenção da dengue em
Sobral - Ceará (Os). Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia
e Enfermagem, 2004. 106 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAÚJO, Maria Fátima Maciel
RESUMO: O homem, o vetor e principalmente as condições econômicas, sociais e culturais formam a
estrutura que possibilita o estabelecimento da cadeia de transmissão da dengue. Entre as condições
favorecedoras dessa cadeia, elegeu-se a manutenção dos criadouros permanentes do vetor da
dengue no ambiente doméstico, ora colocado como um problema a ser estudado com vistas a
identificar os fatores associados às práticas das famílias nos cuidados com os recipientes de água
destinada ao consumo doméstico visando a prevenção da dengue. Trata-se de um estudo de
abordagem quantitativa, de corte transversal, descritivo, com entrevistas nos domicílios. A pesquisa
foi realizada em Sobral, Estado do Ceará, e a população selecionada para o estudo foram 2.288
famílias, cujos domicílios apresentaram focos do mosquito no 1º e 2º ciclos em 2003. Dessa
população extraiu-se uma amostra de 329 sujeitos que estatisticamente representaram o universo. O
informante-chave selecionado para responder às questões foram os responsáveis pelos cuidados nos
domicílios. Conforme evidenciaram os resultados, 79,4% dos responsáveis são mulheres, 56,1%
casados e a maioria (67,4%) estava entre 20 e 59 anos, com uma representação relativa de pessoas
com mais de 60 anos (21,8%). A escolaridade apresentou níveis baixos, 68,9% não concluíram o
ensino fundamental. A densidade familiar é de 4,4 pessoas por domicílio. Em 86,3% dos domicílios,
uma ou mais pessoas trabalham. Em 65,1% das famílias, a renda mensal era até três salários
mínimos (SM). Dos domicílios, 75% são próprios e ao utilizar o teste do quiquadrado (X2), não houve
associação significativa com a situação de proteção da caixa-d'água e a condição de posse (p=0,34).
Quanto ao abastecimento de água, 99,6% têm acesso à rede distribuidora, 52,4% referiram disporem
de água nas 24 horas e 47,6% afirmaram que falta água em algum período. Os reservatórios para
armazenamento de água para consumo doméstico são utilizados por 98,7% dos domicílios e 87,7%
possuem um a três depósitos. Não houve associação estatisticamente significativa (p=0,66) nem
entre variáveis da quantidade de depósitos por domicilio e renda da família e nem das variáveis anos
de estudos dos entrevistados e situação de proteção dos depósitos nos domicílios (p=0,87). A
principal dificuldade referida para cobrir os recipientes foi falta de dinheiro (34,6%) e, na mesma
proporção, não acham necessário cobrir os recipientes. Ainda 46,7% não sabem como se pega
dengue. Como medida para evitar a reprodução do mosquito, 80,7% relacionaram à proteção de
depósitos. Detectou-se associação significativa (p=0,001) entre o conhecimento sobre a reprodução
do mosquito e o tempo de estudo dos entrevistados. Para 83,9% dos entrevistados, a principal fonte
de informação sobre prevenção de dengue é o agente sanitarista. As condições sociais e econômicas
encontradas na população investigada não se ratificam como fatores determinantes do problema da
permanência dos criadouros no ambiente doméstico. Cobrir os recipientes de água para evitar
criadouros do mosquito da dengue é uma ação que requer atitude de exercício de cidadania saudável
e o melhor caminho é o conhecimento construído pela experiência de vida e a rede de relações
oferecidas nos serviços de saúde.

Nº de Classificação: 3841
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COIMBRA, Valéria Cristina Christello. Acolhimento no Centro de Atenção Psicossocial (O).
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 2003. 182 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): KANTORSKI, Luciane Prado
RESUMO: O acolhimento apresenta-se como reorganizador do serviço de saúde, visando o acesso
universal, a melhoria na qualidade da assistência, favorecendo a relação usuário/trabalhador, e
ampliando a intervenção. Esta pesquisa tem como objeto de estudo o acolhimento dos usuários no
Centro de Atenção Psicossocial Castelo Simões Lopes do município de Pelotas do estado do Rio
Grande do Sul. O objetivo desta pesquisa foi analisar o processo de acolhimento do usuário que
busca atendimento num Centro de Atenção Psicossocial. O acolhimento no processo de trabalho num
serviço de saúde mental, foi abordado tomando a produção teórica de Emerson Elias Merhy. Este
estudo se caracteriza por ser um estudo de caso, descritivo e analítico, com abordagem qualitativa
dos dados. O trabalho de campo foi realizado nos meses de maio e junho de 2003, nos períodos da
manhã e tarde de acordo com o expediente externo do CAPS Castelo. Foram realizadas quarenta e
oito horas e noventa e oito minutos de observação livre e dezesseis horas e cinqüenta minutos de
observação dos acolhimentos, perfazendo um total de sessenta e cinco horas e quarenta minutos de
observação. Os sujeitos da pesquisa foram 11 usuários acolhidos no CAPS Castelo e os 4
profissionais responsáveis pelo acolhimento. Utilizei um roteiro de observação e um roteiro de
entrevista semi-estruturada para a entrevista dos profissionais e outro para a entrevista dos usuários.
A partir dos dados colhidos organizei o fluxograma do acolhimento de cada usuário. Os dados foram
analisados a partir da análise temática. A análise dos dados foi estruturada em dois temas: Tema 1 A Organização do Trabalho no CAPS Castelo; Tema 2 - O Encontro do Profissional com o Usuário e
a Formação de Vínculo: a busca pela resolutividade das necessidades. Foi constatado que o
acolhimento apresentou-se como um organizador do trabalho dentro do CAPS Castelo e um impulso
para a mudança do modelo assistencial centrado na doença, para outro que ainda está sendo
construído, centrado no homem, levando em conta toda sua subjetividade. Além de possibilitar a
inversão da assistência centrada nas tecnologias leves duras e duras, para uma assistência centrada
nas tecnologias leves e leves duras. Constatei também que a relação entre o profissional e o usuário
pode ser humanizada e formadora de vínculo entre usuário/profissional/serviço, reconhecendo a
escuta como um instrumento importante do acolhimento. E também que as necessidades são
complexas e para serem resolvidas são necessários o envolvimento de outros serviços de saúde e de
outras tecnologias como as duras. Ao final deste estudo pretendo contribuir para a organização dos
serviços de saúde mental, para estabelecer um atendimento centrado no usuário, integral e que
possibilite o encaminhamento mais resolutivo da necessidade do usuário, e também para ajudar nas
reflexões sobre o trabalho em saúde, praticando uma assistência acolhedora, humanizada, que
escute as necessidades do sujeito.

Nº de Classificação: 3842
GARANHANI, Mara Lúcia. Habitando o mundo da educação em um currículo integrado de
enfermagem: um olhar à luz de Heidegger. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades, 2004. [250] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VALLE, Elizabeth Ranier Martins do
RESUMO: O processo de uma implantação curricular tem mostrado o quanto uma transformação
desta natureza envolve mudanças de paradigmas e de práticas profissionais e como estas mudanças
interrelacionam-se à experiência pessoal de cada um e, ao mesmo tempo, às experiências de todos
os participantes. Esta pesquisa buscou desvelar a experiência vivida por docentes e alunos que
estavam habitando o mundo da educação em enfermagem no Currículo Integrado da Universidade
Estadual de Londrina (UEL). Trata-se de uma pesquisa qualitativa, orientada pela fenomenologia
existencial-hermenêutica de Martin Heidegger. Para desenvolver este estudo foram realizadas
entrevistas com dez docentes, que estavam atuando no Currículo Integrado e com dez alunos da
primeira turma iniciada em 2000. A análise das entrevistas conduziu à construção de quatro
estruturas, denominadas unificações ontológicas, que configuram o habitar do ser-docente e do seraluno no mundo da prática educativa em enfermagem, sob o olhar de cada um: A Abertura e Decisão
para o Trabalho, que envolve o destinar-se e o distanciar-se da obra de ensinar e aprender;
Habitando o Mundo Cotidiano da Prática Educativa de Enfermagem, que engloba o habitar o mundo
na obscuridade e a busca da conformidade com este; Habitando as Relações, que abrange o moverse nas relações, o olhar para a realidade e o apropriar-se do mundo vivido; e Ser-docente/Ser-aluno
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como Obra do Existir, que traz em si o sentido de ser-professor e de ser-aluno para os participantes
desta pesquisa, bem como, o "Currículo Integrado" como lugar de referência para eles. Este estudo
enfatiza que, para a construção de uma educação para o futuro, é necessário que se considere o
homem enquanto ser-no-mundo-com-outros-homens, sem perder de vista a importância da reflexão,
do cuidado, da atenção e da disponibilidade em aprender continuamente. Estas e outras reflexões do
estudo possibilitam novos campos de visão e novos horizontes no ensinar e aprender em
enfermagem.

Nº de Classificação: 3843
MAFTUM, Mariluci Alves. Ensino de enfermagem em saúde mental e psiquiátrica no Paraná (O).
Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem e Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto. Programa Interunidades, 2004. 151 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ALENCASTRE, Marcia Bucchi
RESUMO: Trata-se de pesquisa qualitativa exploratória e descritiva, cujo objetivo foi conhecer como
acontece o ensino de enfermagem em saúde mental e psiquiátrica nos cursos de graduação em
enfermagem do Paraná. Estudos de enfermeiros e outros profissionais que focalizaram o ensino de
enfermagem e enfermagem em saúde mental e psiquiátrica e o processo da Reforma Psiquiátrica no
Brasil, eis a sustentação teórica dessa pesquisa que envolveu 23 cursos de graduação em
enfermagem de 19 instituições de ensino superior do Estado segundo informações do Ministério da
Educação em setembro de 2002 e que concordaram em participar, independentemente do caráter
institucional, público, privado ou filantrópico e do tempo de criação dos cursos. Os sujeitos foram 19
docentes da disciplina da área. Constatou-se que, no momento atual, os currículos estão sendo
discutidos e reorganizados em função da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Diretrizes
Curriculares para os cursos de graduação em enfermagem. O ensino da área da saúde mental e
psiquiátrica, além de estar sendo influenciado pela legislação federal do ensino, pauta-se também
pela atual Reforma Psiquiátrica. Os docentes reconhecem que a Reforma Psiquiátrica é necessária e
passível de ser implantada. Vêem a necessidade premente de re-significar os conceitos de saúde e
doença mental e propor formas alternativas de tratamento à pessoa com sofrimento mental que não
tenham o foco principal na hospitalização, mas valorizem o potencial sadio de cada um, visando à
prevenção e promoção da saúde e resgate da cidadania pela ressocialização dessas pessoas. Eles
externaram descontentamento com o descompasso e a morosidade na efetiva implantação do
Programa de Saúde Mental Estadual e dos seus municípios, o que acarreta entraves nas
transformações da formação dos enfermeiros que vão atuar na área, devido à escassez ou até à
inexistência de serviços em sistema de rede para a realização da prática do futuro profissional.

Nº de Classificação: 3844
SOUBHIA, Zeneide. Construção de uma proposta de ensino e aprendizagem de pesquisa em
um currículo integrado de enfermagem mediante a comparação de desempenhos, em
pesquisa, de graduandos em dois projetos curriculares. Ribeirão Preto. Universidade de São
Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Programa Interunidades, 2004. 304 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): RUFFINO, Márcia Caron
RESUMO: Este estudo foi realizado com formandos das duas propostas curriculares do Curso de
Enfermagem da Universidade Estadual Londrina. Foi desenvolvido do seguinte problema de
pesquisa: o ensino de metodologia de pesquisa no Currículo Integrado do Curso de Enfermagem da
UEL com o conteúdo diluído nos módulos, que permitem aproximações sucessivas com as etapas do
trabalho científico, capacita os alunos de graduação para os desempenhos esperados em pesquisa?
O problema em foco foi abordado com os seguintes objetivos:comparar os desempenhos, em
pesquisa, dos alunos do Currículo de Transição com os desempenhos, em pesquisa, dos alunos do
Currículo Integrado; compreender os significado de aprender a pesquisa para os formandos e propor
um plano de ensino e aprendizagem sobre a pesquisa no desenvolvimento dos módulos do
Currículo Integrado do Curso de Enfermagem. A pesquisa foi conduzida por meio dois métodos. O
método quantitativo possibilitou a comparação dos desempenhos em pesquisa dos dois grupos e o
qualitativo possibilitou a busca do significado de aprender a pesquisar na graduação. Participaram da
pesquisa 42 formandos em Enfermagem pelo Currículo de Transição e 48 graduandos em
Enfermagem pelo Currículo Integrado. A coleta dos dados quantitativos foi realizada através de cinco
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instrumentos: questionário para avaliar conhecimentos em pesquisa; análise de artigo científico
mediante o emprego das estratégias de grifo; anotações e roteiro com 18 questões; e relatório de
atividade acadêmica. Os dados qualitativos foram obtidos através da auto-avaliação dos discentes.
Os resultados obtidos nos testes foram organizados em sete tabelas de freqüência que mostram os
desempenhos dos dois grupos de formandos. Os resultados relacionados à auto-avaliação foram
classificados em cinco categorias (pontos positivos, pontos negativos, exigências da pesquisa,
aproveitamento e sugestões) e analisados com apoio do referencial para análise de conteúdo de
Bardin (1977). Os resultados permitiram alcançar os objetivos propostos e não rejeitaram a hipótese
de pesquisa. Com o trabalho esperamos: oferecer aos docentes de enfermagem uma maneira de
ensinar metodologia de pesquisa numa visão interdisciplinar, mostrando a importância da vivência
prolongada com atividades de pesquisa para a aquisição da competência; incentivar a iniciação
científica na graduação em Enfermagem; estimular os docentes o desejo de utilizar a pesquisa como
recurso de ensino e aprendizagem; e possibilitar uma reflexão dos docentes do Curso de
Enfermagem da UEL sobre a proposta de desenvolvê-la como seiva.

Nº de Classificação: 3845
CASIQUE CASIQUE, Leticia. Violência perpetrada por companheiros íntimos às mulheres em
Celaya - México. Ribeirão Preto. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, 2004. 145 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FUREGATO, Antonia Regina F.
RESUMO: A mulher tem sido vítima de violência por parte de seu companheiro e se sabe que esta
repercute em sua saúde. Ao realizar práticas de enfermagem em comunidades detectou-se o
fenômeno de violência assim como uma atitude de submissão e abnegação da mulher. Estas
situações motivaram a presente investigação. Os objetivos deste estudo foram: 1-descrever o perfil
da mulher que procura atendimento no CENAVI por sofrer violência de seu parceiro íntimo e 2identificar a violência física, psicológica e social entre estas mulheres e sua relação com sua autoestima. Foram entrevistadas 300 mulheres, vítimas de violência, que procuraram o CENAVI-Centro
de Atenção a Vítimas de Violência Intra-familiar, de novembro de 2003 a abril de 2004. Utilizou-se 2
instrumentos para a coleta de dados: o QIVM- Questionário para a Identificação da violência na
Mulher e a Escala de Auto-estima de Janis e Field. O projeto foi aprovado pelo Comitê da Bioética em
Celaya/México. A coleta de dados foi realizada no CENAVI- México, com o Consentimento Livre e
Esclarecido das mulheres. As entrevistas duraram entre 25 a 30 minutos O perfil sócio-demográfico
indica uma amostra de 300 mulheres entre 16 a 65 anos, sendo 66% casadas e 75% assinalou estar
com o mesmo parceiro. A escolaridade esteve distribuída em todos os níveis e 88% são católicas.
Para identificar a freqüência dos três tipos de violência, assim como o nível da auto-estima, adotou-se
como regra geral a mediana, estabelecendo que os valores abaixo desta, representam a presença da
violência e baixos níveis de auto-estima. Calculou-se os valores teóricos e os valores observados dos
tipos de violência, assim como da auto-estima. Utilizou-se o Teste de Spearman para determinar a
existência e relação entre as variáveis (violência física, psicológica e social e auto-estima) e os
resultados indicam que existe correlação. Utilizou-se a análise de regressão multivariada entre as
variáveis do estudo. A partir dos resultados destas análises comparou-se o tempo de convivência,
com os 3 tipos de violência. Comparou-se os valores teóricos com os valores observados para
identificar a existência de alguma relação entre a auto-estima da mulher maltratada e a violência
sofrida por pessoas de sua convivência (mãe da mulher maltratada e pai do parceiro como um
homem que agride). Os dados indicam que ao maior tempo de convivência com o parceiro
corresponde a maior violência sofrida pela mulher, ou seja, que a violência tende a aumentar com o
tempo de convivência. Além disso, os resultados obtidos das questões "sua mãe é (foi) maltratada
por seu pai? e "o pai de seu parceiro é (foi) um homem agressor?, mostraram que há maior violência
registrada nestas questões relacionadas com mais baixos níveis de auto-estima. Verificou-se que nas
famílias mexicanas existe violência, segundo a literatura assim como nos resultados do presente
estudo; entretanto, as mulheres preferem omitir o que acontece para manter a integridade da família,
tão valorizada socialmente. As ações de enfermagem podem ocorrer nos três níveis de atenção para
ajudar a mulher, vítima de violência. Recomenda-se que a enfermeira realize trabalhos
interdisciplinares e através da inter-relação terapêutica ofereça os cuidados que ajudem a mulher,
vítima de violência.

Nº de Classificação: 3846
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BRUM, Maria Luiza Beviláqua. Percepções de mulheres acerca do cuidado de si e de suas
famílias na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e síndrome da
imunodeficiência adquirida. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2004. 145 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BOEHS, Astrid Eggert
RESUMO: Este estudo teve como objetivo principal, desvelar a percepção de mulheres donas de
casa, em união estável, com filhos em idade pré-adolescente e adolescente, com relação à
prevenção das DST e AIDS em relação a si mesmas e suas famílias. Foi realizado em um bairro
popular da cidade de Cruz Alta, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Para fundamentar o
estudo, buscou-se apoio na Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural de
Madeleine Leininger. O método da etnoenfermagem foi selecionado como caminho metodológico,
onde utilizou-se as entrevistas com perguntas abertas, complementadas com a observação
participante. Dentre o grupo das onze mulheres pesquisadas, seis foram consideradas informanteschave, e cinco informantes gerais. A análise dos dados foi realizada com base na etnoenfermagem e
Spradley (1979). A análise transcorreu desde a fase da coleta de dados até a formulação dos
achados e dos temas culturais encontrados. Os resultados evidenciaram contrastes nos cuidados
com a prevenção das DST e AIDS. Foram encontradas mulheres que não se cuidam por que
depositam extrema confiança no esposo/parceiro; mulheres que eventualmente se cuidam uma vez
que desconfiam do esposo/ parceiro e mulheres que se cuidam sempre por não confiarem no
esposo/parceiro. Constatou-se que os pais preocupam-se com a prevenção das DST e AIDS nos
filhos e adotam as conversas sobre sexo e sexualidade dentro de casa, para que os mesmos possam
descobrir com tranqüilidade os eventos que envolvem a vida sexual. Diante destes resultados
considerou-se que por trás das condutas de cuidados familiares que se apresentaram na prevenção
das DST e AIDS, existem crenças, valores e significados que devem ser reconhecidos e valorizados
pelo enfermeiro que deseja trabalhar com a prevenção das DST e AIDS em famílias, grupos e
comunidades.

Nº de Classificação: 3847
FONSECA, Adriana Dora da. Concepção de sexualidade na vivência de jovens: bases para o
cuidado de enfermagem (A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2004. 288 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SOUZA, Maria de Lourdes de
RESUMO: Os estudos que têm como tema a sexualidade humana e, mais especificamente, a
sexualidade na perspectiva de adolescentes são complexos e, por isso, precisam ser abordados de
uma forma ampla, evitando que vieses importantes deixem de ser valorizados. Nesse sentido, em
busca da amplitude necessária, propomo-nos compreender a concepção de sexualidade e o modo de
vivê-la, por intermédio dos depoimentos de jovens escolares do ensino médio, de uma escola pública,
do Município de Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul. Escolhemos como referencial filosófico
o Existencialismo, dando ênfase aos pressupostos de Simone de Beauvoir, os quais se constituem
em suporte para compreender o tema delimitado pela questão norteadora desse estudo: Qual é a
concepção acerca da sexualidade e o modo de vivê-la, referidos por jovens de uma escola pública de
ensino médio? Sustentando a tese de que a concepção de sexualidade d@s jovens e o modo de
vivê-la são construídos na convivência, optamos por utilizar uma metodologia qualitativa de inspiração
fenomenológica. Para coletar os dados, realizamos entrevistas individuais, gravadas, cujo roteiro foi
elaborado por um grupo de jovens adolescentes - consultor@s - matriculad@s na instituição em que
se realizou o estudo e selecionad@s por sorteio. Participaram da construção temática 58 jovens,
chamad@s de colaborador@s, com idades compreendidas entre 14 e 19 anos. Os depoimentos
permitiram compreender que, para a maioria d@s jovens deste estudo, sexualidade tem nove
significados diferentes: é instinto, é influência hormonal, é prevenção, é relação sexual, é opção
sexual, é sexo (feminino ou masculino), é desenvolvimento pessoal, é relacionamento e é sentimento.
O modo de viver a sexualidade revelou que nem a família, nem a escola desempenharam a função de
educadores sexuais, como @s jovens gostariam. Assim, ávidos pelo conhecimento, buscaram
esclarecimentos com @s amig@s e na mídia. Outrossim, referiram sentir falta de diálogo com a
família sobre suas dúvidas e seus sentimentos. Revelaram que a escola também deveria abordar
melhor o tema. Para el@s, a ausência dessa discussão ocorre porque a maioria dos adultos - pais,
mães e professor@s - não está preparada para desempenhar esta função. Enfatizaram a importância
da mídia como fonte de informação e sugeriram que esta seja utilizada como recurso didático.
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Desvelamos também que os valores patriarcais alicerçaram o processo de viver desses jovens, o que
nos fez compreender que o modo de viver a sexualidade não foi muito diferente daquele das
gerações passadas, pois persistem desigualdades, tabus, preconceitos, estereótipos e restrições,
sendo as mulheres as mais prejudicadas. Desvelamos, ainda, questões referentes às experiências de
vida d@s colaborador@s: relação com o corpo, masturbação, ficar, transar e violência sexual, as
quais serviram para fundamentar as bases filosófica, teórica e metodológica do Cuidado de
Enfermagem. E, por fim, preconizamos que esse cuidado precisa ser permeado pela ética, pela lei e
pelos valores culturais; precisa atentar às dimensões técnica e afetiva, instigar o envolvimento d@
jovem, valorizar o diálogo corporal, considerar cada jovem um ser único e integral. É preciso, ainda,
primar pela confiança, pela cumplicidade e pelo acolhimento, num ambiente propício, para que o
vínculo e o respeito sejam estabelecidos. O Cuidado de Enfermagem pode proporcionar apoio social,
agindo em prol da adoção de leis, programas e projetos que promovam a saúde e a integração da
família, escola e mídia. Enfim, é preciso valorizar o potencial d@ jovem.

Nº de Classificação: 3848
COSTA, Eugênia Maria. Avaliação de tecnologia de educação em saúde ocular para crianças.
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem,
2004. 90 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): PAGLIUCA, Lorita Marlena Freitag
RESUMO: A criança deve ser despertada para o cuidado com os olhos, de sua importância e
utilidade na vida do homem, pois a visão é responsável pelo grande número de informações captadas
pelo ser humano, e a perda total ou parcial deste órgão traz vários prejuízos. O uso do lúdico no
aprendizado infantil é um bom recurso pedagógico, por isso este estudo buscou avaliar livro intitulado
Tituolho por crianças pré-escolares. Foi um estudo qualitativo com abordagem educativa, realizado de
março a outubro de 2003 e teve como sujeito crianças pré-escolares, na faixa etária média de 6
anos, de um bairro da periferia da cidade de Macapá. A avaliação prática deu-se em uma tarde
durante uma atividade de leitura, com duração média de 90 minutos. A atividade de leitura foi
composta por quatro momentos: conto, reconto, contato com a tecnologia e arte livre. No momento
do conto a professora contou a estória para os alunos; no reconto as crianças contaram a estória,
para poder perceber o grau de entendimento e compreensão da estória por parte dos alunos; houve o
contato com o livro e em seguida a arte livre, onde as crianças foram motivadas a expressar no papel
o que quisesse da estória e do livro. Os dados foram registrados através da observação participativa,
do diário de campo; da máquina fotográfica e da gravação em fita cassete. Houve uma entrevista
grupal semi estruturada. A análise de dados se deu com o agrupamento dos dados coletados em
momentos vivenciados de acordo com cada atividade desenvolvida. As expressões verbais das
crianças e o produto da arte livre obedeceram a mesma proposta Os alunos durante o conto
permaneceram atentos e interessados na estória, fizeram várias interrupções acrescentando suas
próprias estória. No reconto foram capazes de explanar com facilidade e em ordem cronológica a
estória. Na arte livre os desenhos que mais foram representados pelas crianças foi a figura de
Tituolho e de sua amiga Dona Boca, as crianças também reconheceram na estória outra personagem
que denominaram Dona Olha. Os desenhos e as expressões verbais demonstraram que as crianças
foram capazes de compreender a mensagem do livro e desenvolver um pensamento e consciência
crítica sobre o mesmo. A tecnologia avaliada foi bem aceita pelas crianças e alcançou seu objetivo
de informação e educação. Todavia o processo de educação em saúde é longo, onde são
necessários trabalhos contínuos e periódicos, pois existem mitos e tabus que, muitas vezes, temos
que destruir para construirmos muros sólidos do conteúdo o qual estamos defendendo, para que no
futuro, a muralha seja intransponível e a efetivação da aprendizagem seja inevitável.

Nº de Classificação: 3849
SILVA, Neria Veanne Sousa. Relação interpessoal com o idoso asilado através da massagem de
conforto (A). Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2002. 64 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SADIGURSKY, Dora
RESUMO: Esta pesquisa, de caráter qualitativo-descritivo, fundamentou-se na Teoria da Relação
Pessoa a Pessoa de Joyce Travelbee tendo como objeto o Relacionamento Interpessoal com o Idoso
Asilado através da massagem de conforto. Objetivou verificar a utilidade dessa massagem para o
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estabelecimento do relacionamento interpessoal com os mesmos. A teoria em questão revela sua
importância por se constituir numa série de interações planificadas entre duas pessoas, permitindo a
mudança e ampliação da capacidade para encarar e resolver os problemas do cotidiano. Utilizamos
para a coleta de dados, a observação e a entrevista semi-estruturada que foram aplicadas durante as
sessões de massagem de conforto, em idosas do Abrigo Mariana Magalhães. Com base nos
resultados pudemos compreender que as idosas moradoras do asilo reconhecem a importância da
utilização da massagem da conforto como forma de aproximação para o estabelecimento de uma
relação interpessoal (pessoa-pessoa) positiva e terapêutica. Concluímos, também, que as idosas
precisam e gostam de se comunicar, pois a partir do momento em que se vêem valorizadas,
respeitadas e amadas, estão dispostas à aproximação. Assim a massagem de conforto torna-se
satisfatória para esse fim, contribuindo para que o idoso seja um cidadão participativo em sociedade.

Nº de Classificação: 3850
LIMA, Claudia Feio da Maia. Cuidado domiciliar ao idoso com doença de Alzheimer:
representações de familiares cuidadores, membros de uma associação de apoio, na cidade de
Salvador-Ba (O). Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2002. [126] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENEZES, Maria do Rosário de
PAIVA, Mirian Santos
RESUMO: Neste trabalho propomo-nos a estudar, através das representações sociais dos familiares
cuidadores, membros de uma associação de apoio na cidade do Salvador-Ba, a prática do cuidado
por eles prestado a idosos portadores da doença de Alzheimer, em domicílio. Neste sentido, teve
como objetivos identificar e compreender as representações do familiar cuidador do idoso portador da
Doença de Alzheimer sobre o cuidado em domicílio, analisando-as a partir dos pressupostos teóricos
das Representações Sociais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva, na qual os sujeitos
envolvidos fazem parte de uma associação que busca apoiar os familiares de idosos com demência,
principalmente daqueles portadores da Doença de Alzheimer. Os depoimentos dos sujeitos, nove
familiares cuidadores, foram obtidos através da entrevista semi-estruturadas, técnica adotada na
coleta de dados juntamente com a observação participante. Das representações contidas nos
discursos emergiram quatro categorias temáticas: significado da Doença de Alzheimer para o familiar
cuidador; cuidar/cuidado - a representação do familiar cuidador, relação do familiar cuidador no
cuidado do idoso com doença de Alzheimer, em domicílio e as representações do cuidado domiciliar
para o familiar cuidador. Juntas, as representações refletiram o imaginário social acerca da maneira
de viver desses familiares. Percebemos que a prática do cuidado foi representada como demanda
tempo, recursos e paciência, o cuidado diário está quase sob a responsabilidade de uma única
pessoa da família, a maioria absoluta dessas pessoas são mulheres. A representação gerada foi a de
um fenômeno estressante, mas com possibilidade de produzir uma maior interação entre os
elementos envolvidos, a depender de alguns fatores como: vínculo afetivo anterior, tempo de
permanência junto ao idoso, personalidade dos sujeitos, concepção acerca do envelhecimento,
atividade profissional exercida e história de vida, permitindo uma dimensão valiosa na constituição
das representações sociais do cuidado domiciliar. As ações cotidianas norteadoras do
comportamento social dos familiares cuidadores permitirão,
sobretudo a enfermagem,
o
desenvolvimento de ações mais direcionadas e eficazes, o que poderá ampliar o seu campo de ação,
transformando o domicílio num espaço vital para o cuidado do idoso com demência. Assim, este
estudo levou-nos a refletir sobre a necessidade de se manter os familiares cuidadores unidos a essas
ações do enfermeiro, buscando aprender e manter a qualidade do cuidado fornecido no domicílio
amenizando o sofrimento daqueles que cuidam e dos que são cuidados.

Nº de Classificação: 3851
FERNANDES, Maria Cristina Félix de Lima. Indicadores de qualidade no gerenciamento do
cuidado em enfermagem. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2002.
[106] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Josicélia Dumêt
TAHARA, Ângela Tamiko Sato
RESUMO: Este estudo foi realizado em um hospital de ensino da rede pública de Salvador no período
de março a agosto de 2001. Teve como objetivo geral analisar a articulação entre os indicadores de
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qualidade dos serviços e as ações do gerenciamento do cuidado em enfermagem. Teve como
objetivos específicos: identificar os indicadores de qualidade definidos pela organização em estudo,
verificar as ações de gerenciamento do cuidado desenvolvidas pelos enfermeiros e a articulação dos
indicadores de qualidade às ações de gerenciamento do cuidado na organização. Foi feita uma
abordagem quantitativa, descritiva. Os dados foram analisados através da estatística descritiva, com
utilização de porcentagem, medidas de posição como média, mediana, primeiro e terceiro quartil e
desvio padrão que nos permitiram identificar os indicadores de qualidade utilizados pelos enfermeiros,
e as ações de gerenciamento do cuidado desenvolvidas pelos enfermeiros. Foram identificados como
definidos pelo serviço os indicadores de estrutura, processo e resultados a serem utilizados através
da auditoria do cuidado operacional e a retrospectiva. Foi observado que, na amostra estudada, as
ações encarregadas e assistenciais executadas pelos enfermeiros predominam em uniformidade
sobre as ações gerenciais, chefias e supervisão. Também as ações estão mais presentes em
uniformidade quando identificadas as ações desenvolvidas pelos enfermeiros nas unidades. Os
indicadores de qualidade de estrutura são os indicadores utilizados de maneira mais uniforme no
gerenciamento das ações que os enfermeiros executam, enquanto que nas unidades, a variedade de
respostas para indicadores de resultados e processos é maior. As associações feitas pelos
enfermeiros acerca das ações de gerenciamento do cuidado aos indicadores de qualidade não
seguem uma relação direta com a função que executam ou grau de formação dos profissionais. Na
associação dos indicadores de qualidade às ações de gerenciamento do cuidado em enfermagem, na
amostra estudada, acontece de maneira assistemática e, portanto, a sua utilização está presente,
porém acontece de forma implícita. Os indicadores de qualidade não estão descritos nas unidades,
sendo restritos a um grupo de profissionais conforme características pessoais do enfermeiro. Este
processo encontra-se parcialmente associado ao controle de qualidade dos cuidados de
enfermagem, que ocorre através da utilização de instrumentos de auditoria pela divisão de
enfermagem não acontece de forma articulada com os demais profissionais integrantes da equipe
através de sua aplicação as ações de gerenciamento do cuidado.

Nº de Classificação: 3852
COUTO, Telmara Menezes. Mulher, gestação e violência: da dimensão factual à existencial.
Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2002. 127 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Regina Lúcia Mendonça
RESUMO: Considerada como um período de mudanças intensas, que podem levar a mulher a uma
maior sensibilidade, irritabilidade e vulnerabilidade à estímulos externos, a gravidez quando
associada com a violência física, pode resultar em ameaça de aborto até a morte do concepto.
Considerando esse contexto, este estudo, de abordagem compreensiva, tem como objeto a vivência
do ser-mulher que, no período gestacional, sofreu violência física pelo cônjuge, objetivando
compreender o fenômeno da violência conjugal a partir da mulher. Teve seu desenvolvimento
pautado no referencial teórico-filosófico da fenomenologia heideggeriana, expressa em Ser e Tempo.
Realizado na comunidade do Calafate, localizada no bairro de San Martin, em Salvador-Ba, foram
depoentes mulheres que, quando gestantes, vivenciaram violência física pelo companheiro. Como
técnica de coleta utilizamos a entrevista fenomenológica, guiada pela seguinte colocação: Fale-me
sobre a situação que você viveu: ter sofrido violência física por seu companheiro, quando você estava
grávida. A interpretação compreensiva dos depoimentos permitiu o desvelamento dos modos de ser
da mulher diante da situação de violência física sofrida na gestação. Neste entendimento, os modos
de ser foram assim construídos: estar lançada na situação de violência conjugal, faz emergir a
temerosidade consigo própria; conduz o ser-aí a uma relação de ocupação consigo e com os outros;
é estar exposta ao falatório e a ambigüidade. Pude compreender que, na cotidianidade, a mulher
vivência o temor do seu companheiro e o não enfrentamento da situação de violência, mostrando-se
absorvida pelo seu mundo próprio, que a afasta da pre-ocupação com o concepto. O falatório e a
ambigüidade levam-na à inautenticidade nas relações cotidianas. Na relação conjugal violenta,
movida pelo sentimento de culpa, instala-se a relação sujeito-objeto, e a mulher como um objeto na
maioria das vezes mostra-se no modo de ser impessoal. No cotidiano feminino, independente de
classe social, cultural e raça, historicamente a violência se faz presente, e esta, caracteriza-se como
um problema de saúde pública devido ao comprometimento da integridade física e/ou psicológica.

Nº de Classificação: 3853
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AZEVEDO, Rosana Freitas. Percepção do corpo pela mulher mastectomizada em uso de prótese
após reconstrução mamária (A). Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem,
2003. 108 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LOPES, Regina Lúcia Mendonça
RESUMO: Estudo qualitativo, fundamentado no método fenomenológico. Tem como objeto a
percepção do corpo pela mulher mastectomizada em uso de prótese após reconstrução mamária,
objetivando a compreensão dessa percepção a partir do conceito de corpo, pautado no referencial
filosófico de Maurice Merleau-Ponty, expressos em Fenomenologia da Percepção, e de autores(as)
que estudam a temática referente à mulher mastectomizada. Realizado em duas instituições de
Salvador que atendem pacientes oncológicas em tratamento, foi utilizada, para técnica de coleta de
dados, a entrevista fenomenológica, aplicada a mulheres mastectomizadas em uso de prótese. As
entrevistas foram mediadas pelas seguintes questões norteadoras: Como tem sido a sua experiência
com a prótese mamária? Considerando a sua cirurgia e o uso da prótese, como a senhora percebe o
seu corpo? Com base no referencial teórico-filosófico e na interpretação compreensiva dos resultados
obtidos nas entrevistas emergiram três unidades de significação: o corpo é percebido a partir de
sentimentos suscitados pelo diagnóstico e pela perda da mama, apesar da reconstrução; a imagem
corporal modificada é determinante na percepção do próprio corpo e na relação deste com as demais
pessoas; a temporalidade funciona como elemento propulsor dos projetos de vida. Compreendi que
as mulheres mastectomizadas em uso de prótese mostraram-se temerosas em relação à sua saúde
ao visualizarem-se dotadas de um novo corpo. Foram inúmeras as dificuldades provocadas pela
doença e amputação da mama, confirmando o sentimento de perda da feminilidade, o que trouxe
repercussões física, social e emocional. A vivência da mastectomia e da reconstrução mamária
possibilitou-lhes elaborar reflexões e vislumbrar um futuro no qual suas existências são revestidas de
um novo sentido. Os (as) profissionais de saúde, como cuidadoras (es), necessitam refletir sobre
suas práticas assistenciais, no intuito de valorizar sentimentos expressados pela mulher, propiciando
um cuidar de maneira compreensiva.

Nº de Classificação: 3854
MELO, Eliana Ferraz. Planejamento familiar e a saúde da mulher: um estudo aplicado à prática da
enfermagem em uma unidade pública de saúde de Salvador - Bahia (O). Salvador. Universidade
Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2003. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Enilda Rosendo do
RESUMO: O presente estudo tem como objetivos descrever as ações da enfermeira em um serviço
de planejamento familiar de Salvador/Bahia; analisar a experiência de mulheres usuárias de um
serviço público de saúde com a prevenção da gravidez e discutir as estratégias de acesso ao serviço
de planejamento familiar utilizado por usuárias de um serviço público de saúde. Optou-se pela linha
filosófica do materialismo dialético. Foram entrevistadas 18 mulheres. A coleta de dados foi realizada
através de entrevista semi-estruturada e a análise optou-se pela temática, por tratar-se de um estudo
qualitativo. Os dados mostram que as mulheres estão entre 20 - 25 anos de idade; que 94,45% são
de cor negra; 55,55% são solteiras; 77,78% não possuem renda pessoal. No que se refere a
escolaridade, 33,33% possuem o 2 º grau incompleto, 38,39% possuem o 1 º grau incompleto.
Quanto a vida sexual e reprodutiva, foi observado que 56% teve a primeira relação sexual entre 15 e
19 anos, que 33,33% nunca engravidaram. As experiências e vivências das mulheres que decidem
controlar a fertilidade é marcada por quatro questões principais: a experimentação de variados
métodos contraceptivos, a dificuldade de acesso aos mesmos, as estratégias utilizadas para ter
acesso aos serviços públicos de planejamento familiar e a ausência do parceiro sexual no
planejamento familiar. No que se refere a assistência de enfermagem, o acolhimento da enfermeira é
referido como um elemento essencial do atendimento de enfermagem. No presente estudo fica visível
que as mulheres de baixa renda desejam evitar a gravidez ou postergar o nascimento de filhos,
porém nem sempre encontram os serviços de saúde que oferecem auxílio para satisfazer essa
necessidade.

Nº de Classificação: 3855
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FONTOURA, Elaine Guedes. Vida asilar para idosos residentes e seus familiares: um estudo de
representações sociais de uma instituição de Feira de Santana (A). Salvador. Universidade Federal
da Bahia. Escola de Enfermagem, 2003. 213 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENEZES, Maria do Rosário de
RESUMO: Este estudo tem como objetivo identificar, analisar e comparar as representações de
idosos residentes e seus familiares, sobre a vida asilar, tendo como eixo referencial as
Representações Sociais. Pretendemos mostrar através dos cinco elementos da vida cotidiana: falar,
sentir, agir, pensar e sonhar; como representar uma realidade pouco conhecida a partir do que se
sabe sobre ela. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, tendo como campo de
investigação uma instituição asilar filantrópica do município de Feira de Santana/Ba. Os depoimentos
dos sujeitos, cinqüenta e seis idosos a partir de 60 anos e quatorze familiares, foram obtidos através
de entrevistas semi-estruturadas, realizadas no asilo e na residência dos familiares.Dos discursos
emergiram cinco categorias temáticas: Na primeira categoria, (o falar) dos idosos e seus familiares,
revelaram que para alguns idosos a instituição asilar tem representação de prisão. Para outros idosos
a vida no asilo representa calma e segurança. Entretanto, para os familiares o asilo é um local ideal
para passar a velhice, com uma vida calma e segura. Para outros a instituição asilar é para quem
não tem família. Na segunda categoria, (o sentir), identificamos as representações acerca da vida
asilar como sentimento de perdas totais, dificuldades de adaptação à nova vida e preocupações com
a família por parte dos idosos, as famílias sentem alivio por ter encontrado um local para colocar o
idoso, vivendo sem preocupações principalmente devido às dificuldades financeiras. Na terceira
categoria, (o agir) e a percepção que os familiares tem do dia a dia na instituição asilar, onde referem
ser uma vida ociosa, onde convivem com doenças, invalidez em um local fechado, isolado do mundo.
Na quarta categoria, (o pensar) os idosos gostariam de voltar a viver em sua casa, com seus
pertences, com seus familiares, sair para passear e poder se alimentar com o que quisessem e na
hora que tivessem vontade, os familiares gostariam que os idosos tivessem individualidade
preservada, bem como ser um local mais limpo, com funcionários em maior quantidade e mais bem
preparados. Na quinta categoria, (o sonhar) para os idosos seus sonhos são de retornar a viver com a
família, mas alguns preferem permanecer no asilo para não dar trabalho, a família refere que o
melhor local para o ser humano é na família, mas não gostariam de ficar inválidos para não dar
trabalho no futuro a seus familiares. A partir da apreensão das representações sociais analisadas,
percebemos que a vida asilar para o idoso, nas condições em que se encontram são diferentes a
depender da história de vida de cada. A família refere que o ideal seria que pudessem permanecer
junto com os familiares. Buscamos recuperar a questão do idoso institucionalizado não só pela
perspectiva da analise social, mas também para refletir sobre a vida asilar e o papel dos asilos
enquanto espaço de abrigo para os idosos, e o espaço familiar enquanto, lugar privilegiado para se
viver à velhice, continuando a sua história com seus entes queridos.

Nº de Classificação: 3856
TELES, Aldacira de Jesus Ferreira Estrela. Qualidade dos serviços de planejamento familiar de
Salvador-BA. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2003. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAHARA, Angela Tamiko Sato
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo avaliar o nível de qualidade dos serviços de
Planejamento Familiar do Distrito Sanitário da Liberdade, em Salvador, expresso pela satisfação das
usuárias. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, com a análise baseada na compreensão dos
conceitos de avaliação de qualidade, proposto por Donabedian (1982). A amostra pesquisada
constituiu-se de 233 usuárias que representa 50% dos atendimentos nos serviços de Planejamento
Familiar em dois Centros de Saúde, pertencentes ao Distrito Sanitário da Liberdade, da cidade do
Salvador. A coleta de dados efetivou-se através do formulário, aplicado conforme a saída das
usuárias após atendimento das profissionais dos referidos serviços. Os resultados mostraram que as
usuárias são na maioria jovens com idade entre 20 a 29 anos 151 (64,8%) proletárias, domésticas
123 (52,8%) e 78 (33,5%) não possuem o ensino fundamental do 2º ciclo completo. O nível de
qualidade dos atendimentos foi revelado como "bom" com 169 (72,5%) de notas de 8 a 10. Os
atendimentos das enfermeiras 123 (52,8%) e das médicas 99 (42,5%) foram avaliados como ótimos.
Os menos conceituados foram os agentes administrativos com 61 (26,1%) avaliações ruim e péssima.
Constatou-se, também que o nível de qualidade e o nível de satisfação são influenciados pela
qualidade técnica-científica dos profissionais, tipo de atendimento, acesso e organização dos serviços
ratificando o conceito de qualidade que se baseia no equilíbrio da tríade estrutura, processo e
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resultado de um sistema. Conclui-se, portanto que os serviços pesquisados têm dificuldades na
manutenção desse tripé para obtenção da qualidade almejada pelas usuárias, necessitando de uma
reflexão sobre os problemas estruturais organizativos e da política de recursos humanos como:
formulação de estratégias de informação entre os profissionais dos serviços e gerência central;
programação de cursos de relações interpessoais e de humanização nos serviços; desenvolvimento
de capacitação e habilidade técnica; reestruturação de normas e rotinas para dinamizar o
atendimento.

Nº de Classificação: 3857
CARVALHO, Lucimeire Santos. Convivendo com o estranho e o desconhecido: o enfrentamento
da criança aos estressores pré-cirúrgicos. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de
Enfermagem, 2003. 139 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CAMARGO, Climene Laura de
RESUMO: Este estudo teve como objetivo compreender à interação da criança diante dos
estressores pré-cirúrgicos. Foi norteado pelo referencial teórico-filosófico o Interacionismo Simbólico,
e pelo referencial metodológico das práticas discursivas. Para obtenção de dados foram utilizadas
duas técnicas - a observação dos diálogos das crianças e mães e as entrevistas com as mães,
estando estas na qualidade de informantes. A interpretação dos achados permitiu desvelar o
cotidiano da interação de crianças pré-escolares com os estressores pré-cirúrgicos, no setor
Pediátrico-cirúrgico de um hospital filantrópico, em Salvador. Essa compreensão foi descrita através
de seis categorias simbólicas que emergiram de dois fenômenos - Convivendo com o estranho e o
desconhecido e o Enfrentamento dos estressores pré-cirúrgicos. O primeiro fenômeno, Convivendo
com o estranho e o desconhecido, retratou a experiência da criança, diante de muitas restrições, por
estar num ambiente estranho e enfrentar o processo cirúrgico que desconhece. O segundo
fenômeno, Enfrentando os estressores pré-cirúrgicos, demonstrou o impacto que essa vivência
provoca na criança, cuja interação com o estranho e o desconhecido favorece a intensificação de
suas emoções, como os sentimentos de medo, ansiedade, angústia, impotência, apatia,
preocupação, raiva, e comportamentos de regressão e agressão. Os mecanismos de defesa e de
ajustamento utilizados por elas constituem tentativas de aliviar a condição de estresse imposta pelos
estressores do evento cirúrgico. Nesse sentido, o estudo traz para a realidade do cuidar de
enfermagem, a necessidade de valorização da interação dos profissionais cuidadores com os que
estão necessitando de cuidados enfatizando a vivência do ser humano como distinta, onde o seu eu,
modo de ser, sentir e agir é algo simbólico, que diferencia um indivíduo do outro, principalmente
considerando o sentido que dão aos objetos de interação. A compreensão dessas interações pode
ajudar no enfrentamento ou minimizar as dificuldades porque passam as crianças no cotidiano précirúrgico.

Nº de Classificação: 3858
OLIVEIRA, Sharon Shyrley Weyll. Organização do trabalho da(o) enfermeira(o) em unidade de
emergência (A). Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2003. [112] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): TAHARA, Angela Tamiko Sato
RESUMO: Trata-se de um estudo de caso descritivo, exploratório, de caráter qualitativo, tendo como
objeto de estudo a organização do trabalho da(o) enfermeira(o) em Unidade de emergência de um
hospital geral e como objetivo geral: analisar o trabalho desenvolvido pela(o) enfermeira(o) na
unidade de emergência de um hospital geral, dentro do contexto organizacional de sistema de
saúde; e como objetivos específicos: descrever o contexto da estrutura da Unidade de Emergência e
o trabalho desenvolvido pela(o)s enfermeira(o)s; e identificar os desafios e perspectivas encontradas
para a execução das açoes gerenciais e assistenciais pela(o)s enfermeira(o)s nessa Unidade.Foi
realizado em um hospital geral d o Município de Itabuna-Ba tendo como sujeitos 5 enfermeira(o)s que
atuam na Unidade de Emergência. Optamos como técnica para exploração de dados e para a
contextualização da estrutura organizacional deste hospital a entrevista, a observação participativa e
um chek-list, tendo como parâmetro o Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar. Os resultados
obtidos, indicaram que o serviço investigado sequer atinge o nível mínimo de qualidade preconizado
e recomendado pelo Ministério da Saúde para o desenvolvimento das práticas da(o) enfermeira(o),
sugerindo uma reflexão para a reorganização do serviço.
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Nº de Classificação: 3859
SANTOS, Cristina Campos dos. Avaliação da implementação da estratégia de atenção integrada
às doenças prevalentes na infância (AIDPI) no estado da Bahia. Salvador. Universidade Federal
da Bahia. Escola de Enfermagem, 2003. 80 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CAMARGO, Climene Laura de
RESUMO: Trata-se de um estudo exploratório e descritivo sobre a avaliação da implementação da
Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) no estado da Bahia, no período de
1998-2002. Na avaliação, considera-se os eixos da implementação da AIDPI: capacitação de
recursos humanos, metodologia da assistência e infra-estrutura dos serviços. O objetivo geral é
avaliar a implementação da AIDPI na Bahia. Como objetivos específicos adota-se: a) Descrever o
processo de implementação da AIDPI; b) Avaliar a implementação da AIDPI a partir dos indicadores
de processos selecionados; c) Analisar os limites e as possibilidades relativos à implementação da
AIDPI. Adota-se no estudo uma abordagem quantitativa/qualitativa e os elementos de uma pesquisa
interessada. Foram selecionados como amostra os 67 municípios com AIDPI implantada. Os dados
quantitativos foram coletados a partir dos registros em relatórios técnicos da Secretaria Estadual de
Saúde (SESAB), e os qualitativos em documentos e entrevistas semi-estruturadas com técnicos do
âmbito central da SESAB que atuam direta e/ou indiretamente no gerenciamento da AIDPI. Para a
análise das entrevistas utiliza-se a técnica de análise de enunciação e dos dados quantitativos
técnicas estatísticas simples. Identifica-se que a implementação da AIDPI no estado da Bahia
resultou na capacitação de 562 profissionais nas três modalidades de curso, sendo as enfermeiras a
categoria com maior número de profissionais capacitados. O eixo da capacitação é o foco priorizado
pela SESAB, dado que permite uma visibilidade política da estratégia, por possuir uma estruturação e
organização prévia que facilitam, em parte, a implementação. Em relação ao eixo da assistência
identifica-se que o percentual de crianças classificadas e tratadas corretamente, bem como as
orientações adequadas sobre alimentação estão mantidas em média num patamar de 70%, com um
decréscimo no ano 2000, o que se caracteriza como um desempenho satisfatório. Quanto à infraestrutura dos serviços, apesar da falta de alguns medicamentos, este eixo não foi identificado como
um obstáculo significativo para a implementação da estratégia. Quanto à inserção da enfermeira na
AIDPI, torna-se visível que ela possui competência técnica reconhecida pelos informantes, além de
estar presente de forma continuada e por maior tempo nos serviços. Deste modo, esta profissional é
reconhecida pelos entrevistados como imprescindível na implementação da AIDPI. Como conclusão
ressalta-se que a maioria dos municípios com AIDPI implantada não se enquadra nos critérios mais
importantes exigidos pela estratégia. A avaliação aponta para uma necessidade urgente de redirecionamento da implantação/implementação da AIDPI no estado da Bahia, bem como melhor
alocação dos recursos financeiros e a urgente descentralização de todo o processo para os
municípios interessados. Deste modo poderá contribuir com as ações de atenção à saúde da criança
e ser parte essencial na construção de um novo modelo de atenção à saúde na Bahia e no Brasil.

Nº de Classificação: 3860
SANTANA, Neuranides. Processo de capacitação profissional da enfermeira de unidade de
tratamento intensivo (O). Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2003.
[162] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERNANDES, Josicelia Dumêt
RESUMO: Este é um estudo com abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso fundamentado nos
pressupostos do materialismo histórico dialético tendo como objetivo analisar a conformação do
processo de capacitação profissional das enfermeiras de UTI de um hospital geral da cidade do
Salvador no ano de 2002. Foram sujeitos do estudo vinte e nove enfermeiras, sendo, vinte e cinco da
assistência, três coordenadoras e uma do Serviço de Educação Continuada. Para análise dos dados
foi utilizado o método de Análise de Conteúdo, com a técnica de análise temática, direcionada pelo
método dialético. A partir dessa análise foram geradas três categorias denominadas de: A
sofisticação tecnológica impulsionando a capacitação da enfermeira; O individual e o coletivo
organizacional na dinâmica da capacitação da enfermeira; A capacitação como instrumento e como
produto do processo de trabalho. Os resultados demonstraram que a estrutura organizacional
favorece o processo de capacitação, entretanto a política administrativa -gerencial dificulta a
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efetivação do processo de capacitação das enfermeiras no ambiente interno e externo da
organização. As dificuldades encontradas pelas enfermeiras são relativas as questões de gênero, aos
aspectos financeiros, ao processo de trabalho desenvolvido em UTI, modelo de escala de trabalho,
dentre outros. Ficou constatada uma mudança no produto do trabalho das enfermeiras que
desenvolvem atividades de capacitação. Os programas desenvolvidos pelo SEC são desarticulados
dos demais setores do hospital voltados para o desenvolvimento de pessoal. Os programas não
contemplam as especificidades das UTIs. Eles são pontuais, momentâneos e descontextualizados.
Privilegiam os aspectos técnicos em detrimento dos críticos reflexivos. Dados que tornaram possível
analisar a conformidade do processo de capacitação profissional das enfermeiras de UTI de um
hospital geral da cidade de Salvador no ano de 2002.

Nº de Classificação: 3861
SILVA, Cátia Andrade. Significado da morte de um amigo-companheiro na instituição asilar:
história oral de idosos (O). Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2004.
[242] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MENEZES, Maria do Rosário de
RESUMO: O presente estudo se propôs investigar o significado da morte de um amigo-companheiro
na instituição asilar, através dos discursos dos idosos que experenciaram este fenômeno. O Trabalho
teve como objetivos compreender, descrever e analisar os significados da morte do amigocompanheiro na instituição asilar a luz da metodologia da História Oral Temática. Trata-se de um
estudo de caráter qualitativo, descritivo, realizado em uma residência geriátrica beneficente da Cidade
do Salvador - Bahia, no período compreendido entre abril e junho de 2003. Utilizou-se como técnica
de coleta de dados a entrevista semi-estruturada e a observação passiva. Os dados foram analisados
com base na técnica de análise de conteúdo temática. A partir desta análise, as unidades de
significado foram agrupadas em seis grandes temas: o amigo, definido pelos idosos como:
imprescindível, especial, verdadeiro, que ajuda e compartilha, admirável, presente, confiável, familiar
e sem interesse; a relação de amizade e sua a importância para suas vidas foi descrita como um
suporte e ajuda para superação de dificuldades; a enfermidade do amigo repercutiu como sofrimento
próprio e do amigo, o cuidado dispensado ao amigo enfermo, reações de luto antecipado, passagem
pelo processo de morte-morrer e a transferência da residência para unidade de cuidados especiais e
para o hospital. Sendo que a dimensão quantitativa do sub-tema transferência da residência para
unidade de cuidados especiais e para o hospital foi evocada com exposição detalhada, na quase
totalidade dos discursos, com conotação negativa e de caráter irreversível; a morte do amigo foi
descrita com detalhes e as rotinas hospitalares foram interpretadas como motivos para mantê-los
afastados do amigo enfermo; depois da morte do amigo, descreveram sentimentos de: dor,
ansiedade, tristeza, estarrecimento, raiva, saudade, lembrança, vazio, perda de parte de si mesmo e
de falta da companhia, das visitas que partilhavam, da presença do amigo falecido e das atividades
que compartilhavam. Narraram a manifestação de sensações físicas: aperto no peito, coração
acelerado e abafamento. Revelaram alterações de comportamento: afastar-se daquilo que os fazem
lembrar a perda, isolamento social, alterações do sono, do apetite e choro. Dois idosos manifestaram
alteração cognitiva: sentindo a presença do amigo que morreu. Desse grande tema emergiu relatos
de alterações do estado de saúde, podendo ser atribuídos ao aumento do estresse; no sexto e último
tema, indiferença frente à morte de outros idosos, deixaram evidente que sentem apenas a morte
daqueles que consideram amigo. Os resultados deste estudo conferem com os pressupostos teóricos
elaborados: os amigos de asilo substituem os familiares ausentes; a perda de companheiros de asilo
modifica o comportamento dos idosos asilados; as repercussões da perda de um amigo de asilo
intensificam o processo de solidão do idoso, e a morte de um amigo pode desequilibrar sua saúde.

Nº de Classificação: 3862
MORAIS, Valterney de Oliveira. Trabalho sexual e saúde: um estudo entre profissionais do sexo do
Beco da Energia. Salvador. Universidade Federal da Bahia. Escola de Enfermagem, 2004. 135 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): FERREIRA, Sílvia Lúcia
RESUMO: A prostituição é um fenômeno antigo, presente em vários períodos da história da
humanidade. Hoje, através do movimento das profissionais do sexo é vista como um trabalho sexual.
O presente estudo teve como objeto à relação do trabalho sexual com a saúde das mulheres
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profissionais do sexo e, como objetivos: analisar as características do trabalho sexual em mulheres,
profissionais do sexo, que atuam nos prostíbulos do Beco da Energia em Feira de Santana - Bahia,
descrever as características do trabalho sexual e descrever como o exercício deste trabalho expõe
estas mulheres a problemas de saúde. Estudo de natureza qualitativa, tendo como referencial o
materialismo histórico dialético. O "locus" escolhido para pesquisa foram os sete prostíbulos do Beco
da Energia, uma das áreas de prostituição mais antiga de Feira de Santana. Para coleta de dados
utilizou-se a entrevista semi-estruturada e a observação direta. Foram entrevistadas vinte mulheres. A
análise dos dados foi feita através da análise de conteúdo de Bardin, a partir de duas categorias: as
características do trabalho sexual e, trabalho sexual e saúde. A análise das características do
trabalho sexual foi realizada a partir das condições de trabalho, jornada laboral, relações
trabalhísticas com a(o) dona(o) dos prostíbulos e clientes, o programa sexual e o corpo no trabalho
sexual. Através desta análise evidenciou-se características próprias deste tipo de trabalho. Ao realizálo, as mulheres se expõem a problemas de saúde decorrente das próprias condições de trabalho no
Beco da Energia, das relações de trabalho com a(o) dona(o) do prostíbulo e com os clientes; das
práticas preventivas ou curativas e pela própria posição societal frente à prostituição. Os relatos e a
observação direta feitos no campo da pesquisa levaram à conclusão de que a prostituição é um
trabalho, configurando-se como uma opção econômica mais rentável para as mulheres entrevistadas.

Nº de Classificação: 3863
SILVA, Maria da Conceição Costa da. Atividades da enfermeira no atendimento às gestantes em
uma Unidade de Saúde da Família de Salvador/Bahia. Salvador. Universidade Federal da Bahia.
Escola de Enfermagem, 2004. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NASCIMENTO, Enilda Rosendo do
RESUMO: O Programa de Saúde da Família (PSF) tem como propósito reorganizar as práticas de
saúde voltadas para atenção à família. Desta forma o PSF como instrumento atual de prestação de
serviços traz para a enfermagem uma multiplicidade de desafios, tais como, a modificação da prática
de saúde no âmbito da atenção primária direcionando suas ações para a família, unidade complexa
de relações sociais, fazer parte de uma equipe multidisciplinar sem uma estrutura de serviços
formalizados e o de agregar às suas práticas condutas associadas a esse novo programa. Surgiu
então o meu interesse em estudar como ocorre a atuação da enfermeira nessa nova prática
assistencial. O objeto desta pesquisa é, portanto, as atividades da enfermeira no atendimento às
gestantes em uma Unidade de Saúde da Família, sob o ponto de vista das próprias usuárias do
serviço, tendo como objetivo geral: descrever as atividades da enfermeira no atendimento às
gestantes em uma Unidade de Saúde da Família de Salvador/Bahia. Para responder as questões o
estudo perseguiu os seguintes objetivos específicos: (1) descrever características sócio-demográficas
das gestantes atendidas em uma USF do município de Salvador/Bahia; (2) identificar as atividades
desenvolvidas pela enfermeira no atendimento às gestantes (3) descrever as atividades realizadas
pela enfermeira no pré-natal sob o ponto de vista das próprias mulheres. A Unidade de Saúde da
Família de Beira Mangue é o local onde o estudo foi desenvolvido. Os sujeitos da pesquisa são as
mulheres grávidas, inscritas no PSF, que foram assistidas pelo menos duas vezes pela enfermeira no
atendimento pré-natal. O estudo caracteriza-se como descritivo e exploratório. Na coleta de dados
foram realizadas entrevistas gravadas com as gestantes atendidas no pré-natal. Os resultados
revelam que as mulheres identificam as atividades das enfermeiras como: consulta mensal, reunião
com gestantes e visitas domiciliares; a consulta de enfermagem foi relatada como uma atividade
capaz de facilitar uma maior identificação profissional-cliente; as consultas do pré-natal e as reuniões
com grupos de gestantes quase nunca contam com a participação do parceiro sexual ou outros
membros da família; a assistência domiciliar é prioritariamente exercida pelos ACS, onde a
intervenção das enfermeiras ocorre, ocasionalmente, quando o ACS detecta algum problema que
necessite avaliação. As principais diferenças apontadas pelas mulheres entrevistadas no atendimento
pré-natal foram: a melhoria no acesso e obtenção da consulta, a garantia da realização dos exames
complementares, o acesso a medicamentos, a participação da enfermeira na consulta de gestantes.
As propostas para a melhoria do atendimento, sugeridas pelas gestantes, foram a realização dos
exames de rotina do pré-natal na USF e otimização do tempo gasto para efetuar todos os
procedimentos diagnósticos do pré-natal.

Nº de Classificação: 3864
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FILGUEIRAS, Maria da Glória Cruz. Prevalência de recém-nascidos portadores de defeitos de
fechamento do tubo neural no Hospital de Base do Distrito Federal, 1993/2003. Brasília.
Universidade de Brasília. Faculdade de Ciências da Saúde, 2004. 97 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): DYTZ, Jane Lynn Garrison
RESUMO: O presente estudo teve por objetivo determinar a prevalência de recém-nascidos
portadores de Defeitos de Fechamento do Tubo Neural no Distrito Federal e seu perfil epidemiológico.
Trata-se de um estudo descritivo, transversal, constituído por uma amostra de 355 recém-nascidos
admitidos no Hospital de Base do Distrito Federal, centro de referência regional para neurocirurgia
neonatal, no período de janeiro de 1993 a dezembro de 2003. Destes, foram localizados 303
prontuários, correspondendo a 85,3% do total da amostra. A taxa de prevalência encontrada foi de
9,6%, em 1993, e 30,8%, em 2003, registrando um aumento superior a 300%. Com relação ao sexo
constatou-se uma distribuição estatística homogênea com (51,2%) do sexo masculino e (48,8) do
sexo feminino. A presença mais constante foi a de espinha bífida aberta, 282 casos (93,1%), mais
especificamente, a mielomeningocele (97,9%), localizada na região lombossacral (63%), seguido das
regiões lombar (19,2%) e tóraco-lombar (11,6%). As complicações encontradas com maior freqüência
foram: hidrocefalia, com 273 casos (90,0%); malformação de Arnold-Chiari, com 264 (87,1%); pés
tortos congênitos, com 202 (66,6%) e bexiga neurogênica, com 102 (33,7%). A taxa de mortalidade
foi de 20 óbitos (6,6%). Os hospitais da rede pública do Distrito Federal foram responsáveis por
65,7% das admissões, o restante (32,7%) era proveniente de outros estados, principalmente, Goiás,
Bahia e norte de Minas Gerais. Quanto às condições de nascimento, os resultados se alinham, de
modo geral, com os da literatura, por exemplo: peso adequado ao nascer (81,5%), bons escores do
índice de Apgar no primeiro (74,8%) e quinto minuto de vida (91,4%) e idade gestacional adequada
(86,5%). Constatou-se discreto predomínio do parto cesárea (51,2%) em relação ao parto normal
(48,8%). A idade materna oscilou entre 14 e 43 anos, com maior freqüência da primeira gestação na
faixa de 10 a 19 anos (12,2%). A maioria das mães (77,9%) teve assistência pré-natal, mas só 38,3%
realizaram seis ou mais consultas. Frente a esses resultados, a autora conclui ser necessário a
implementação de campanhas informativas e a suplementação gratuita de ácido fólico nos serviços
de pré-natal da rede pública de saúde.

Nº de Classificação: 3865
RIBEIRO, Christiane Riggenbach Veríssimo. Assistência de enfermagem em centro cirúrgico:
uma proposta de sistematização humanizada e ética. Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2004. [114] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVAREZ, Ângela Maria
RESUMO: Este estudo propõe e fundamenta a assistência de enfermagem para o Centro Cirúrgico
do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem como objetivo desenvolver
uma proposta de sistematização e humanização da assistência de enfermagem naquele setor,
baseada na teoria das necessidades humanas básicas de Wanda Horta e na teoria sócio-humanista
de Capella e Leopardi. A pesquisa foi do tipo Convergente Assistencial. O estudo foi desenvolvido em
duas etapas: A primeira teve o objetivo de refletir sobre a sistematização da assistência de
enfermagem em centro cirúrgico de maneira a subsidiar o estudo. Para coleta de dados foi utilizada a
técnica de grupo focal e contou com a participação de seis enfermeiras especialistas na área. A
análise dos dados obtidos através do grupo focal permitiu identificar os seguintes temas relevantes
para a assistência de enfermagem no centro cirúrgico: Cuidado, sistematização, assistência
individualizada, modelo biomédico, modelo humanístico e ético, comunicação, período em que o
cliente permanece no centro cirúrgico, diagnóstico de enfermagem no centro cirúrgico. Essas foram
as categorias embasadoras da proposta de sistematização da assistência de enfermagem. A segunda
etapa do estudo constituiu-se na formulação e testagem do instrumento para o registro da assistência
de enfermagem no centro cirúrgico. Este foi composto de: Identificação, dados relevantes do
histórico de enfermagem, necessidades humanas básicas afetadas/diagnóstico de enfermagem,
intervenções de enfermagem e avaliação da assistência.A realização desta pesquisa possibilitou a
reflexão, discussão e análise da assistência de enfermagem no Centro Cirúrgico implicando em
novos levantamentos de dados em relação àqueles coletados no histórico de enfermagem ainda na
unidade de origem, outros diagnósticos, um plano assistencial voltado para estes diagnósticos,
juntamente com uma prescrição e evolução relativa a esta nova situação, com vistas a oferecer uma
assistência integral, individualizada, humanizada e ética, contínua, participativa e avaliativa ,
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documentada através de um instrumento de registro, voltada para uma nova situação pela qual o
cliente cirúrgico está vivenciando.

Nº de Classificação: 3866
SOUZA, Ângela Maria Alves e. Grupo terapêutico: sistematização da assistência de enfermagem
em saúde mental a mulheres com transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes.
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem,
2004. 194 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FRAGA, Maria de Nazaré de Oliveira
ALMEIDA, Paulo César de
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivos: avaliar a assistência de enfermagem em saúde
mental prestada a mulheres com transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes,
usando como recurso a abordagem grupal; sistematizar a assistência de enfermagem em saúde
mental a essas mulheres com vistas a subsidiar a melhoria dessa assistência e a produção de
conhecimento sobre essa forma de atenção; identificar o nível de ansiedade das mulheres em estudo,
antes e após as sessões grupais utilizando a Escala de Avaliação da Ansiedade de Hamilton (1959);
descrever as mudanças ocorridas nas condições das mulheres assistidas, a partir da intervenção
grupal, tendo como referência as condições inicialmente identificadas. A pesquisa realizou-se na
cidade de Fortaleza, é do tipo qualitativo, embora também tenhamos produzido dados quantitativos.
Foram selecionadas 18 mulheres, sendo que 17 participaram das sessões grupais. Um dos critérios
para inclusão no grupo era que as participantes não fizessem uso de medicação psicotrópica. O
grupo ocorreu no período de junho a setembro de 2003, foi do tipo fechado, de curta duração e
desenvolveu-se através de dezesseis sessões semanais de duas horas. O grupo foi desenvolvido
numa das salas do Departamento de Enfermagem da UFC. A Escala de Ansiedade de Hamilton
(1959) foi aplicada às mulheres antes da primeira sessão e após a última. Para coordenar as sessões
terapêuticas formamos uma equipe interdisciplinar constituída por uma coordenadora (Enfermeira),
uma coordenadora-auxiliar (Psicóloga) e uma observadora (Enfermeira). Cada sessão teve cinco
momentos. Utilizamos como referência a gestalt-terapia (RIBEIRO, 1999) e os fatores terapêuticos
propostos por Yalom (1975), e na análise das sessões destacamos as categorias Coordenação do
Grupo e Movimento do Grupo. Em relação à Coordenação do grupo, constatamos que mesmo tendo
um planejamento formal, sempre necessitamos adaptar as técnicas previstas às necessidades
emergentes do grupo. Em relação ao Movimento do grupo, avaliamos que o processo terapêutico foi
produtivo para as participantes, embora vivenciassem experiências distintas e tenham alcançado
diferentes estágios e buscas de novas configurações no aqui-agora. Quanto aos resultados
comprovamos através da Escala de Ansiedade de Hamilton (1959) que ao iniciarem o processo
terapêutico as participantes apresentavam nível médio de ansiedade e ao término do grupo estavam
com nível de ansiedade normal ou ausente e que houve melhora na qualidade vida, mesmo sem o
uso de medicação ansiolítica. Os objetivos foram alcançados ao sistematizarmos a assistência de
enfermagem através de um grupo terapêutico e avaliarmos significativas mudanças ocorridas nas
condições das mulheres após o término do grupo. Atribuímos o sucesso dos resultados também à
metodologia grupal empregada. Disponibilizamos a construção de conhecimento voltado para a
atenção às pessoas com transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes. Esse
delineamento sistemático, além de tornar mais divulgado o grupo como uma modalidade de
assistência em enfermagem em saúde mental, insere-se entre os registros de experiências neste
campo da saúde propiciando discussões e trocas mais fundamentadas entre enfermeiros e outros
profissionais interessados em desenvolver prática de coordenação de grupos fundamentada na
gestalt-terapia.

Nº de Classificação: 3867
PORDEUS, Augediva Maria Jucá. Custo social das incapacidades por acidentes de trânsito em
Fortaleza. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem, 2004. [179] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): FRAGA, Maria de Nazaré de Oliveira
RESUMO: As incapacidades por acidentes de trânsito e suas conseqüências na vida das pessoas,
constituem uma problemática pouco conhecida. Partindo do pressuposto de que são elevados os
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custos sociais destas incapacidades, tentou-se dimensioná-las. Foi realizado um estudo de corte
transversal em 16 clínicas de reabilitação, oito da Rede SUS e oito particulares, localizadas em doze
bairros de Fortaleza, nas quais, em um período de três meses, foi aplicado um formulário de coleta de
dados a 221 vítimas de acidentes de trânsito que se encontravam realizando fisioterapia. Constatouse que os adultos jovens, do sexo masculino, casados ou em união consensual, com renda entre um
e três salários mínimos, foram os mais atendidos nas clínicas estudadas, com destaque para os
motociclistas, pedestres e ciclistas, por número de ocorrências. Cerca de um terço recebeu
atendimento pré-hospitalar por grupo especializado. Foram hospitalizados 81,4% das vítimas
estudadas, por um tempo médio de 24,2 dias para os pacientes das clínicas da Rede SUS e de 10,2
dias para os das particulares. Os custos sociais diretos, caracterizados pelos gastos com diagnóstico,
tratamento e reabilitação foram elevados. Estimou-se um custo de atendimento pré-hospitalar de R$
34.048,00, enquanto o da assistência hospitalar foi de cerca de R$ 8.565.840,00 e de R$ 26.445,00
para os que receberam atendimento de emergência. Das vítimas internadas, 86,7% foram submetidas
à intervenção cirúrgica e 79,5% destas tiveram prótese implantada. A hospitalização foi
estatisticamente significante para o socorro recebido por grupo especializado (p < 0,0001). Além da
prótese, 78,2% utilizaram órtese. Até o momento da coleta de dados, as pessoas estudadas já tinham
recebido, em média, 8,2 consultas médicas, participando de 41 sessões de fisioterapia e 64 de
terapia ocupacional. O custo dessa assistência para os pacientes dos dois sistemas de atenção à
saúde foi, em média, de R$ 56.475,28. A chance dos participantes que foram hospitalizados de
permanecer por tempo ³ 15 dias em tratamento fisioterápico foi 2,25 vezes maior (I.C.95% 1,28 a
3,96). Os custos sociais indiretos também foram elevados, após o acidente, 97,3% tendo referido
restrição temporária para as atividades da vida diária e 43,9% admitido terem ficado com alguma
restrição permanente. O tempo médio de restrição foi de 136 dias. Cerca de 83% das vítimas ficaram
sem trabalhar ou estudar e, no momento da coleta de dados, 60,2% ainda estavam sem trabalhar ou
estudar. As repercussões financeiras pessoal e familiar do acidente, foram consideradas grandes, por
cerca de 33% das vítimas, enquanto as 67,0% restantes referiram como regular, pouca, ou
inexistente. A maioria, 92,3%, necessitou de assistência pessoal após o acidente, e essa
necessidade interferiu em 27,1% e 31,2%, no relacionamento e na dinâmica de suas famílias,
respectivamente. As dificuldades para participação de atividades sociais foi declarada por 45,7%
como muita, regular e pouca por cerca de 24,0% enquanto 30,3% disseram não ter tido nenhuma
dificuldade. Os resultados obtidos mostraram proximidade com as informações de que são elevados
os custos sociais dos acidentes de trânsito, sendo descortinada uma realidade antes desconhecida
no universo pesquisado. O conhecimento produzido sobre as incapacidades por acidentes de transito
deverá ser revertido em políticas públicas que visem à prevenção, à promoção da saúde. Propõe-se a
implantação de um sistema de vigilância epidemiológica de acidentes e violências nas clínicas de
reabilitação de Fortaleza, para tornar possível o acompanhamento desses agravos.

Nº de Classificação: 3868
VENDRAMIM, Patricia. Cateter central de inserção periférica para acesso venoso em crianças:
utilização segundo enfermeiros de hospitais do município de São Paulo. São Paulo. Universidade
Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2004. 140 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): PEDREIRA, Mavilde da Luz Gonçalves
PETERLINI, Maria Angélica Sorgini
RESUMO: Estudo descritivo e de correlação que objetivou pesquisar a utilização de Cateter Central
de Inserção Periférica (CCIP) para acesso venoso em crianças assistidas em hospitais do município
de São Paulo. A amostra foi constituída por 410 enfermeiros de 29 hospitais, sendo a coleta de dados
realizada entre agosto e outubro de 2003, utilizando-se um questionário com 29 questões, composto
por duas partes, denominadas A e B. Para análise estatística utilizou-se o teste do Qui-quadrado,
fixando o nível de significância em 0,05. Os resultados obtidos evidenciaram que a maioria dos
enfermeiros trabalhava em instituições privadas (57,9%) e com finalidade de ensino (50,9%), tendo
como média de leitos e enfermeiros por unidade, 18,1 (±13,2) e 8,2 (±6,7), respectivamente. Quanto
ao tipo de unidade, agrupando-as segundo atendimento, identificou-se que 61,6% dos enfermeiros
trabalhava em pediatria, seguidos dos que atuavam em neonatologia (24,2%), nos dois tipos de
atendimento (11,5%) e em outras áreas (2,7%). Os CCIP eram utilizados nas unidades segundo 191
(48,0%) respondentes, sendo significantemente maior o uso por enfermeiros de instituições privadas
(p=0,004) e de unidades de neonatologia (p<0,001). Os enfermeiros possuíam em média 8,2 (±6,5)
anos de formados, 68,7% realizou cursos de pós-graduação e 19,9% realizava a inserção de CCIP. O
principal (47,0%) modo de aprendizado da inserção do CCIP foi a qualificação por sociedade de
especialistas, sendo que este aspecto influenciou a realização do procedimento pelo enfermeiro
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(p<0,001). Os CCIP são utilizados há cerca de três anos, encontram-se sempre disponíveis para uso
(77,1%), para diversas finalidades terapêuticas, destacando-se a infusão de fármacos e soluções,
tanto de modo contínuo, como intermitente. Enfermeiros são profissionais envolvidos na escolha do
CCIP (76,3%), bem como, na inserção (97,6%), manutenção (88,5%) e retirada dos cateteres
(82,6%), sendo que, para realizar tais práticas, mais de 75,0% dos profissionais refere utilizar
protocolos, bem como, ficha específica para registro dessas informações (58,5%). Não se mostrou
como prática das instituições o uso de consentimento informado por escrito, segundo (94,2%) dos
respondentes. Durante a utilização de CCIP são identificadas dificuldades nas técnicas de inserção
(61,6%) e de manutenção (59,3%), destacando-se as de progressão e manutenção da
permeabilidade do cateter. Durante o uso destes cateteres, enfermeiros referiram presença de
complicações mecânicas (83,0%), locais (62,1%), sistêmicas (9,0%) e à retirada (1,3%), destacandose a oclusão, a perfuração e a quebra do cateter, bem como, a flebite e a infiltração.

Nº de Classificação: 3869
ALVES, Vera Lucia de Souza. Criação de um web site para enfermeiros sobre pé diabético. São
Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de
Enfermagem, 2004. 142 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): CUNHA, Isabel Cristina Kowal Olm
OLIVEIRA, Odete de
RESUMO: A tecnologia da informação vem revolucionando o mundo dos computadores e das
comunicações como um mecanismo de disseminação de informações, contribuindo com a pesquisa,
a educação a distância e a interligação de indivíduos independentemente de suas localizações
geográficas. Para a enfermagem esta tecnologia auxilia no gerenciamento de informações, na
tomada de decisões, na pesquisa e na educação continuada, agregando conhecimento à pratica do
cuidar. Este estudo consistiu na criação de um web site, com a finalidade de disponibilizar
informações para enfermeiros sobre a avaliação dos pés e os cuidados preventivos em pacientes
com Diabetes Mellitus. Seus objetivos foram descrever o processo de criação de um web site
educacional com informações sobre a avaliação e os cuidados preventivos dos pés em pacientes
com diabetes mellitus e avaliar o conteúdo das informações disponibilizadas no web site com
especialistas. Trata-se de uma pesquisa aplicada que se baseou no modelo teórico de Tronchim
(1999), para a construção de web site, composto das fases de conceitualização, desenvolvimento,
implementação e avaliação. As medidas de controle da qualidade do site tem como base os códigos
de conduta da Health on the Net Foundation. O site possui 68 páginas, com os conceitos básicos do
diabetes mellitus, pé diabético, neuropatias, doença vascular periférica, infecções, amputações,
educação e orientações de enfermagem; submeteu-se a avaliação de dez especialistas das áreas de
informática, diabetes mellitus e educação à distancia, sendo aprovado nos aspectos de conteúdo,
design, interface e manipulação. Algumas alterações foram propostas e atendidas de acordo com as
sugestões dos avaliadores e outras serão realizadas futuramente; No entanto, não deverão
comprometer a qualidade do web site, que pode ser acessado pela URL: www.unifesp.br/denf/nien,
na opção pesquisa.

Nº de Classificação: 3870
ANDRADE, Dalva Darin. Elaboração de um programa de instrução auxiliado por computador
sobre gestação e parto. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de
Medicina. Departamento de Enfermagem, 2004. 48 f.
Dissertação (Mestrado Profissional em Enfermagem)
Orientador(es): BARBIERI, Márcia
GABRIELLONI, Maria Cristina
RESUMO: Este estudo foi desenvolvido de forma integrada nas áreas de informática em saúde e
obstetrícia abordando passo a passo a gestação desde seu início até o nascimento do bebê. Teve
como propósito desenvolver um programa de instrução auxiliado por computador, contendo as
informações de maior importância que ocorrem na gestação, pautadas em evidências científicas e
recomendações que asseguram a melhor prática obstétrica. As informações nele contidas foram
obtidas por meio de levantamento bibliográfico em bases de dados nacionais e internacionais da área
a fim de se estabelecer o conteúdo ideal a ser abordado. Para seu desenvolvimento foram
necessárias a utilização de materiais e equipamentos com as seguintes características: processador
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Athlon XP, modelo 2.600 de 2.6 Giga Hertz; 512 MB de memória RAM; disco rígido de 120 GB; leitor
de DVD ROM 48x; gravador de CD-ROM 48x; placa de vídeo Matrox G-400; placa de captura de
vídeo Matrox digi suíte LE, monitor SVGA 17'; placa de som Soundblaster 32 MB; scaner de
resolução 1200 DPI; câmara fotográfica digital resolução 1280 x 1024 pixels; câmara de vídeo DV
Cam modelo DSR-PD 150 Sony. Foram também empregados os seguintes aplicativos em ambiente
operacional: Windows® 2000 e XP; edição e tratamento de imagens Adobe Photoshop® 7.0; edição
de vídeo Adobe Premiere 6.5; ilustração vetorial Adobe ilustrator 10.0; software de autoria em
multimídia Macromedia Director 8.5. A metodologia seguiu as orientações para desenvolvimento de
software educativo de Bernardo. Com a elaboração deste programa espera-se contribuir com a
expectativa de todas as pessoas que buscam informações e orientações para vivenciar o período
gestacional até o nascimento, com qualidade e acolhimento. Espera-se, também, que sirva de
recurso no processo de ensino e aprendizagem na formação de novos profissionais.

Nº de Classificação: 3871
FERREIRA, Heliane Moura. Ensinar e aprender ética na graduação em enfermagem: da conduta
latente à manifesta. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de Medicina.
Departamento de Enfermagem, 2004. [290] f.
Tese (Doutorado em Ciências)
Orientador(es): RAMOS, Laís Helena
RESUMO: Este estudo emergiu da necessidade de desvelar como docentes e alunas vivenciam o
processo de ensino- aprendizagem da ética durante a graduação em enfermagem. A pesquisa é de
natureza qualitativa na vertente fenomenológica e o procedimento utilizado para a coleta dos dados
foi a entrevista semi–estruturada contendo uma questão norteadora, além dos dados de identificação.
Os sujeitos da pesquisa forma docentes- enfermeiras e graduandas do curso de graduação em
enfermagem de um Instituto de Ensino Superior na cidade de Londrina- Pr. A essência do fenômeno
se revelou em três categorias abertas: A Ética e o Processo de Trabalho em Saúde; Ensinar e
Aprender a Saber-Ser; Os Princípios Éticos e a Práxis da Enfermagem. A pesquisadora além de
estabelecer algumas diretrizes curriculares para o ensino da ética nos currículos de graduação em
Enfermagem no Brasil, ressalta que as docentes precisam buscar fundamentação epistemológica
para fomentar o ensino da ética, como também se faz necessário uma nova prática educacional que
integre o ensino elementar, médio e superior com a realidade tendo como pedra angular os direitos
humanos e como meta na formação dos profissionais o Saber, o Fazer e fazer sempre o que é justo.

Nº de Classificação: 3872
LOPES, Alessandra Aparecida Felippe Baldi. Exame de triagem neonatal: uma contribuição para a
enfermagem neonatológica. São Paulo. Universidade Federal de São Paulo. Escola Paulista de
Medicina. Departamento de Enfermagem, 2004. 113 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): DUPAS, Giselle
BARBOSA, Vera Lúcia
RESUMO: Esta pesquisa procurou estudar a prevalência e os tipos de amostras inadequadas do
exame de triagem neonatal encontrados em hospitais da rede UNIFESP. Foi realizado um estudo
descritivo exploratório em duas fases distintas: a primeira fase verificou a prevalência e tipos de
amostras inadequadas do exame e a segunda fase da pesquisa objetivou levantar possíveis causas
do aparecimento de amostras inadequadas nos hospitais da rede UNIFESP. Os resultados
apontaram que na primeira fase desenvolvida no laboratório da APAE-SP das 2.396 amostras do
exame recebidas e verificadas, no período do estudo, apenas 0,33 % foram consideradas
inadequadas. Dentre essas, destacam-se o hospital A com o envio de 0,46 % de amostras
inadequadas, seguido do hospital D com 0,35 %. O tipo mais encontrado de amostra inadequada foi a
amostra concentrada com excesso de sangue (62 %), seguidos de amostra com sangue hemolisado
(25 %), e finalizando amostras com coágulo de sangue (13 %). A segunda fase da pesquisa constituise por sete enfermeiros das unidades neonatais e de alojamento conjunto. Dentre a equipe de
enfermagem, o auxiliar de enfermagem destacou-se como o profissional que mais realiza a coleta do
exame de triagem neonatal. Quanto à realização da inspeção do exame após coleta, o enfermeiro é o
profissional que mais executa esse procedimento. Na opinião dos enfermeiros, os tipos de amostras
inadequadas que mais contribuem a para devolução de amostras e convocação são aquelas com
quantidade insuficiente de sangue, amostras com excesso de sangue e amostras coletadas antes de
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48 horas de vida do RN. O material escolhido para a punção foi a lanceta (100 % das respostas), mas
uma unidade referiu que também faz uso da agulha 30x8 para a coleta . O álcool a 70 % é o método
de escolha para a assepsia em todos os serviços estudados. Todos os hospitais relataram realizar a
coleta nas laterais da região plantar do calcâneo. Uma unidade citou que em alguns casos utiliza-se
sangue obtido através de venopunção. 57,14 % dos enfermeiros nunca tinham ouvido falar do Manual
de Normas Técnicas e Rotinas Operacionais do Programa Nacional de Triagem Neonatal do
Ministério da Saúde. Apenas um enfermeiro referiu possuir este manual disponível em sua unidade.
Este estudo sugere a necessidade do aprofundamento das hipóteses aqui levantadas, principalmente
no que se refere ao emprego de outras alternativas aceitáveis para a coleta de sangue para o exame
de triagem neonatal.

Nº de Classificação: 3873
BALBINO, Flávia Simphronio. Preocupações dos pais de recém-nascidos prematuros com a
proximidade da alta da unidade de terapia intensiva neonatal. São Paulo. Universidade Federal
de São Paulo. Escola Paulista de Medicina. Departamento de Enfermagem, 2004. 165 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências)
Orientador(es): NAGANUMA, Masuco
BARBOSA, Vera Lucia
RESUMO: O presente estudo é uma pesquisa descritiva-exploratória que teve por objetivo conhecer,
identificar e descrever as principais preocupações apresentadas pelos pais quando se aproxima a
alta hospitalar do recém-nascido prematuro. Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada e do prontuário do recém-nascido, cuja análise dos dados permitiu a emergência de três
categorias: A primeira, "Preocupações com a proximidade da alta", pois, à medida que se aproxima
esse momento, os pais mostram-se preocupados com o risco do filho contrair infecção no hospital e
em casa; com seu desenvolvimento e crescimento; com o futuro de seu filho prematuro e a nova
responsabilidade que irão assumir. A segunda, "Preocupação dos pais com o cuidado do recémnascido", na qual eles se preocupam com o cuidado que terão com o filho em casa, a amamentação
e as complicações respiratórias que ele possa apresentar e morrer. E, a terceira, "Aspectos
emocionais manifestado pelos pais no momento em que é dado a notícia da alta", destacando-se os
sentimentos positivos e negativos. Assim, os pais manifestam medo, insegurança, ansiedade, alegria,
incerteza e dúvida, a partir do momento que serão responsáveis por um bebê com características tão
peculiares, como o nascido prematuro. Diante dos resultados, foram propostas ações de enfermagem
com objetivo de favorecer a participação dos pais no cuidado do filho durante a hospitalização,
capacitando-os para a alta hospitalar e minimizando, desta forma as preocupações apresentadas
nesse momento.

Nº de Classificação: 3874
COUTO, Zélia de Fátima Seibt do. Arte como exercício ético e estético para compreensão do
processo de trabalho em Saúde da Familia (A). Rio Grande. Fundação Universidade Federal do
Rio Grande, 2003. 138 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VAZ, Marta Regina Cezar
RESUMO: Este estudo tem por objeto de investigação o processo de trabalho, focado no trabalho em
Saúde da Família, no espaço acadêmico do curso de especialização multiprofissional em Saúde da
Família (PSF) da Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG. O objetivo é identificar a
forma como a força de trabalho (denominada sujeitos-atores sociais do PSF) se relaciona com seu
objeto de trabalho (Saúde da Família), buscando uma tradução hermenêutico-dialética, considerando
as manifestações expressivas (verbais ou não-verbais) que possam revelar percepções e imaginário
(imagem/ação) dos trabalhadores em saúde. O processo teórico-metodológico foi desenvolvido com
os participantes do curso, através de exercícios artísticos, permeando as questões da arte e da
hermenêutica para a compreensão de significados, projetando o processo de trabalho em Saúde,
lançado no PSF como uma produção artística e coletiva. Os exercícios foram desenvolvidos em dois
momentos distintos, divididos em oficina de processo de trabalho e experimento em arte. A análise
dos dados é desenvolvida a partir da hermenêutica dialética, através da semiotização global, de Paul
Ricoeur, no uso do círculo hermenêutico, composto por mimese I, mimese II e mimese III. A mimese I
ou pré-figuração apresenta o chão social dos sujeitos-atores sociais e a sua colocação no mundo, na
relação histórica do desenvolvimento da Saúde Coletiva. A mimese II ou figuração discute o produto
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da construção artística da oficina de processo de trabalho, a passagem simbólica do individual para o
coletivo, a integração do nível interno e a mediação ao nível externo através de uma história, nos
eventos do processo de trabalho (necessidade, finalidade, projeto, objeto, instrumentos, força de
trabalho e processo). A mimese III ou refiguração apresentou o círculo hermenêutico como um todo,
retomando as mimeses I e II num nível mais ampliado, partindo do quadro-referência preenchido
pelos sujeitos-atores sociais. Como síntese da ressignificação do processo de trabalho como
produção artística, estabeleceu-se que: nasce da necessidade de compreensão do mundo e de si
mesmo; ganha finalidade e transforma-se em projeto através do pensamento; é reificado no objeto,
que se torna tangível pela contemplação, passando assim a constituir um produto resignificado, sobre
o qual se imprimiu uma força de trabalho humano, vivo, se utilizando-se como ferramentas o
conhecimento, as vivências. Este processo é recorrente, retro-alimentado, uma vez que o produto da
criação do trabalho em saúde é a produção mesma de saúde, que necessita sempre ser produzida e
ressignificada. Artístico, assim, é o próprio processo emanatório de significados para o cotidiano, e a
"estética" está na tangibilidade dada a um processo abstrato que se concretiza na compreensão dos
significados emanados pelo exercício de concretude/objetivação deste mesmo processo, infindável.

Nº de Classificação: 3875
OLIVEIRA, Stella Minasi de. Utilização de plantas medicinais na promoção e na recuperação da
saúde nas comunidades pertencentes às equipes do Programa de Saúde da Família do Rio
Grande-RS. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2003. [106] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BAISCH, Ana Luíza Muccillo
SOARES, Maria Cristina Flores
RESUMO: Nos últimos anos tem sido incentivado o uso de plantas medicinais como forma de
terapêutica alternativa. Este estudo avaliou a utilização dessas plantas na promoção e recuperação
da saúde em comunidades acompanhadas pelas equipes do Programa de Saúde da Família de Rio
Grande-RS. Foi investigado o uso, a forma de transmissão do conhecimento sobre plantas
medicinais, as principais plantas usadas, sua forma de manipulação e preparo, sua indicação popular
comparada à indicação da literatura, a primeira conduta adotada em caso de doença na família e o
uso associado a medicação alopática. Das 360 pessoas entrevistadas, 95% relataram o uso de
plantas medicinais. Neste estudo o conhecimento sobre plantas medicinais foi adquirido, sobretudo
de mãe para filha (55,68%) ou com a avó (19,82%).Treze plantas foram utilizadas por mais de 50%
dos entrevistados: macela (88,62%), guaco (81,87%), funcho (77,84%), boldo (77,55%), malva
(72,88%), transagem (71,26%), palminha (68,22%), erva-cidreira (67,25%), capim-cidrão (66,18%),
carqueja (63,63%), anis (60,64%), erva-doce (58,53%) e hortelã (53,50%). Destas a maioria são
utilizadas para afecções do trato gastrintestinal destacando-se o boldo, macela, o funcho, a carqueja
e a hortelã. Para o alívio da dor, infecções e inflamações foram indicadas a malva e a transagem. O
guaco foi a planta mais indicada para afecções do sistema respiratório. Para os quadros de
desconforto emocional foram indicados a erva-cidreira e o capim cidrão. O uso de chás de plantas
medicinais foi referenciado por 68,03% dos entrevistados como primeira conduta adotada em caso de
doença na família. O uso associado destas plantas com medicação alopática foi referido por somente
29,61% dos entrevistados. Estes dados nos mostram que as plantas medicinais têm um papel muito
importante na prevenção e promoção da saúde desta população sendo esse conhecimento
transmitido, sobretudo de forma inter-geracional. Há uma articulação entre os saberes e práticas
populares e as indicações encontradas nas literaturas. Tendo em vista a construção de uma política
pública de plantas medicinais, este trabalho traz subsídios para a implantação desta em nosso
município.

Nº de Classificação: 3876
CABREIRA, Graciela Oliveira. Enfermagem em saúde coletiva e a modelagem da programação
em saúde: uma abordagem socioambiental do trabalho (A). Rio Grande. Fundação Universidade
Federal do Rio Grande, 2003. 134 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VAZ, Marta Regina Cezar
RESUMO: O objeto deste estudo está centrado na construção da modelagem da programação em
saúde no interior do trabalho da enfermagem, na 3ª Coordenadoria Regional de Saúde, no Estado do
Rio Grande do Sul. O termo modelagem, incluso no objeto de estudo, é entendido como modelo de
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organização do trabalho, que se expressa em um conteúdo tecnológico, através da forma da
programação. Para tanto, tem-se como objetivo geral analisar, por meio de uma visão socioambiental,
a construção da modelagem (conteúdo/forma) da programação no trabalho da enfermagem em saúde
coletiva, na Rede Básica de Serviços Públicos de Saúde da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde. O
processo teórico metodológico da pesquisa foi construído através de um quadro de referência teórico,
constituído pelas temáticas do conceito de trabalho, modelagem da programação e visão
socioambiental do trabalho. Os dados foram coletados através da entrevista semi-estruturada
gravada e, da apreciação de documentos oficiais. Foram entrevistadas 30 (trinta) agentes sociais
enfermeiras, em 13 (treze) municípios, extraídas por meio de uma amostra, do total de 143 (cento e
quarenta e três) enfermeiras, distribuídas nos 22 (vinte e dois) municípios que compõem a 3ª
coordenadoria regional de saúde. Através de uma proposta de análise qualitativa, com abordagem
dialética, foi possível visualizar a modelagem da programação, historicamente construída, junto às
políticas públicas de saúde e, no trabalho da enfermagem, na saúde coletiva. Visualizou-se, ainda,
por meio de uma visão socioambiental do trabalho da enfermagem, numa analogia ao processo de
trabalho em saúde, a construção de ações individuais e coletivas, mediadas pelas necessidades do
objeto/sujeito, visualizando-os como seres humanos culturais, na correspondência do potencial de
liberdade da ação, na relação com a natureza social particular e coletiva, por meio da racionalidade
cultural. Na tentativa de unificar esta diversidade cultural, as enfermeiras se utilizam do instrumental
da programação, codificado através dos grupos específicos instituídos, nos quais busca-se a
integralidade da ação, utilizando-se a interdisciplinaridade, conformada pelo trabalho cooperativo, na
constituição da força de trabalho, identificada como equipe de saúde, na correspondência da
racionalidade instrumental. Desta forma, apreende-se o produto do trabalho, por meio da
racionalidade substantiva, vinculado a demanda que aporta na unidade, com uma pré-definição de
coletivo, identificando-se a qualidade de vida, na referência das necessidades básicas de
sobrevivência. Nesta direção, aproximando-se os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde,
às racionalidades cultural, instrumental e substantiva, verifica-se que estas tendem para a construção
da equidade social e diversidade cultural, no trabalho da enfermeira, na modelagem da programação
em saúde. Reitera-se, portanto que a enfermeira, como agente social do trabalho, assume a
programação como elemento do processo de trabalho, como forma de aproximação do objeto/sujeito
cultural, utilizando-se do conteúdo da programação, como instrumental de trabalho, no seu processo
de trabalho na atenção básica, no desdobramento desse conteúdo em formato do próprio trabalho da
enfermagem, na aderência às propostas públicas de atenção às necessidades sociais dos grupos
humanos em seus ambientes.

Nº de Classificação: 3877
CECAGNO, Diana. Serviço de educação continuada na enfermagem nas instituições de saúde
do município do Rio Grande. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2003.
[163] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SIQUEIRA, Hedi Crecencia Heckler de
RESUMO: Este estudo teve por objetivo investigar a existência de Serviços de Educação Continuada
(SEDC) para a equipe de enfermagem nas instituições de saúde no município do Rio Grande/RS e
quais as estratégias utilizadas, de forma sistemática e contínua, para o seu funcionamento. Construí,
com apoio em literatura diversificada, o referencial teórico capaz de dar sustentação à necessidade
do aprendizado contínuo nas instituições de saúde com o propósito de agregar valor ao indivíduo
trabalhador e, conseqüentemente permitir a sobrevivência institucional. Para tal, utilizei uma
abordagem qualitativa, exploratória-descritiva, realizando entrevista semi-estruturada, com dezoito
sujeitos: o gerente/administrador/diretor, a chefia/coordenadora do serviço de enfermagem e quatro
enfermeiras de cada uma das três instituições de saúde do município do Rio Grande. Através do
método da análise de conteúdo, constatei as seguintes categorias: "Importância e Existência de um
SEDC na Equipe de Enfermagem"; "Dificuldades e Facilidades para a Implantação de um SEDC" e
"Proposta de Implantação de um Serviço de Educação Continuada" nas instituições de saúde.
Embora em nenhuma das três instituições de saúde estudadas, exista um SEDC implantado, todos os
entrevistados, atribuíram grande importância, através das vantagens verbalizadas, para que o serviço
exista. Dentre os benefícios salientados, pode-se constatar, com ênfase, a melhoria da qualidade do
atendimento ao cliente, a valorização e capacitação pessoal e profissional do indivíduo trabalhador.
Independente de ser pública ou privada, a não existência de um SEDC, está justificada nas
dificuldades com relação aos recursos financeiros, humanos e materiais. Percebido a não existência
do SEDC solicitou-se aos participantes a colaboração a fim de indicar as possíveis estratégias para a
sua implantação/implementação nas instituições de saúde. O estudo demonstra a necessidade do
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apoio da gerência/administração das instituições, da chefia/coordenação do serviço de enfermagem e
de toda a equipe de enfermagem promovendo a motivação, sensibilização, negociação, participação,
colaboração, comprometimento e envolvimento dos profissionais da enfermagem e assim, alcançar
os resultados esperados frente a implantação/implementação de um SEDC. Pode-se dizer que a
integração é fator fundamental para o sucesso de qualquer serviço em instituições de saúde,
portanto, é fundamental que a parceria com todos os envolvidos seja um processo constante na
pretensão de que o indivíduo trabalhador seja colaborador das instituições no cumprimento de sua
missão. O aprendizado contínuo, nas instituições de saúde, deve ser oportunizado através de um
SEDC contínuo e sistematizado a fim de contribuir com a qualificação e capacitação pessoal,
profissional do indivíduo trabalhador. Aceitando o desafio da banca examinadora, por ocasião da
sustentação desta dissertação, ousei apresentar a idéia de um centro-incubadora de aprendizagem
na enfermagem/saúde. Esta idéia teve a pretensão de mostrar uma nova forma de ensinoaprendizagem na enfermagem/saúde que agrega inovação, a educação, e os avanços tecnológicos.

Nº de Classificação: 3878
OLIVEIRA, Jocelda Gonçalves. Comunicação como um dos fatores de auxílio ao paciente
cirúrgico no processo de tomada de decisão sobre a sua saúde (A). Rio Grande. Fundação
Universidade Federal do Rio Grande, 2003. [109] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI FILHO, Wilson Danilo
RESUMO: Este estudo teve sua motivação em quase quinze anos de trabalho da autora em
Instituição Hospitalar, em que pôde observar, empiricamente, que as relações de comunicação entre
profissionais de saúde e pacientes ocorrem de maneira verticalizada, nas quais o profissional
transmite o seu saber, impondo e negando o direito à voz do outro e, em conseqüência, negando-lhe,
também, a autonomia de decidir. Transformando essa assertiva em uma questão hipotética, foi
constatada a sua confirmação, por ocasião do desenvolvimento da presente pesquisa, cujo objetivo
geral foi compreender como vem se dando a participação do cliente/paciente no processo de tomada
de decisão. Visando atingir o objetivo pretendido, foi desenvolvido um estudo qualitativo em uma
Unidade de Internação Cirúrgica, de um Hospital Universitário, público, do Estado do Rio Grande do
Sul. Os sujeitos da pesquisa foram os clientes/pacientes de cirurgia eletiva e os profissionais de
saúde (médicos e membros da equipe de enfermagem). A coleta de dados deu-se por meio do uso
das técnicas de observação e entrevista. Ambas as técnicas seguiram um roteiro pré estabelecido. A
análise dos dados emergentes permitiu comprovar que é o paciente quem decide procurar auxílio
médico e que os profissionais parecem percebê-lo somente como um caso cirúrgico, não se
identificando perante ele nem fornecendo informações a respeito de exames e procedimentos
realizados. Também não permitem ou incentivam a sua participação no seu cuidado. Além de não
considerarem queixas e temores, não respeitam o direito à recusa a qualquer procedimento prescrito.
Comprovou-se, assim, que subestimam a sua capacidade e inteligência. O Ser humano, portanto,
desde o momento em que interna no hospital, aos poucos, é destituído da sua condição de sujeito.
Passando a emergir como objeto, perde o comando de seu próprio corpo, a autonomia, sendo-lhe
negada a sua capacidade de reflexão e, portanto, de decisão. Assim, nesse contexto, a comunicação,
centrada na verticalização das relações, não possibilita a tomada de decisão por parte daquele que
teria de ser o legítimo decisor sobre questões que envolvem o seu corpo, saúde e cuidado.

Nº de Classificação: 3879
BACKES, Marli Terezinha Stein. Baixo peso ao nascer em recém-nascidos de mães residentes
nas comunidades próximas ao parque industrial do município de Rio Grande/RS: um estudo de
casos e controles (O). Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2004. 162 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Maria Cristina Flores
SASSI, Raúl Mendoza
RESUMO: O presente estudo de casos e controles teve como objetivo avaliar o peso ao nascer em
recém-nascidos (RNs) de mães residentes nas proximidades da área industrial do município de Rio
Grande/RS (RG/RS), consideradas mais expostas à poluição ambiental. A coleta de dados foi
realizada durante os meses de abril a novembro de 2003 e o instrumento utilizado foi um questionário
aplicado às mães, após o parto, ainda durante o período de internação hospitalar. A amostra foi
composta por 138 casos (RNs com peso inferior a 2500 gramas) e 409 controles (RNs com peso igual
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ou acima de 2500 gramas). Esta pesquisa partiu da hipótese de que a residência das gestantes nas
proximidades da área industrial do município de Rio Grande interfere no desenvolvimento de suas
gestações, determinando uma redução do peso ao nascer de seus filhos. A análise dos resultados foi
realizada através de regressão logística não condicional. Constatou-se uma forte tendência de
associação positiva (p=0,057) entre a residência das mães nas proximidades da área industrial do
município de RG/RS, o que aumentou o risco (RO=4,67) da criança nascer com baixo peso. Além
disso, as principais associações encontradas entre o baixo peso ao nascer (BPN) e as demais
variáveis consideradas como possíveis fatores de risco e/ou confusão foram os natimortos prévios
(RO=3,23), BPN prévios (RO=5,30), hipertensão arterial (RO=3,77) e ameaça de aborto (RO=6,27). O
aumento da altura materna (RO=0,43), o ganho de peso (RO=0,08) e o aumento do número de
consultas pré-natais (RO=0,17) foram identificados como fatores de proteção. Além disso, a ausência
do companheiro (p=0,052), o aumento da idade materna (p=0,052), o número de cigarros fumados
por dia pelo companheiro (p=0,09), o consumo de bebidas alcoólicas pela mãe (p=0,07) e a diabete
presente na gestação (p=0,08) tendem a associar-se positivamente com o BPN enquanto que, o local
de trabalho tende a associar-se negativamente com o BPN (p=0,08). Acredita-se que este estudo
poderá apontar subsídios para a prevenção de danos à saúde, decorrentes da exposição aos
poluentes ambientais neste município, assim como pode contribuir para o planejamento e
implementação de políticas públicas que visem o bem-estar materno-infantil e o desenvolvimento
sustentável, mantendo a saúde e a qualidade de vida da população.

Nº de Classificação: 3880
FERNANDES, Carliuza Luna. Desenvolvimento neuropsicomotor em crianças entre 0 e 12
meses de idade residentes nas comunidades próximas ao parque industrial do município do
Rio Grande/RS. Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2004. 185 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SOARES, Maria Cristina Flores
SASSI, Raúl Mendoza
RESUMO: Este estudo transversal objetivou avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) em
crianças entre 0 e 12 meses de idade que habitam as comunidades próximas ao parque industrial do
município do Rio Grande, RS, consideradas potencialmente mais expostas (E) à poluição ambiental.
As crianças avaliadas nessa área foram comparadas com as de uma área não exposta (NE) a qual foi
delimitada após análise do mapa dos ventos do município. O DNPM foi avaliado através do Teste de
Denver II. Para avaliação dos fatores de risco foi aplicado um questionário com a mãe ou responsável
e coletadas medidas antropométricas como peso, comprimento, perímetros cefálico e torácico. Para
análise dos dados foram utilizados o teste do qui-quadrado e regressão logística. Foram avaliadas
170 crianças sendo 83 na área NE e 87 na área E. A análise dos resultados mostrou uma associação
significante (p=0,001) entre o local de moradia e a suspeita de atraso no DNPM, sendo identificado
um maior risco (OR=3,51) entre as crianças que habitam as comunidades próximas ao parque
industrial do município. Foram ainda associados significativamente com o desfecho à idade materna
(p=0,03) e a posição da criança como segundo filho (p=0,04), sendo que este último mostrou-se como
fator de proteção. Foi também observada uma forte tendência (p=0,06) de associação da
escolaridade materna com a suspeita de atraso no DNPM. Não foram observadas diferenças
significativas entre as áreas quanto à condição sócio-econômica. Estes resultados nos sugerem que,
além dos fatores já comumente apontados como determinantes para o DNPM, o local de residência
nas proximidades do parque industrial do município poderia constituir-se um fator de risco adicional
para o desenvolvimento infantil, devido a uma maior exposição à poluição ambiental. Sugerimos a
realização de outros estudos que possam auxiliar na interpretação desses resultados.

Nº de Classificação: 3881
MADUREIRA, Alexandra Bittencourt. Saúde como direito: o exame preventivo de câncer de colo
uterino sob o olhar da faltosa (A). Rio Grande. Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2003.
101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): LUNARDI, Valéria Lerch
RESUMO: O exame citopatológico de Papanicolaou é o mais utilizado como estratégia para a
detecção precoce de câncer de colo uterino. No entanto, um grande número de mulheres agenda sua
realização nos Postos de Saúde, mas não comparece para a coleta do material. Assim, este estudo
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tem como objetivos: - conhecer os motivos apresentados pelas mulheres para agendarem um Exame
Preventivo de Câncer de Colo Uterino e não comparecem para a sua realização; - elaborar
estratégias para a redução do não comparecimento de usuárias ao exame preventivo do câncer de
colo uterino agendado nas Unidades Básicas de Saúde. A pesquisa se deu em duas etapas: a
primeira, consistiu na realização de 25 entrevistas semi-estruturadas, com mulheres que agendaram
o exame em duas Unidades de Saúde e não compareceram para a coleta; a partir da identificação
dos motivos apontados pelas mulheres, na segunda etapa foram realizados encontros com as
enfermeiras dos postos de saúde que serviram de captação das mulheres faltosas, a fim de elaborar
estratégias de enfrentamento. A partir da análise do conteúdo dos dados, cinco categorias foram
construídas: - a busca do agendamento pela mulher: a mulher procura o serviço de saúde como um
ser integral e não como um órgão em busca de diagnóstico; - o compromisso da unidade de saúde
frente à escolha da mulher: favorece a adesão da usuária considerando suas necessidades e
buscando atendê-las através da organização do serviço; - o tempo entre o agendamento e o exame:
uma questão de organização do trabalho e de compromisso com a usuária: um período de tempo
mais reduzido entre a data do agendamento e o exame reflete o compromisso com a usuária,
facilitando a lembrança da data do exame e a previsão do seu ciclo menstrual; - o cartão informativo
ou a usuária como centro do fazer?: a utilização do cartão informativo como apoio e não como o
centro do agendamento e; - a orientação da usuária como expressão do comprometimento da equipe,
com a preocupação com o processo de educação em saúde e busca de autonomia das usuárias. O
trabalho demonstra a necessidade e a importância do contínuo processo de avaliação dos serviços
em saúde, tendo em vista a sua organização, o alcance de suas finalidades e o compromisso com a
comunidade.

Nº de Classificação: 3882
VIEIRA, Ana Beatriz Duarte. Cuidar, cuidando-se: percepções e concepções de auxiliares de
enfermagem acerca do cuidado de si. Brasília. Universidade de Brasília. Faculdade de Ciências da
Saúde, 2004. 128 f.
Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde)
Orientador(es): ALVES, Elioenai Dornelles
RESUMO: Este estudo originou-se a partir do meu interesse em aprofundar o conhecimento sobre o
cuidado humano, em especial, sobre o cuidado do cuidador. Esta escolha foi apoiada na crença de
que o cuidado de si está ligada ao processo de ser e viver humano. Teve como objetivo identificar as
percepções e concepções do(as) auxiliares de enfermagem, do Hospital de Apoio de Brasília, acerca
do cuidado de si. Utilizei o método da pesquisa qualitativa (tipo exploratório-descritiva), tendo como
suporte teórico o referencial do cuidado transpessoal de Jean Watson (1988). Fizeram parte do
estudo quatorze auxiliares de enfermagem do Hospital de Apoio de Brasília. A coleta de dados
ocorreu por meio de aplicação de instrumentos (fechado e aberto), e a realização de cinco oficinas
lúdico-criativas, nas quais utilizei as artes plásticas, em especial, a releitura da obra Abaporu (Tarsila
do Amaral, 1928). Nortearam as oficinas às questões sobre a relação da arte com o cuidado e sobre
o cuidado com o corpo físico, mental, espiritual e holístico. A análise dos dados ocorreu através do
processo, oriundo das dinâmicas das oficinas, denominado de movimento de contração-expansãoespiral. Da análise contínua dos dados emergiram categorias de significados que apontam os
seguintes resultados. Na relação da arte com o cuidado os participantes reconhecem que a arte está
para o cuidado, assim como o cuidado está para a arte, realçando nesta relação a profundidade, a
beleza, a criatividade, a intuição e a harmonia entre os seres envolvidos no processo de cuidar. Para
o cuidado físico é necessário que os participantes compreendam que o corpo seja visto para além
dos cinco sentidos; que se busquem condições para uma relação com o trabalho, na qual se priorize
o descanso físico e a disponibilidade de tempo para o cuidado de si e que procure meios para realizar
e garantir a promoção da sua saúde, da integridade física e sua qualidade de vida. Com o cuidado
mental os participantes enfatizam a existência da ligação corpo-mente-natureza. Reconhecem que o
equilíbrio interior e a harmonia com o meio favorece o seu cuidado mental, criando condições para o
cuidado do outro. No cuidado espiritual, os participantes reconhecem o direito divino de ser cuidado e
compreendem que as relações de amor, harmonia, sintonia e equilíbrio permeiam o cuidado de si e
do outro. No cuidado holístico os participantes percebem-se como mais do que a soma das partes,
fazendo a ligação do cuidado com a sua plenitude de ser e viver no mundo. Espero que este estudo
possa contribuir para a conscientização da importância do cuidado de si para poder cuidar do outro,
como um processo de internalização em eterno movimento, em constante transformação, sem fim,
mas sempre com (re)começo. Para a enfermagem, que seja mais um caminho para promover,
preservar e melhorar a dignidade humana como compromisso moral e ideal da ciência do cuidar.
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Nº de Classificação: 3883
BORJA, Laura. Violência, trânsito urbano e atropelamentos: repercussões na atenção de
enfermagem em emergência no Hospital João XXIII. Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas
Gerais. Escola de Enfermagem, 2004. 127 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SENA, Roseni Rosângela de
RESUMO: O tema violência urbana tem importância epidemiológica e repercute na organização e no
funcionamento dos serviços de atenção em emergências, bem como no trabalho da enfermagem.
Este estudo tem como objetivo analisar quais fatores interferem no cuidado de enfermagem em
emergência hospitalar, em conseqüência da violência urbana relacionada a atropelamentos, que
causam traumas graves. Utilizou-se como referencial analítico a teoria e o método histórico-dialético,
na reflexão sobre a situação dos atendidos e dos trabalhadores que cuidam. Estabeleceu-se como
instrumento de coleta de dados primários a entrevista individual, dirigida a 7 enfermeiras, 2 técnicos e
9 auxiliares de enfermagem que atuam na atenção ao politrauma. Buscou-se captar a visão da
enfermagem sobre os aspectos que afetam sua prática cotidiana. Foram levantados dados
secundários, como protocolos de atenção ao politraumatizado, para auxiliar a análise geral, além de
dados estatísticos disponíveis no serviço. O estudo confirma que mudanças econômicas, políticas e
socioculturais, historicamente, tem impacto na atenção hospitalar. Constatou-se que houve aumento
de demanda e gravidade dos acidentados, com repercussões na organização do processo de
trabalho e do cuidado de enfermagem em emergência. Foram detectadas repercussões na atenção,
como demanda além da estrutura instalada, que interfere na qualidade do cuidado. A pesquisa
permitiu reconhecer a especificidade do cuidado de enfermagem às vítimas de atropelamentos,
recomendando a reorganização da atenção hospitalar. Conclui-se, entre outros pontos, que houve
ampliação da atenção pré-hospitalar, sem a readequação das condições físicas, de material e de
pessoal na atenção hospitalar. Portanto, recomenda a descentralização da atenção em emergência,
em Belo Horizonte, a adequação física da sala de trauma, a educação permanente e a realização de
outros estudos, para ampliar a compreensão das ações de enfermagem. Os dados do estudo
poderão contribuir, ainda, para a formação e capacitação dos trabalhadores e para a organização da
atenção de enfermagem em emergência.

Nº de Classificação: 3884
OLIVEIRA, Alcicléa dos Santos. Uso de PVP-I tópico em feridas agudas e crônicas: revisão
sistemática da literatura. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 101 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Vera Lúcia Conceição de Gouveia
RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo realizar revisão sistemática da literatura relacionada ao
uso do PVP-I tópico no tratamento de feridas agudas e crônicas. Os artigos, do tipo ensaio clínico,
foram localizados mediante busca eletrônica no banco de dados Cochrane, utilizando-se os seguintes
descritores, referentes a tratamento, cicatrização e prevenção de infecção de feridas bem como
relativos a Iodo e seus derivados: iodine, wound, acute ulcer, chronic ulcer, pressure ulcer, treatment,
healing, infection, surgery, surgical. Foram identificados 62 artigos sobre o tema proposto, sendo
acessados 42 (67,74%) deles. Destes, 34 atenderam aos critérios de inclusão e compuseram esta
revisão. Os artigos foram analisados quanto às características dos periódicos e dos estudos, segundo
ano, local e título da publicação, amostra, tipo de estudo, escopo, desenho metodológico, resultados
e conclusão. Dos 34 ensaios clínicos selecionados, 20 (58,82%) foram publicados na década de 80 e
17 (50%) foram desenvolvidos nos Estado Unidos da América e Inglaterra. Após analisados, os 34
artigos foram classificados em cinco grupos de acordo com a comparação do PVP-I (ou formulações
análogas) com outros produtos: Grupo I - PVP-I versus outros agentes tópicos (11 ou 32,26%); Grupo
II - PVP-I versus coberturas (7 ou 20,59%); Grupo III - PVP-I versus soro fisiológico (5 ou 14,70%);
Grupo IV - PVP-I versus sem PVP-I (9 ou 26,47%) e Grupo V - PVP-I versus PVP-I em diferentes
concentrações (2 ou 5,88%). Pacientes com feridas cirúrgicas foram os mais freqüentes nas
pesquisas (61,77%). Resultados favoráveis para a utilização do PVP-I ou similares ocorreram em
47,06% do total de artigos analisados. Quanto as tendências dos resultados relacionados aos
objetivos dos estudos, 10 dentre 16 investigações mostraram resultados desfavoráveis para a
prevenção e tratamento de infecção; 4 dentre 5 foram desfavoráveis quando a cicatrização foi
investigada, e 9 dentre 13 foram favoráveis ao uso do PVP-I quando ambos objetivos estiveram
presentes.
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Nº de Classificação: 3885
DOMANSKY, Rita de Cássia. Adaptação transcultural e validação do instrumento "Bowel
Function in the Community", para a língua portuguesa. São Paulo. Universidade de São Paulo.
Escola de Enfermagem, 2004. 117 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTOS, Vera Lúcia Conceição de Gouveia
RESUMO: Os estudos internacionais sobre o hábito intestinal em populações aparentemente
saudáveis, embora amplos e criteriosos, revelam que aproximadamente 95% da população
apresentam entre três evacuações por dia e três evacuações por semana. No Brasil, estudos
semelhantes, considerando cultura, hábitos de vida e hábitos alimentares, entre outros, ainda são
inexistentes. Os objetivos deste estudo são realizar a adaptação transcultural do instrumento "Bowel
function in the community" para a língua portuguesa e testar suas propriedades de medida, na versão
traduzida para o português. Trata-se de um instrumento elaborado por Reilly e cols. (2000), composto
de 70 questões agrupadas não em domínios mas em agrupamentos específicos: hábito intestinal
geral; presença de incontinência anal; sintomas urinários; história de doenças anorretais e histórico
cirúrgico; uso de serviços médicos e fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da
incontinência anal. O processo de adaptação transcultural baseou-se por Beaton e cols. (2002) e
envolveu duas etapas: a tradução de instrumento para a língua portuguesa e a validação de suas
propriedades de medida: validade de conteúdo, confiabilidade interobservadores e confiabilidade
teste-reteste. A primeira etapa incluiu a tradução e a retrotradução do instrumento - realizadas por
profissionais de língua inglesa; a avaliação das versões original, traduzida e retro-traduzida por um
comitê composto de cinco coloproctologistas fluentes na língua inglesa; pré-teste (1), grupo focal, préteste (2), estes realizados com 26 sujeitos da população geral (10 em cada pré-teste e 6 no grupo
focal). Para testar as propriedades de medida na versão adaptada para a língua portuguesa, na
segunda etapa, o instrumento foi aplicado, através de entrevista, em amostra aleatória de 356
indivíduos sadios, com idade acima de 18 anos, de ambos os sexos e diferentes níveis de
escolaridade, que constituíram duas sub-amostras para a avaliação da confiabilidade
interobservadores (120 indivíduos) e da confiabilidade teste-reteste (120 indivíduos). Na primeira
etapa após a tradução, retrotradução e avaliação das mesmas pelo comitê de especialistas, obtevese a versão traduzida, submetida ao pré-teste (1), grupo focal e pré-teste (2). A versão adaptada
resultante da primeira etapa, avaliou alterações principalmente de ordem semântica e idiomática,
tendo atestada a sua validade de conteúdo. A confiabilidade interobservadores foi atestada, obtendo
nível de concordância de 94% entre bom e excelente. A confiabilidade teste-reteste foi atestada,
obtendo nível de concordância acima de 60% entre moderada e excelente. Conclui-se que o
instrumento pode ser disponibilizado para novas aplicações visando aumentar o conhecimento do
hábito intestinal da nossa população.

Nº de Classificação: 3886
BRAGA, Eliana Mara. Competência em comunicação: uma ponte entre aprendizado e ensino na
enfermagem. São Paulo. Universidade de São Paulo. Escola de Enfermagem, 2004. 172 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Júlia Paes da
RESUMO: Este estudo teve como objetivo caracterizar referenciais de competências comunicativas
interpessoais e propor bases teórico-metodológicas para o aprendizado da comunicação interpessoal
no ensino da Enfermagem. Abordando questões norteadoras sobre competência em comunicação
interpessoal, utilizou-se referencial teórico de comunicação e método de análise de conteúdo em 13
discursos de professores de Enfermagem, especialistas em comunicação. Os resultados obtidos
representam que a competência em comunicação é um processo interpessoal que deve atingir o
objetivo dos comunicadores, pressupor conhecimentos básicos de comunicação, ter consciência do
verbal e do não-verbal nas interações, atuar com clareza e objetividade, promover o
autoconhecimento e, conseqüentemente, ter a possibilidade de uma vida mais autêntica. Os sujeitos
relatam que a expressão da competência comunicativa está, necessariamente, no vivenciar o
cotidiano profissional e pessoal, ouvindo o outro, prestando atenção na comunicação não-verbal,
validando a compreensão das mensagens, sendo capaz de eliminar as barreiras impostas à
comunicação, demonstrando afetividade e investindo no autoconhecimento. O desenvolvimento da
competência comunicativa verifica-se pelo estímulo recebido desde a graduação, pelas leituras de

194
aprofundamento do tema, pela prática profissional e realização de pesquisas e publicações na área.
O ganho alcançado com a competência em comunicação interpessoal resulta em relações
profissionais e pessoais mais significativas, maior autoconsciência e aceitação das diferenças do
outro, ampliação dos caminhos do ensino e da pesquisa e conquista de um bem-estar. Os teóricos
mais citados como referenciais, pelos sujeitos do estudo, foram: Stefanelli MC., Silva MJP., Travelbee
J., Littlejohn SW., Davis F., Rogers CR., Sullivan HS., Ruesch J., Peplau HE., Bales RF. e Moscovici
F. As bases metodológicas propostas para o aprendizado e ensino da comunicação interpessoal em
Enfermagem, são: assumir a comunicação como base para o cuidar, ensinar os fundamentos teóricos
da comunicação no início da graduação, desenvolver a competência de todos os professores em
comunicação, vincular a prática assistencial com o ensino da comunicação, acompanhar a
progressão da competência comunicativa no aluno e vivenciar a comunicação efetiva com as pessoas
na escola. Os resultados que emergiram deste estudo permitem considerar a competência em
comunicação interpessoal, como uma habilidade fundamental a ser adquirida pelo enfermeiro,
sabendo que esta lhe possibilitará um cuidar consciente, verdadeiro e transformador.

Nº de Classificação: 3887
ROSAS, Ann Mary Machado Tinoco Feitosa. Ensino da atividade assistencial - consulta de
enfermagem: o típico da ação intencional (O). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2003. 180 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): VIANA, Ligia de Oliveira
RESUMO: Minha experiência como Enfermeira docente levou-me a realizar um estudo buscando
apreender o típico da ação intencional das enfermeiras, docentes e assistenciais, no ensino da
atividade assistencial, Consulta de Enfermagem aos graduandos em Enfermagem. Utilizei como
cenário, as Escolas e Faculdade de Enfermagem das Universidades Públicas do município do Rio de
Janeiro, e seus campos de estágio curriculares. A investigação foi fundamentada na Fenomenologia
Sociológica de Alfred Schutz. Os dezessete depoimentos das enfermeiras, dez docentes e sete
assistenciais, obtidos por meio de entrevista fenomenológica permitiram a partir dos "motivos- para",
compreender a ação subjetiva dos sujeitos mediante a constituição das categorias concretas do
vivido: ensinar e aprender a cuidar; singularidade; autonomia; agir profissional; educação continuada.
O "motivo- porque" emergiu através da categoria: da formação à experiência profissional. A partir daí,
foi possível construir o tipo vivido "Enfermeiras docentes e assistenciais que ensinam a atividade
assistencial, Consulta de Enfermagem, aos graduandos em Enfermagem" como sendo a pessoa que
deseja ensinar e aprender a cuidar, levando em conta a singularidade de cada cliente, conquistando
autonomia para a tomada de decisões na vida profissional e buscando o saber através da educação
continuada, com intuito de superar as dificuldades de formação para a realização da Consulta de
Enfermagem. A Fenomenologia de Alfred Schutz mostrou-se, neste estudo, não só como uma teoria
compreensiva da ação social, mas podendo ser experienciada como uma estratégia de Ensino e
Aprendizagem, já que o saber que emergiu do vivido dos sujeitos do estudo apontou um caminho que
se abre para o ensino da atividade assistencial Consulta de Enfermagem, como um espaço de trocas
de aprendizagem. Assim, quem ensina e quem aprende é sujeito na interação social resultante da
situação Face a Face estabelecida no processo ensino-aprendizagem e este, por sua dinâmica, pode
promover mudanças no comportamento das pessoas em relação a aprender a aprender a ensinar.

Nº de Classificação: 3888
LESSA, Gesilda Meira. Atuação da enfermeira nas equipes do Programa de Saúde da Família no
estado da Bahia (A). Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de
Enfermagem Anna Nery, 2004. [191] f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): CARVALHO, Vilma de
RESUMO: Neste estudo, investigamos a atuação da enfermeira nas equipes profissionais das
Unidades Básicas de Saúde do Programa de Saúde da Família, no Estado da Bahia. Para isto
descrevemos essa atuação, identificamos mudanças e analisamos sua contribuição para a
reorganização do trabalho nas equipes de saúde. Seguindo o caminho metodológico do materialismo
histórico, utilizamos uma metodologia qualiquantitativa, onde os dados e informações coletados, em
formulários e oficinas de trabalho, foram analisados conforme a hermenêutica dialética, considerando
os textos construídos a partir da prática da enfermeira. Desse modo a atuação da enfermeira foi
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caracterizada por práticas compatíveis com o Modelo da Vigilância da Saúde, na sua concepção
restrita, através de ações programáticas e de vigilância (epidemiológica, sanitária e ambiental),
voltadas para os problemas de saúde da comunidade em território delimitado e planejadas, na
maioria das equipes, sem a incorporação da comunidade. Destacaram-se as práticas gerenciais da
enfermeira, que embora tragam a emergência do gerenciamento compartilhado do processo de
trabalho nas equipes de saúde, indicaram a manutenção de técnicas tradicionais, excludentes da
participação comunitária e pouco estimuladora do trabalho interdisciplinar e da autonomia
profissional, face à alienação ainda comum na área da saúde. Tais resultados apelam para a
implementação de práticas de atuação da enfermeira coerentes com a gerência participativa do
processo de trabalho nas equipes de saúde, como forma de superação da fragmentação de suas
atividades e, também, do trabalho das equipes na atenção à saúde, assim como de fortalecimento do
seu papel social nestas equipes.

Nº de Classificação: 3889
CORREIA, Dayse Mary da Silva. Prevenção da úlcera de pressão na UTI: o cuidado sob a ótica do
enfermeiro. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna
Nery, 2004. 100 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SANTORO, Deyse Conceição
RESUMO: Esta pesquisa trata da prevenção de úlcera de pressão em UTI, enquanto cuidado sob a
ótica do enfermeiro. Questões de pesquisa: quais os cuidados de enfermagem realizados pelo
enfermeiro em UTI voltados para prevenção da úlcera de pressão? De que forma o enfermeiro
entende sua participação na prevenção de úlcera de pressão? Objetivos: Caracterizar os cuidados de
enfermagem realizados pelo enfermeiro em UTI, voltados para prevenção de úlcera de pressão;
discutir a forma como o enfermeiro entende sua participação na prevenção de úlcera de pressão; e
analisar as aproximações/distanciamentos existentes no discurso dos enfermeiros quanto prevenção
da úlcera de pressão. O estudo de abordagem qualitativa, descritiva e exploratória junto à 08
enfermeiras, adotou três momentos : uma dinâmica de sensibilidade, com produção individual,
discussão em grupo e entrevista semi-estruturada individual. Desta forma, foi possível perceber o que
e como as enfermeiras pensam em relação a sua participação no contexto da prevenção e no
aparecimento de úlcera de pressão em UTI; os conflitos frente às respostas multiprofissionais; e os
aspectos humanos sensíveis e éticos envolvidos no cuidado.

Nº de Classificação: 3890
COELHO, Gleani da Silva. Fundamental no cuidado junto ao idoso com Alzheimer: vivências e
experiências de familiares cuidadores compartilhadas no diálogo grupal (O). Rio de Janeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Enfermagem Anna Nery, 2004. 129 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALVIM, Neide Aparecida Titonelli
RESUMO: Os saberes e práticas de cuidar e de cuidados do universo comum de famílias de idosos
com Alzheimer, foram investigados nesta pesquisa. Questões norteadoras: que vivências e
experiências de familiares de idosos com Alzheimer foram compartilhadas no diálogo grupal? Que
cuidados as famílias sabem e realizam com os seus familiares com Alzheimer? Que particularidades
do universo científico tomam parte no processo de cuidar dessas famílias? Objetivos: descrever a
práxis de familiares no convívio com os idosos com Alzheimer no domicílio, analisar os saberes e
práticas de cuidar e de cuidados desses familiares, discutir a perspectiva da prática da educação
dialógica da enfermeira, tendo em vista esses saberes e práticas. Utilizou-se o conceito de educação
dialógica freiriana no emprego da pedagogia crítico-reflexiva aplicada à enfermagem. O método foi o
criativo-sensível. Participaram oito familiares integrantes da APAZ, distribuídos em dois grupos de
quatro sujeitos no interior das dinâmicas de criatividade e sensibilidade Corpo-Saber 1 e 2. Os
resultados apontaram o dia-a-dia do idoso com Alzheimer e suas situações vivenciais, os estágios da
família na relação do cuidado, as transformações na dinâmica familiar, as diferentes maneiras de
cuidar, o expressivo na relação do cuidado e a configuração dos saberes e práticas familiares. As
concepções desveladas pelos sujeitos no espaço dialógico das dinâmicas conferiram ao cuidado
domiciliar uma dimensão histórico-existencial e sensível que reorientou sua práxis. Permitiram ainda
discutir sobre a educação dialógica da enfermeira, aprendendo com a família o que somente ela sabe
e pode discernir, aquilo que é fundamental no cuidado.
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Nº de Classificação: 3891
FARIAS, Sheila Nascimento Pereira de. Qualidade de vida no trabalho: um enfoque para
enfermagem em Centro Municipal de Saúde. Rio de Janeiro. Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Escola de Enfermagem Anna Nery, 2004. 198 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): ZEITOUNE, Regina Célia Gollner
RESUMO: O objeto do estudo foi a Qualidade de Vida no Trabalho - QVT do profissional de
enfermagem em Saúde Pública. Teve como objetivos: identificar os determinantes objetivos e
subjetivos da qualidade de vida no trabalho (QVT); descrever a percepção dos trabalhadores de
enfermagem acerca de sua QVT; e analisar a QVT dos trabalhadores foco do estudo no contexto de
Saúde Pública. Pesquisa descritiva com abordagem quanti-qualitativa. Os dados foram obtidos
através de formulário, entrevista semi-estruturada com auxílio de roteiro, observação sistematizada.
Os sujeitos do estudo foram 34 profissionais de enfermagem. Os dados quantitativos foram dispostos
em quadros e analisados com auxílio da estatística descritiva e, nos qualitativos, realizou-se análise
temática. Os resultados mostraram que a equipe de enfermagem considerou precária a QVT, no
contexto do CMS, sofrendo interferência do processo de trabalho e a sua organização apontando as
condições precárias de trabalho, espaço físico, relacionamento interpessoal, comunicação deficiente,
remuneração insatisfatória, multiplicidade de empregos, o excesso de demanda e a violência, dentre
outros fatores, como responsáveis por tal acepção. Assim, existiu a compreensão de que a
responsabilidade para o alcance da QVT sofre grande influência do próprio contexto do trabalho.

Nº de Classificação: 3892
RENCK, Lauri Iva. Enfermagem às famílias das crianças das crianças com queimaduras: criando
o processo de cuidar na perspectiva interacionista. Florianópolis. Universidade Federal de Santa
Catarina. Centro de Ciências da Saúde, 2004. [139] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ALTHOFF, Coleta Rinaldi
RESUMO: Este estudo tem como objetivo desenvolver a assistência de enfermagem às famílias das
crianças com queimaduras de modo a estimulá-las para a participação nos cuidados através da
compreensão da situação. O estudo foi desenvolvido com cinco famílias de crianças internadas na
Unidade de Queimados de um hospital pediátrico da rede pública estadual. A fundamentação teórica
foi baseada nas idéias do Interacionismo Simbólico. Como caminho metodológico, foi utilizado o
processo de cuidar, composto de quatro etapas: conhecendo a situação, definindo a situação,
planejando e implementando as ações e redefinindo a situação. A partir da definição da situação com
a identificação das forças e fragilidades das famílias, a implementação da assistência deu-se de duas
formas: com cada família e em grupo. O estudo revela que a situação da queimadura em um dos
membros traz mudanças para a vida familiar em relação ao desempenho dos papéis. Geralmente é a
mãe que acompanha a criança durante a internação. O cansaço, a culpa e a falta de conhecimentos
sobre a queimadura, o tratamento e os cuidados geram ansiedade e angústia nas famílias. O estudo
conduz à reflexão sobre o papel da enfermeira junto às famílias das crianças com queimaduras. É por
meio da interação que a enfermagem e as famílias constroem caminhos para a compreensão da
situação e o desenvolvimento de cuidados à criança, além de despertar a atenção para as medidas
de prevenção.

Nº de Classificação: 3893
COELHO, Maria Seloi. "Doença do pé": representações sociais de um grupo de pessoas com
diabetes mellitus tipo 2 (A). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2004. [122] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Denise Maria Guerreiro Vieira da
RESUMO: Este é um estudo qualitativo do tipo convergente assistencial, que teve como objetivo
compreender as representações sociais do "pé diabético" para pessoas com diabetes mellitus tipo 2,
inspirado na Teoria das Representações Sociais, proposta por Serge Moscovici (1961). Para chegar a
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compreensão das representações sociais foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 10
sujeitos com diabetes tipo 2 e a implementação de um grupo de convivência com estes sujeitos,
numa proposta de educação participativa, através da qual procuramos identificar as representações
sociais sobre o "pé diabético". A análise de conteúdo aconteceu em três etapas: pré-análise,
exploração do material e; tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Na representação do "pé
diabético", surgiram duas categorias, que foram a "doença do pé", que inclui como subcategorias:
alterações percebidas e ameaças presentes e; o cuidado com os pés, que inclui as subcategorias: o
cuidado como preocupação com o futuro e não cuidado como sentimento de culpa. Estas
representações estão ancoradas em informações científicas interpretadas no cotidiano do senso
comum, informações dos meios de comunicação, mas, principalmente, na experiência social de
convívio com pessoas que desenvolveram a "doença do pé". A representação do"pé diabético" foi
objetivada pelas alterações, mas além das alterações físicas surgiu a preocupação muito
representativa das ameaças de amputação e morte. Ao deparar-se com a "doença do pé", emergem
muitos sentimentos que revelam preocupação com o futuro, medo de perder parte de corpo e parte
da vida, há uma sensação de proximidade com a morte. Movidos pelas representações de alterações
e ameaças os sujeitos buscam no cuidado uma esperança de não desenvolver "a doença do pé" ou
"controlar" a situação já instalada. Quando ocorre o não cuidado, os mesmos sentem-se culpados por
terem conhecimentos e não se cuidarem. O não cuidado pode, impulsionado pelo sentimento de
culpa, transformar-se em cuidado. As representações sociais contribuíram na busca da compreensão
do modo como os sujeitos com diabetes, enquanto grupo social, constroem um conjunto de saberes
que expressam sua identidade e fundamentam seus comportamentos, especialmente vinculado ao
"pé diabético". A representação da "doença do pé" busca uma reflexão sobre a importância da
valorização do sujeito social, ser humano pensante, com paradigmas próprios que influenciam suas
interpretações e atitudes de cuidado, conforme sua visão da realidade. A educação em diabetes
somente é alcançada se considerarmos este paradigma.

Nº de Classificação: 3894
RIBAS, Dorotéa Loes. Portador de transtorno mental: vivenciando suas experiências do cotidiano
buscando ser mais (O). Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da
Saúde, 2004. 153 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): BORENSTEIN, Miriam Süsskind
RESUMO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada com dois pacientes que freqüentam um
Centro de Atenção Psicossocial II (CAPSII), em Florianópolis. O objetivo foi o de vivenciar, com o
portador de transtorno mental, suas experiências vividas e significados, buscando atingir uma melhor
qualidade de vida, tendo por base o referencial teórico de Rosemarie Rizzo Parse. A metodologia do
estudo foi aplicada em duas etapas, conforme prevê a teoria. A primeira etapa refere-se ao cuidado
com base nas três dimensões: iluminar significados, sincronizar ritmos e mobilizar transcendência. A
segunda etapa, a análise das informações, deu-se com a extração de síntese e interpretação
heurística. O resultado da análise propiciou a identificação dos significados: convivendo com as
lembranças da infância; a co-constituição da doença psiquiátrica; o trabalho permeando o processo
saúde-doença; co-constituindo novos padrões de inter-relacionamento em família; transcendendo em
saúde, cidadania e qualidade de vida, iluminados pela Reforma da Assistência Psiquiátrica. Assim, a
teoria "Tornar-se Humano", com seus conceitos, princípios e pressupostos permitiu o vislumbrar de
uma nova maneira de assistir, afinada com a Reforma Psiquiátrica Brasileira, de modo a proporcionar
novas possibilidades ao portador de transtorno psiquiátrico.

Nº de Classificação: 3895
MATTOSINHO, Mariza Maria Serafim. Itinerário terapêutico do adolescente com diabetes
mellitus tipo 1 e seus familiares. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de
Ciências da Saúde, 2004. [121] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Denise Maria Guerreiro Vieira da
RESUMO: Este é um estudo de natureza qualitativa, do tipo convergente assistencial, que teve como
objetivo compreender o itinerário terapêutico de um grupo de adolescentes com diabetes mellitus tipo
1 e seus familiares, vinculados a um Hospital Geral de Florianópolis. Neste estudo, o itinerário
terapêutico foi compreendido como o percurso realizado pelos adolescentes e familiares na busca por

198
cuidados e tratamentos para a sua condição de saúde. Utilizei, como marco de referência, o Sistema
de Cuidado a Saúde, composto pelos subsistemas Profissional, Popular e Familiar, desenvolvido por
Arthur Kleinman. Participaram deste estudo vinte pessoas, entre adolescentes e familiares de cinco
famílias. Seus domicílios foram o cenário principal da coleta de dados, realizada através de
entrevistas em profundidade. Na análise dos dados evidenciou-se duas categorias. A primeira,
Decisões e negociações sobre a saúde, os cuidados e os tratamentos apresenta o itinerário
terapêutico a partir da compreensão dos sujeitos do estudo. Através da análise dos dados, observouse que o percurso não é linear, mas sim, constituído por um processo complexo, composto de vários
momentos: algo não está bem; a descoberta da doença; o diabetes veio para mudar minha vida; o
viver com DM; a avaliação dos tratamentos e cuidados realizados e a participação da família. Na
busca por cuidados e tratamentos, esperam encontrar explicação, diagnóstico e cura da doença. A
segunda categoria, o percurso nos três subsistemas de saúde, representa onde os sujeitos do estudo
realizaram seus cuidados e tratamentos. Aqui, observa-se que a busca por cuidados e tratamentos
parte do subsistema familiar, depois simultaneamente do popular e do profissional, com prevalência
de um ou de outro em determinados momentos. Porém, o subsistema familiar está sempre presente
na hora das decisões, avaliações e realizações de algum outro cuidado. Entre os cuidados realizados
no subsistema familiar, os integrantes do estudo referiram: fé, reza e suporte familiar. No subsistema
profissional realizam: dieta, exercício, insulina e homeopatia; e, no subsistema popular, que aparece
como mais um recurso que se sobrepõe aos demais, encontra-se: o uso de chás, garrafadas, idas a
benzedeiras e a centros espíritas. Vários fatores contribuem para a entrada e a saída de um
subsistema de saúde, tais como: acessibilidade, custo/benefício, eficácia, experiências anteriores,
valores e crenças e a maneira como são ouvidos pelas pessoas que integram cada um dos
subsistemas. A compreensão do itinerário terapêutico vem mostrar que o conhecimento dos
profissionais de saúde não é o único, havendo diferentes saberes em saúde. Portando, compreender
o itinerário de adolescentes com diabetes mellitus tipo 1 e seus familiares contribuiu na elucidação da
maneira pela qual eles se orientam em seu mundo, nos permitindo uma atuação profissional mais
convergente à situação vivenciada por estas pessoas.

Nº de Classificação: 3896
FREITAS, Waglânia de Mendonça Faustino e. Significado da paternidade para homens que a
vivenciam: um enfoque de gênero. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de
Ciências da Saúde, 2004. 90 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): COELHO, Edméia de Almeida Cardoso
RESUMO: O estudo foi motivado por constatações na prática profissional no campo da saúde da
mulher, de que o processo de gravidez e o cuidado dos filhos tem sido vivido como responsabilidade
exclusiva das mulheres, resultando em insatisfações que repercutem na relação familiar. Partiu-se da
convicção de que a participação do homem nesses processos deve extrapolar a provisão de bens
materiais, compartilhando atividades de cuidado dos filhos de modo afetivo, bem como das atividades
domésticas, sendo, assim, um processo vivido pelo trinômio mãe-pai-filho. Teve como objetivos
conhecer a experiência da paternidade a partir da concepção de homens que a vivenciam e analisá-la
sob o enfoque de gênero e da paternagem, buscando, com a compreensão desse fenômeno,
subsídios para o trabalho profissional no espaço familiar. Masculinidade e paternidade foram situadas
no contexto histórico de suas construções, articuladas à formação da identidade de gênero, em que
são definidos os papéis sociais de homens e mulheres. O estudo aborda também a crise da
masculinidade contemporânea, em meio às discussões que apontam a construção do "novo pai". A
pesquisa tem caráter exploratório e foi desenvolvida sob a abordagem teórica de gênero. Foi
realizada com dez pais, contatados no ambulatório de puericultura de um hospital escola na cidade
de João Pessoa, Pb. O material empírico foi produzido por meio de entrevistas com roteiro de
questões norteadoras, tendo sido analisado pela técnica de análise do discurso na perspectiva de
Fiorin, que considera o discurso uma posição social, materializando, pela linguagem, formações
ideológicas dos sujeitos. Nesse processo, os discursos foram agrupados em blocos de significados,
identificando-se os temas emergentes que resultaram em uma categoria empírica de análise. A
análise e discussão do material empírico revelaram uma pluralidade de formas de se sentir e exercer
a paternidade, por vezes contraditórias, apontando para a real dimensão da crise da masculinidade e,
com ela, a crise de paternidade, vividas pelos homens na atualidade. Mostrou o entendimento que os
homens têm do seu papel social ainda é muito vinculado à provisão material da família, que é sua
principal preocupação enquanto homens e pais. A análise mostrou, entretanto, que os participantes
do estudo vivem um processo de transição, e que o pai tradicional convive em meio aqueles, cuja
participação nos cuidados dos filhos e nas tarefas domésticas faz-se presente, apesar de ainda
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configurar-se como ajuda, quase sempre, quando da impossibilidade da mãe de realizá-los. Há
também pais cuidadores que não dissociam funções maternas de paternas, apontando para um modo
de exercer a paternidade de modo mais participativo, aproximando-se do que se entende hoje como
"novo pai" ou "pai nutridor". Todavia, as mudanças referidas ainda estão distantes da divisão
eqüitativa de responsabilidades entre homens e mulheres nos cuidados dos filhos e no mundo
doméstico.

Nº de Classificação: 3897
MARTINS, Denyse Luckwü. Perfil diagnóstico de enfermagem de pacientes acometidos por
infarto do miocárdio: à luz do modelo de Florence Nightingale. João Pessoa. Universidade Federal
da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2004. 115 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GARCIA, Telma Ribeiro
RESUMO: O infarto do miocárdio é, atualmente, um grande problema de saúde mundial, em virtude
do crescente número anual de casos. Compreendendo a importância da temática, desenvolveu-se um
estudo descritivo, cujo objetivo foi o de estabelecer, à luz do Modelo Conceitual de Florence
Nightingale e tendo por base a taxonomia II da Nanda, um perfil diagnóstico de enfermagem de
pacientes acometidos por infarto do miocárdio internados em unidade de terapia intensiva. A
pesquisa foi realizada em dois hospitais localizados no município de João Pessoa - PB, considerados
unidades de referência para atendimento a emergências médicas e cirúrgicas cardiológicas. A
população do estudo foi constituída por pacientes acometidos por infarto do miocárdio, independente
de sexo, na faixa etária dos 40 anos ou mais, internados na unidade de terapia intensiva, dessas
instituições. Para a organização da amostra determinou-se um recorte temporal, durante o qual
foram coletados os dados de vinte pacientes, dentre os quais 10 (50%) eram do sexo masculino e 10
(50%) do sexo feminino. As faixas etárias predominantes foi a de 43 a 53 anos com 8 (40%)
pacientes, sendo a idade média de 57 anos. Verificou-se que, os pacientes encontravam-se, em
média, no quarto dia de internamento; 17 (85%) pacientes apresentavam estado geral regular. Foram
firmados para esses pacientes 19 diferentes diagnósticos de enfermagem, com um total de 148
afirmativas diagnósticas e média aproximada de 7 diagnósticos por paciente. Por componente do
modelo de Florence Nightingale, 44 (28,4%) pertencem ao conceito Hidratação e Nutrição; 29 (18,7%)
pertencem ao componente Variação; 29 (18,7%) ao componente Conversando sobre esperanças e
conselhos; 17 (11%) aos conceitos Ruído e Iluminação; 15 (9,6%) ao componente Circulação
sangüínea; 12 (7,7%) ao conceito Limpeza e 2 (1,3%) pertencem ao conceito Ventilação. Entre os 19
diferentes diagnósticos de enfermagem, 8 (40%) obtiveram uma freqüência alta ou média (= 50%):
Risco para infecção (90%), Padrão de sono perturbado (85%), Atividades de recreação deficientes
(80%), Débito cardíaco diminuído (75%), Constipação (70%), Déficit no autocuidado para
banho/higiene (60%), Risco para intolerância à atividade (55%) e Ansiedade (50%). Acredita-se que a
pesquisa alcançou os objetivos estabelecidos e que pode contribuir com a melhoria da qualidade da
assistência de enfermagem prestada à clientela estudada.

Nº de Classificação: 3898
SANTANA, Maria Sônia. Perfil diagnóstico de enfermagem em pacientes prostatectomizados.
João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2004. 118 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): GARCIA, Telma Ribeiro
RESUMO: O estudo do diagnóstico de enfermagem em pacientes prostatectomizados no pósoperatório imediato ainda é pouco explorado em nossa realidade local. Observando esta lacuna, este
estudo procurou avaliar o paciente operado de próstata por hiperplasia prostática benigna (HPB), com
o propósito de estabelecer, utilizando a taxonomia II da NANDA internacional, um perfil diagnóstico de
enfermagem para essa clientela. A amostra foi composta por 30 pacientes prostatectomizados, com
média de idade superior a 60 anos, internados na ala cirúrgica do Hospital Fundação Assistencial da
Paraíba (FAP) em Campina Grande - PB. Os pacientes foram observados em três diferentes
momentos (até 8h; >8 a 16h e >16 a 24h) do pós-operatório imediato. O método de coleta de dados
ocorreu através de entrevista individualizada, observação sistemática e exame físico. O instrumento
de coleta de dados foi construído com base nos domínios, classes e conceitos diagnósticos da
taxonomia II da NANDA. Para o tratamento estatístico dos dados coletados, utilizou-se o programa
SPSS, e para caracterização da amostra, considerou-se as variáveis sociodemográficas, as
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relacionadas ao histórico de saúde e as relacionadas ao procedimento cirúrgico. A análise dos dados
permitiu mais de 90 afirmativas diagnósticos em cada momento de coleta de dados, com uma média
de três diagnósticos de enfermagem por paciente. Para os 30 pacientes da pesquisa, foram firmados
10 diferentes diagnósticos de enfermagem, dos quais cinco obtiveram freqüência alta ou média (³
50%): Risco para infecção encontrado em 100% da amostra; Perfusão tissular periférica ineficaz em
83,3%; Dor aguda presente em 76,7%; Ansiedade identificada em 63,3% e Volume de líquidos
deficiente detectado em 53,3%. Os resultados obtidos neste estudo demonstram a eficácia da
utilização da Taxonomia II da NANDA para o alcance do objetivo estabelecido, guiando as ações e
intervenções da equipe de enfermagem a dispensar cuidados com qualidade a uma clientela numa
faixa etária especial.

Nº de Classificação: 3899
PORTO, Maria Luiza Lucena. Construção e validação de um instrumento de coleta de dados
para o idoso no Programa de Saúde da Família. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba.
Centro de Ciências da Saúde, 2004. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): NÓBREGA, Maria Miriam Lima da
RESUMO: Estudo do tipo metodológico que teve como objetivo a construção e validação de um
instrumento de coleta de dados para o atendimento ao idoso no Programa de Saúde da Família,
ancorado na Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta, e foi desenvolvido em três fases:
1) construção do instrumento, 2) validação de conteúdo do instrumento e 3) testagem clínica com
idosos. Na primeira fase foi feita a revisão da literatura, visando a definição das 36 necessidades
humanas básicas e a identificação dos sinais e sintomas destas necessidades quando se encontram
afetadas no idoso. A versão inicial do instrumento foi constituída guiada pela lista das necessidades
mais afetadas no idoso, que levaram a identificação de 579 sinais e sintomas identificados, que foram
ordenados em uma escala do tipo Likert. A segunda fase da pesquisa foi realizada em duas etapas.
Na primeira etapa a versão preliminar do instrumento foi encaminhada a um grupo de vinte
enfermeiras, docentes e assistenciais, para que fosse feita a validação de conteúdo dos itens do
instrumento de coleta de dados, dos vinte instrumentos encaminhados 12(60,0%) foram devolvidos.
A partir da identificação dos 181 itens que apresentaram a média ponderada = a 80%, foi realizada a
segunda etapa, com a construção do instrumento no seu formato definitivo, que ficou constituído de
sete partes: 1 Identificação, 2 Condições gerais, 3 Avaliação funcional, incluindo as atividades da vida
diária básicas, instrumentais e avançadas, 4 Avaliação cognitiva, 5 Avaliação da situação sóciofamiliar, 6 Avaliação das necessidades humanas básicas, e 7 Outras informações de interesse para a
enfermagem. Na segunda etapa esse instrumento foi encaminhado aos doze enfermeiros para
avaliação da forma e conteúdo da sua versão definitiva, dois quais 8(66,7%) devolveram, afirmando
que o mesmo apresentava-se objetivo e aplicável ao atendimento ao idoso no Programa de Saúde da
Família, fazendo algumas sugestões que foram acatadas na construção definitiva do instrumento. Na
última fase da pesquisa foi feita a aplicação clínica do instrumento, com doze idosos de uma Unidade
de Saúde da Família do Distrito Sanitário III, no município de Recife, PE, objetivando verificar
adequação do instrumento na prática. Os resultados dessa fase evidenciam que o mesmo é
exeqüível, com um tempo médio para preenchimento de 25 minutos, com todos os itens de fácil
compreensão não permitindo respostas dúbias. Espera-se que a utilização deste instrumento no
atendimento ao idoso no Programa de Saúde da Família possa subsidiar as enfermeiras para orientar
o cliente, a família, o cuidador e a equipe de enfermagem, para tratar as necessidades afetadas e
minimizar as dificuldades que já estiverem instaladas. Conclui-se afirmando que este instrumento
pode ser utilizado no ensino e na pesquisa em enfermagem, como mais uma opção de modelo para
se aplicar, testar e fomentar discussões nos mais variados cenários da prática de enfermagem na
assistência ao idoso.

Nº de Classificação: 3900
OLIVEIRA, Nilza Maria Cunha Maciel de. Prevalência e fatores de risco da hipertensão arterial
numa comunidade de periferia urbana no município de João Pessoa-PB. João Pessoa.
Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2004. 95 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): VIANNA, Rodrigo Pinheiro de Toledo
NÓBREGA, Maria Miriam Lima da
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RESUMO: O presente estudo epidemiológico do tipo transversal com abordagem quantitativa teve
como objetivo estudar a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) na população adulta residente na
comunidade do Timbó. A casuística envolveu 517 indivíduos adultos de ambos os sexos no período
de 1999-2003, selecionados aleatoriamente. A coleta de dados foi realizada através de entrevista
semi-estruturada, com um formulário previamente elaborado. Os dados de todo o período foram
consolidados sendo analisado as variáveis sociodemograficas, o conhecimento do entrevistado em
ser ou não ser hipertenso e os fatores de risco, como o tabagismo, o etilismo, o sedentarismo, os
hábitos alimentares, a história familiar, e o uso de fármacos. Nos resultados dos dados, a população
estudada apresentou características socioeconômicas e culturais que a classifica na linha da pobreza,
caracterizada pelo baixo nível de escolaridade e de renda a que está submetida. A prevalência da
HAS na casuística foi de 27%, sendo maior no sexo masculino, iniciando a partir da faixa de idade
igual e maior de 30 anos aumentando com a idade. No sexo feminino a prevalência da HAS foi maior
na faixa de idade igual e maior dos 50 anos. A classificação dos níveis da Pressão Arterial para o
estágio normal foi 60,3%, limítrofe 13,0%; leve 12,6%; moderado 5,4%; grave 3,9%; sistólica isolada
4,8%. Os resultados mostraram a associação da HAS com idade, sexo, escolaridade, antecedente
familiar e tabagismo. O uso de gordura saturada só mostrou associação estatística significativa
quando verificado quanto ao conhecimento em ser ou não hipertenso. Não foi observada associação
entre os fatores de risco, etilismo, o sedentarismo e o uso do cloreto de sódio (sal de cozinha).
Quanto ao uso de fármacos anti-hipertensivos, apenas 8,3% dos hipertensos faziam uso deles. Em
relação ao conhecimento dos entrevistados em ser ou não hipertenso foi constatado que houve o
predomínio em toda a casuística dos indivíduos que desconheciam ser hipertensos e dos que foram
classificados como limítrofes. À luz desses resultados, conclui-se que a prevalência da HAS nos
indivíduos residentes na comunidade do Timbó sofreu a influencia de fatores como idade,
hereditariedade, sexo, escolaridade e tabagismo, e o desconhecimento dos indivíduos da condição
de serem limítrofes e hipertensos. Os demais fatores investigados não apresentaram significância
estatística relacionados a doença. Este resultado leva a necessidade de implementação de medidas
de prevenção primária da saúde e detecção precoce da hipertensão, fortalecendo a importância da
mudança de hábitos e comportamentos que possam contribuir eficazmente com a melhoria na
qualidade de vida da população estudada.

Nº de Classificação: 3901
SANTOS, Paula Fernanda Brandão Batista dos. Enfermeiro na implantação e desenvolvimento do
Programa Saúde da Família na cidade de Campina Grande - PB: à luz da história oral temática
(O). João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2004. 213 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SÁ, Lenilde Duarte de
RESUMO: O Programa Saúde da Família (PSF) surge no cenário brasileiro em 1994, tendo como
elemento primordial de atuação o desenvolvimento de ações de saúde voltadas para o núcleo
familiar. Em Campina Grande, o Programa foi implantado em 1994 com cinco equipes. Hoje, o PSF
de Campina Grande conta com 49 equipes do programa. Diante deste cenário, reconhecemos a
importância de explorarmos a sua historicidade, visando contribuir para a construção de
conhecimentos sobre esta estratégia e, em especial, sobre a participação do enfermeiro. Neste
sentido, o presente estudo objetivou narrar a história do enfermeiro na implantação e
desenvolvimento do PSF em Campina Grande-PB, no período de 1994-2002; e analisar aspectos
relacionados ao processo de trabalho do enfermeiro no PSF. Do ponto de vista metodológico foi
utilizado a História Oral como técnica para coleta de dados, sendo esta constituída pelas etapas de
entrevista, transcrição, transcriação, validação e análise do "corpus" documental. Participaram da
pesquisa nove enfermeiras. Os resultados da pesquisa apontaram que a partir do PSF foram
incorporados novos elementos ao processo de trabalho do enfermeiro pautado no acolhimento, no
vínculo/responsabilização e no trabalho em equipe, tendo como foco da atenção a família. Para os
enfermeiros o PSF possibilitou a conquista de valores como autonomia, valorização profissional e
satisfação. Para estas enfermeiras, o PSF é concebido não como um Programa, mas como um
modelo de atenção à saúde.

Nº de Classificação: 3902
FONSÊCA, Leila de Cássia Tavares da. Perfil do doente de hanseníase no estado da Paraíba.
João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2003. [90] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
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Orientador(es): MIRANDA, Clélia Albino Simpson de
RESUMO: Esta pesquisa tem como tema a hanseníase, que é uma doença infectocontagiosa,
causada pelo Mycobacterium leprae, apresentando, como características clínicas, manchas na pele
com perda da sensibilidade. É uma das doenças mais antigas, endêmica em muitos países, inclusive
no Brasil, que ocupa o 2º lugar de maior endemicidade, porém a OMS realizou um pacto com os
países endêmicos para eliminá-la até o ano de 2005. Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo
observacional, transversal, com abordagem quantitativa, realizado no Estado da Paraíba, no período
de junho de 2003, com o objetivo de traçar o perfil do doente de hanseníase no Estado. Uma amostra
de 128 fichas clínicas epidemiológicas de casos notificados foi coletada do Sistema Nacional de
Agravos Notificáveis (SINAN) no ano de 2001. Este estudo evidenciou que, no Estado da Paraíba, as
mulheres adoecem mais de hanseníase do que os homens, com uma percentagem de 53,1% dos
casos. Considerando o parâmetro grau de instrução, verificou-se uma predominância do nível não
alfabetizado, com 48,4% dos casos. Com relação à faixa etária, os resultados revelam um alto índice
na população entre 25 e 60 anos, com mais de 60% casos. Com relação à raça/cor, observamos que
esse dado não é levado em consideração, uma vez que predominaram os casos ignorados, com
78,1%. Quanto ao aspecto da classificação operacional, não há uma diferença significativa entre
paucibacilar e multibacilar, porém predominou a paucibacilar, com 50%, de modo que houve uma
pequena percentagem de 1,6% de casos ignorados; com relação à forma clínica, os dados revelam
uma predominância da forma Tuberculóide, com 34,4%; em seguida, a Dimorfa, com 30,5; depois, a
Virchowiana, com 15,6% e, por último, a Indeterminada, com 18%. Quanto ao número de lesões foi
observado que 76,6% dos casos analisados não apresentavam lesões, sendo que ficaram
evidenciadas falhas, por haver dois sistemas, o SINAN WINDOWS e o SINAN DOS; logo, esse dado
não deve ser levado em consideração; já, com relação a Baciloscopia, 41,8% dos casos analisados
não foram realizadas, mostrando, desta maneira, a falta de compromisso dos profissionais, uma vez
que esse dado auxilia na escolha do tratamento adequado. Quanto aos municípios mais atingidos, os
dados revelam que Campina Grande, João Pessoa e Cajazeiras apresentam maior número de casos.

Nº de Classificação: 3903
CASTRO, Anúbes Pereira de. Do lar ao asilo: histórias de vida de mulheres idosas. João Pessoa.
Universidade Federal da Paraíba. Centro de Ciências da Saúde, 2004. 89 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): DIAS, Maria Djair
COELHO, Edméia de Almeida Cardoso
RESUMO: Esse é um estudo baseado na metodologia história oral de vida, e que teve como
objetivos: conhecer a história de vida de mulheres idosas de uma instituição de longa permanência da
cidade de Cabedelo e refletir acerca da experiência de vida de mulheres idosas envolvidas no estudo.
Para constituir a colônia participaram quatro mulheres, as quais foram denominadas, por opção delas
a partir das cores da bandeira brasileira: verde, amarela, azul e branca. A coleta de dados foi
realizada por meio de entrevistas baseadas em perguntas de corte no AMEM (Associação
Metropolitana de Erradicação da Mendicância), local de realização do estudo. Onde foi constatado
que as idosas vivem, de acordo com suas próprias falas, melhor do que no contexto domiciliar
vivenciado durante a velhice. Nesse estudo as colaboradoras puderam conversar sobre seus fatos e
feitos ao longo dos anos e de suas experiências na Instituição. Pude refletir sobre todo esse trajeto e
a relação deste com o contexto biológico, psicológico e social da mulher idosa que vive em uma
instituição de longa permanência.

Nº de Classificação: 3904
SILVA, Eliete Alves da. Necessidades em saúde das famílias do Loteamento Cidade Recreio
Cabo Branco no município de João Pessoa-PB. João Pessoa. Universidade Federal da Paraíba.
Centro de Ciências da Saúde, 2004. 109 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): MIRANDA, Clélia Albino Simpson de
RESUMO: As necessidades em saúde, assim como outras necessidades básicas, constituem um
conjunto de necessidades sociais cuja temática apresenta diferentes aspectos, é de difícil
delineamento, e sua discussão é essencial na sociedade contemporânea visto que representa uma
possibilidade de bem-estar social. Mas, para que isto ocorra, precisamos percebê-la como uma
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necessidade humana, fundamental para a concretude da qualidade de vida do homem e do cidadão
brasileiro. Com a percepção de que a saúde não é uma necessidade puramente biológica, esta
pesquisa teve como objetivo investigar as necessidades em saúde das famílias do Loteamento
Cidade Recreio Cabo Branco, no município de João Pessoa - PB. Este é um estudo epidemiológico
do tipo individuado observacional, de corte transversal desenvolvido sob uma abordagem quantiqualitativa. Foi realizado no Loteamento Cidade Recreio Cabo Branco, no município de João Pessoa PB. A amostra foi constituída de 124 domicílios e definida de forma aleatória simples. O instrumento
utilizado para a coleta de dados foi uma entrevista semi-estruturada, contendo questões abertas e
fechadas alusivas às necessidades em saúde. Os dados obtidos foram submetidos
concomitantemente às análises quantitativa e qualitativa segundo a ordem das categorias
previamente estabelecidas, como, condições sociodemográficas, participação e lazer das famílias,
condições dos domicílios das famílias, informações epidemiológicas e condições de alimentação das
famílias. Para a análise quantitativa, procedemos segundo a estatística descritiva na forma de
distribuição de freqüência e porcentagem, e os dados qualitativos foram agrupados em categorias
baseadas na semelhança de conteúdo e submetidos à analise interpretativa. Assim, neste estudo,
mostramos que as necessidades em saúde das famílias do Loteamento Cidade Recreio Cabo Branco
continuaram no plano teórico dos direitos, visto que esta construção, no plano prático, se encontra
parcialmente esquecida, decorrente dentre outros fatores, das políticas de ajuste fiscal e pela reforma
do Estado.

Nº de Classificação: 3905
OLIVEIRA, Eliany Nazaré. Pancada de amor dói e provoca adoecimento: o experenciar da
violência física em mulheres. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia,
Odontologia e Enfermagem, 2004. 230 f.
Tese (Doutorado em Enfermagem)
Orientador(es): JORGE, Maria Salete Bessa
RESUMO: Estudo de natureza qualitativo-interpretativa cujo objeto é a violência física em mulheres e
suas implicações na saúde mental. As violências constituem grande preocupação para a saúde
pública por suas múltiplas determinações e diversas conseqüência. Adotei, então, como objetivo
geral: caracterizar as concepções e significados socioculturais das experiências em mulheres
violentadas fisicamente por homens com os quais possuem vínculo afetivo/erótico/sexual e as
implicações desta violência para a saúde mental; e como específicos: apreender o significado da
experiência vivenciada por mulheres vítimas de violência física; compreender em que medida os
aspectos socioculturais estão implicados na relação e reação das vítimas de violência física;
identificar e relacionar comportamentos e sentimentos das vítimas com o surgimento de sofrimento
psíquico e adoecimento. A tese a ser defendida é esta: o significado da violência física para a mulher
com vínculo afetivo/erótico/sexual com o agressor, em um município de porte médio de região
nordestina, é modelado pela cultura, que preserva o sistema patriarcal; este, por sua vez,
contribui para a naturalização da cultura de gênero, instituindo a violência de gênero, que provoca
danos físicos e mentais, responsáveis por sofrimento psíquico e adoecimento. A cidade de Sobral,
localizada no Estado do Ceará, foi o cenário da pesquisa. Na Delegacia de Defesa da Mulher e na
comunidade, com ajuda das agentes comunitárias de saúde identifiquei e abordei trinta mulheres que
sofreram violência física, cujos agressores mantinham com as vítimas vínculo afetivo/erótico/sexual,
critérios de inclusão balizadores do estudo. Das trintas mulheres, dezessete participaram
efetivamente como sujeitos deste estudo. Março de 2001 a dezembro de 2003 totalizou o período da
pesquisa. Entrevista semi-estruturada foi o principal instrumento para coleta das informações, o diário
de campo contribuiu para aprofundamento de alguns achados. A Opção teórico metodológica teve
como base a interpretação das culturas sistematizada por Clifford Geertz e o Discurso do Sujeito
Coletivo proposto por Lefèvre, Lefèvre e Teixeira. Mulheres com poucos anos de estudo, renda entre
1 e 2 salários, prole grande compõem a maioria estudada. Números de agressões sofridas e tempo
de convívio com o agressor são elevados, mas não têm correlação com os locais e pessoas
buscadas para ajuda. Dos discursos, emergiram sete figuras metodológicas: corpos doridos, marcas
e seqüelas da violência, reações e comportamentos das vítimas, sentimentos e desejos das vítimas,
contextos e fatos da violência física, significados e formas da violência física, o corpo sofre, o nervo
fala, comportamentos que tipificam o agressor. Esta trama de significados revelou que a relação
violenta é fundada em alguns determinantes e contextos sustentados por determinantes econômicos
e sociais, mas os aspectos culturais se destacam. As mulheres revelaram várias formas de sofrimento
e um processo de adoecimento silencioso e contínuo. sugerindo que a convivência com o agressor
provoca tensão/estresse, geradores, por sua vez, de efeitos danosos à saúde. Estão experimentando
profundo sofrimento psíquico, com reais possibilidades de adoecimento mental.
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Nº de Classificação: 3906
COSTA, Maria Suêuda. Estilos de vida saudável: novas referências nas práticas de saúde.
Fortaleza. Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem,
2004. [76] f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): SILVA, Maria Josefina da
RESUMO: Este estudo questiona aspectos que compõem a complexidade de um referencial de estilo
de vida saudável e objetiva conhecer a percepção do enfermeiro sobre qualidade de vida, identificar
estratégias utilizáveis em sua vida pessoal, além de analisar a transferência de seu próprio modelo
para a prática profissional. O referencial teórico escolhido foi o Modelo de Crenças em Saúde (MCS)
desenvolvido nos Estados Unidos da América na década de 50, por um grupo de psicólogos
sociais. O MCS foi estruturado sob quatro dimensões: 1. susceptibilidade percebida; 2.
seriedade percebida; 3. benefícios percebidos; 4. barreiras percebidas. Como recurso metodológico
para a análise de dados, foi utilizada a Análise de Conteúdo de Bardin (1977). Os informantes foram
quinze enfermeiros das seis Regionais de Saúde de Fortaleza, com atuação na Rede Básica de
Saúde. Foram identificadas sete categorias: 1. percepção sobre Qualidade de Vida (QV); 2. estilo de
vida saudável; 3. susceptibilidade percebida; 4. seriedade percebida; 5. benefícios percebidos; 6.
barreiras percebidas; 7. transferência do modelo para a prática - além de vinte unidades temáticas. A
investigação possibilitou concluir que o grupo em questão tem uma percepção sobre QV baseada na
estabilidade econômica; não tem um estilo de vida saudável e transfere para prática dois tipos de
orientações: a ideológica e a afetiva. O trabalho com suas relações desgastantes foi apontado como
principal fator gerador de estresse e da falta de qualidade de vida desses enfermeiros.

Nº de Classificação: 3907
CHAVES, Emília Soares. Avaliação da pressão arterial em crianças e adolescentes com
antecedentes familiares de hipertensão arterial. Fortaleza. Universidade Federal do Ceará.
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2004. 91 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): ARAUJO, Thelma Leite de
RESUMO: Um problema de saúde que atinge grande parte da população é a hipertensão arterial,
cuja importância se dá por ser um fator de risco para morbidade e mortalidade cardiovascular. Em
crianças e adolescentes sua prevalência fica entre 1,2% a 13%. Está associada à presença de
fatores de risco, que aumentam sua prevalência em grupos específicos, como entre aqueles com
história familiar para hipertensão. Neste estudo buscou-se avaliar as condições da pressão arterial de
crianças e adolescentes cujos familiares fossem portadores de hipertensão arterial, bem como a
presença de outros fatores de risco para esta morbidade. Foi realizado em uma comunidade de
Fortaleza-CE por intermédio de uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBASF), de janeiro a abril
de 2004. Teve como amostra 163 crianças e adolescentes (6 a 18 anos) que atenderam aos critérios
de terem história familiar de hipertensão arterial e morarem na área de abrangência de atendimento
da UBASF. Os achados revelaram que 29 crianças e adolescentes apresentaram alterações da
pressão arterial, confirmadas em três medidas em ocasiões diferentes. Dentre estes, 6% mostraram
elevação isolada nos percentis da pressão arterial sistólica (PAS); 5%, elevação isolada nos percentis
da pressão arterial diastólica (PAD) e 8%, elevação conjunta nos percentis da PAS e PAD. As
alterações estiveram mais presentes nas mulheres com idade de 6 a 10 anos. Porém, a média das
alterações de pressão foi maior nos homens com 16 a 17 anos. A maior parte das crianças e
adolescentes eram netos ou filhos dos hipertensos. Os fatores de risco que estiveram mais presentes
foram a ingestão elevada de sal, a prática irregular de atividade física e a ingestão inadequada de
legumes e frutas, porém com valores de p>0,05. Foi identificada correlação entre a elevação dos
índices de massa corpórea (IMC) e as elevações isoladas da PAS e PAD. Concluiu-se que, embora
não se tenham encontrado associações entre as variáveis, constataram-se diferenças nos valores da
pressão arterial entre aqueles que apresentavam outros fatores de risco (sobrepeso, obesidade,
prática irregular de exercícios). O único fator realmente presente foi o familiar, parecendo este ser o
que mais influencia a pressão arterial. Isto poderá influenciar no estabelecimento futuro da
hipertensão, indicando a necessidade de acompanhamento desses indivíduos que já apresentam
alterações.
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LÚCIO, Ingrid Martins Leite. Método de avaliação visual aplicado ao recém-nascido. Fortaleza.
Universidade Federal do Ceará. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, 2004. 103 f.
Dissertação (Mestrado em Enfermagem)
Orientador(es): CARDOSO, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão
RESUMO: Estudo exploratório com abordagem quantitativa, realizado em uma maternidade pública
de Fortaleza-CE, que objetivou descrever um método de avaliação visual aplicado ao recém-nascido.
Para tanto, utilizou-se um formulário composto por três partes - 1) história materna e neonatal 2)
exame ocular e 3) condutas de enfermagem - o qual foi aplicado ao recém-nascido cuja idade
gestacional ao nascimento era inferior a 37 semanas (RNPT) com o consentimento pós-esclarecido
da mãe no período de março a maio de 2004. Os dados foram processados com o auxílio do software
SPSS versão 11.0 e apresentados em forma de tabelas. Para análise das tabelas 2x2 foram
utilizados os testes de Fisher e para as tabelas rxc os testes de Fisher-Freeman-Halton, adotando-se
o nível de significância de 5%. O método foi aplicado a 114 recém-nascidos prematuros. Dentre os
fatores da história materna destacaram-se as médias das idades, 23 anos e de consultas de pré-natal
igual a 3,8. Sobressaíram-se na história familiar/oftalmológica casos de erros de refração (17%)
seguidos por casos de diabetes (14%). Em menor freqüência, catarata (4%) e glaucoma (1%). Na
história pessoal sobressaiu-se a hipertensão arterial (12%), seguida por distúrbios visuais (8%). Em
relação à história neonatal, verificou-se que 71% dos RNPT nasceram por cesariana, 52% eram do
sexo feminino e 68% apresentaram apgar inferior a sete no primeiro minuto. Quanto à classificação
da prematuridade 78% eram RNPT moderados. Constatou-se que 112 RNPT utilizaram
oxigenoterapia, 71% destes de 1 a 10 dias e 68 RNPT fototerapia, 53% destes de 1 a 5 dias. A
profilaxia contra a oftalmia neonatal foi realizada em 27% dos RNPT. Referindo-se ao exame ocular
externo, 27% dos RNPT apresentaram alteração na pálpebra, 16% na conjuntiva, 14% na esclera, 9%
no ducto lacrimal, 6% na córnea e 5% na pupila. Nenhum RNPT apresentou alteração nas estruturas
da sobrancelha e íris. Houve associação significativa entre alteração de esclera e uso de solução
e/ou medicamento via ocular (p= 0,055). Treze RNPT (11%) apresentaram alteração de movimentos
extra-oculares (estrabismo fisiológico) e treze (11%) o reflexo vermelho alterado. Houve associação
estatisticamente significativa entre reflexo vermelho e apgar no primeiro minuto de vida (p= 0,041) e o
tempo de oxigenoterapia (p= 0,028). As condutas de enfermagem, a partir dos achados da avaliação
visual, foram dirigidas ao prontuário, à equipe de enfermagem, aos cuidados com a visão do recémnascido ao utilizar terapêuticas específicas, aos seus pais e a outros profissionais (encaminhamento).
Os resultados indicaram que o método utilizado foi eficiente pelo fato de ressaltar e identificar fatores
que podem colaborar para alterações visuais precoces, assim como os possíveis achados do exame
ocular do recém-nascido. Também almejou como tecnologia contribuir para o "saber" e o "como
fazer" do enfermeiro no cuidado dirigido à saúde ocular do recém-nascido. A operacionalização do
método de avaliação visual mostrou-se viável e necessária no período de internação neonatal, como
um dos cuidados do enfermeiro visando a contribuir para a minimização ou mesmo diminuição dos
agravos à saúde ocular da criança.
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3887
Ensino da enfermagem: construindo uma relação com os saber (O)
3622
Ensino da ética sob uma nova ótica: o programa ao nível de graduação em enfermagem (O)
3565
Ensino de enfermagem em saúde coletiva: redescobrindo caminhos para novas práticas assistenciais
(O)
3689
Ensino de enfermagem em saúde mental e psiquiátrica no Paraná (O)
3843
Ensino de enfermagem obstétrica na Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro: propostas e contradições: 1982-1986
3547
Entidades de classe das enfermeiras no Brasil e no Peru: o movimento para (re)configuração da
organização sindical, de 1985 a 1987
3562
Entre o desejo, o direito e as representações sociais na escolha da maternidade por mulheres
soropositivas para o HIV
3820
Envelhecimento do sistema tegumentar: revisão sistemática da literatura
3763
Especificidade no cuidado: ações do enfermeiro no transoperatório de cirurgia cardíaca (A)
3545
Estilos de cuidar de enfermagem para o cliente com crise asmática aguda na Unidade de Emergência
do Hospital Belén, Trujillo - Perú
3554
Estilos de vida saudável: novas referências nas práticas de saúde
3906
Estratégias de ensino-aprendizagem na formação da enfermeira: a ideologia que permeia o ensino de
enfermagem de saúde pública da Universidade Severino Sombra
3642
Estresse ocupacional e o centro cirúrgico oncológico no contexto da enfermagem (O)
3540
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Estudo comparativo entre os conceitos de saúde e de doença mental e a assistência psiquiátrica,
segundo portadores e familiares
3769
Estudo das crenças dos enfermeiros sobre sua responsabilidade na administração de medicamentos
3815
Estudo das produções científicas de mestrado da Escola de Enfermagem Anna Nery: contribuição
para a construção de concepções do cuidado de enfermagem hospitalar
3636
Estudo de acidentes de trabalho com trabalhadores de enfermagem de um hospital-escola do Distrito
Federal
3527
Estudo dirigido como estratégia de ensino na educação profissional em enfermagem (O)
3802
Estudo do absenteísmo dos trabalhadores de enfermagem em uma Unidade Básica e Distrital de
Saúde do município de Ribeirão Preto-SP
3744
Estudo epidemiológico das infecções hospitalares em pacientes idosos de um centro de terapia
intensiva
3592
Estudo sobre a busca de apoio social por mulheres primíparas na fase puerperal
3762
Evolução de pacientes com insuficiência renal aguda submetidos a tratamento não-dialítico e dialítico
em unidade de terapia intensiva
3663
Exame de triagem neonatal: uma contribuição para a enfermagem neonatológica
3872
Exame físico de enfermagem do recém-nascido a termo: software auto-instrucional
3722
Experiência da colostomia por câncer como ruptura biográfica na visão dos portadores, familiares e
profissionais de saúde: um estudo etnográfico (A)
3764
Experiência da menopausa: um estudo qualitativo com mulheres que utilizam ou não a terapia de
reposição hormonal (A)
3732
Experiência de adolescer com AIDS (A)
3575
Experiências vivenciadas pelas parturientes: enfoque sócio cultural
3836
Expressividade corporal do ser-mulher/mãe HIV positiva frente à privação do ato de amamentar: a
compreensão do significado pela enfermeira à luz da teoria da expressão de Merleau-Ponty (A)
3620
Fatores associados às práticas das famílias nos cuidados com a proteção dos reservatórios de água
para uso doméstico e a prevenção da dengue em Sobral - Ceará (Os)
3840
Fatores de risco em pacientes com infarto agudo do miocárdio em um hospital privado de Ribeirão
Preto-SP
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3772
Fatores de risco para nascidos vivos de baixo peso, pré-termos e pequenos para a idade gestacional
em Goiás, Brasil, 2000
3573
Fístula faringocutânea após laringectomia total: revisão sistemática e implicações para a enfermagem
3768
Formação do enfermeiro: buracos negros e pontos de luz
3775
Função renal de pacientes de unidade de terapia intensiva: creatinina plasmática e proteína
carreadora do retinol urinária (RBPu)
3813
Fundamental no cuidado junto ao idoso com Alzheimer: vivências e experiências de familiares
cuidadores compartilhadas no diálogo grupal (O)
3890
Gerência do cuidado paliativo de enfermagem ao cliente oncológico na visita domiciliar (A)
3536
Gerenciamento no cotidiano de uma unidade de terapia intensiva pediátrica e neonatal e a qualidade
de vida no trabalho da equipe de enfermagem (O)
3692
Gestos de cuidado em enfermagem: estudo interdisciplinar através de imagens
3551
Graus de dificuldade para formulação de diagnósticos e intervenções de enfermagem
3803
Gravidez de alto risco: a percepção das gestantes
3594
Gravidez na adolescência e sua recorrência
3712
Gravidez na adolescente primigesta: um enfoque na estrutura social de Imógene King (A)
3826
Grito de dor ou uma canção de amor?: espiritualidade na realidade de clientes com HIV/AIDS (Um)
3571
Grupo de acompanhamento de pacientes portadores de esquizofrenia medicados com clozapina e de
seus familiares: o impacto sobre o cotidiano de suas vidas
3759
Grupo de convivência do idoso e o enfermeiro: um espaço para promover a saúde através da sóciopoética
3566
Grupo terapêutico: sistematização da assistência de enfermagem em saúde mental a mulheres com
transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes
3866
Habitando o mundo da educação em um currículo integrado de enfermagem: um olhar à luz de
Heidegger
3842
Higiene das mãos: comparação da eficácia antimicrobiana do álcool - formulação gel e líquida - nas
mãos com matéria orgânica
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3805
Hipertensão arterial em adulto: percepção da doença e interferência na qualidade de vida
3624
Homens e aborto: narrativas sobre as experiências compartilhadas
3703
Hospital Universitário Pedro Ernesto: cenário de aprendizagem para o enfermeiro na prática
profissional (O)
3548
Humanização do parto à luz da bioética: percepções de mulheres e profissionais de saúde
3733
Humanização no processo de formação de profissionais de saúde: experiências de alunos do curso
de graduação em enfermagem
3674
Identificação de comportamentos de cuidado afetivo-expressivos no aluno de enfermagem:
construção de instrumentos
3747
Iluminando as vivências de mulheres portadoras de transtornos psíquicos que moram em uma
residência terapêutica
3616
Impacto do diagnóstico do câncer de mama: vivência de um grupo de mulheres (O)
3629
Implantação de um grupo de apoio à mãe acompanhante de recém-nascido pré-termo e de baixo
peso em um hospital amigo da criança na cidade de Recife-PE
3793
Implicação dos trabalhadores de ambulatórios municipais, em Uberaba-MG, na reorganização de
serviços preconizada pelo Sistema Único de Saúde
3600
Indicadores de qualidade no gerenciamento do cuidado em enfermagem
3851
Infecção puerperal em um Centro de Parto Normal: ocorrência e fatores de risco
3709
Informações on-line sobre transporte intra-hospitalar de pacientes críticos adultos
3665
Inserção do técnico de enfermagem no mercado de trabalho da Baixada Santista: fatores
dificultadores e facilitadores (A)
3684
Instrumentos de auto-relato para avaliação de fadiga: uma revisão sistemática
3679
Interpretação do cuidado de enfermagem à criança em creches, pela ótica de Pierre Bourdieu (A)
3621
Intervenções obstétricas no Centro de Parto Normal do Hospital Geral de Itapecerica da Serra
SECONCI - OSS: estudo descritivo
3702
Itinerário terapêutico do adolescente com diabetes mellitus tipo 1 e seus familiares
3895
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Liderança situacional: um modelo para aplicação pelo enfermeiro de unidade de emergência junto à
equipe de enfermagem
3766
Manutenção de potenciais doadores de órgãos: estudo etnográfico sobre a vivência da equipe de
enfermagem (A)
3590
Medida da qualidade de vida em portadores de marcapasso: tradução e validação de instrumento
específico
3822
Mensagens sobre drogas do rap: como sobreviver na periferia (As)
3697
Método de avaliação visual aplicado ao recém-nascido
3908
Método propedêutico da ausculta dos sons respiratórios: construção e avaliação de um software (O)
3832
Morbidade da equipe de enfermagem de um serviço de quimioterapia
3557
Morte intra-útero: a enfermagem compreendendo a vivência de mães
3638
Mulher com alterações corporais: um estudo de representações sociais (A)
3560
Mulher, gestação e violência: da dimensão factual à existencial
3852
Mulheres e HIV/AIDS: análise de comportamento preventivo à luz do Modelo de Crenças em Saúde
3830
Mundo imaginal da equipe de enfermagem frente às reações do recém-nascido submetido a um
procedimento doloroso na UTIN (O)
3532
Necessidades assistenciais de saúde da gestante adolescente ao buscar a consulta de enfermagem
na unidade básica
3567
Necessidades de saúde pela voz da sociedade civil (os moradores) e do Estado (os trabalhadores de
saúde)
3796
Necessidades em saúde das famílias do Loteamento Cidade Recreio Cabo Branco no município de
João Pessoa-PB
3904
Obstrução de sondas nasoenterais em pacientes cardiopatas
3662
Ocorrência de maus-tratos em idosos no domicílio
3757
Oficinas em saúde mental: história e função
3784
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Olhar sobre capacitação: conhecimento elaborado socialmente pelas enfermeiras do Programa de
Saúde da Família
3824
Organização do trabalho da(o) enfermeira(o) em unidade de emergência (A)
3858
Orientações ao paciente epiléptico submetido ao vídeo-eletrencefalograma: comparação dos níveis
de ansiedade com o uso de diferentes estratégias
3715
Pancada de amor dói e provoca adoecimento: o experenciar da violência física em mulheres
3905
Papel da heme oxigenase-1 na lesão celular desencadeada pelo sulfato de polimixina B em células
LLC-PK1
3814
Papel do acompanhante no trabalho de parto e parto: expectativas e vivências do casal (O)
3792
Participação da comunidade no Programa Saúde da Família na perspectiva do trabalho em equipe
(A)
3713
Participação da comunidade: um estudo com conselheiros de saúde em São José dos Campos (A)
3724
Participação dos enfermeiros nos Conselhos de Saúde em Goiânia, Goiás (A)
3587
Passagem de plantão de enfermagem em um hospital dia psiquiátrico
3787
Percebendo a experiência dos coordenadores na implantação de serviços abertos em álcool e outras
drogas
3767
Percepção da família do paciente em relação à modalidade de internação domiciliar
3588
Percepção de mulheres sobre a assistência recebida em seu processo de ser mãe: um cenário de
bons e maus-tratos (A)
3680
Percepção do corpo pela mulher mastectomizada em uso de prótese após reconstrução mamária (A)
3853
Percepção dos formandos a respeito dos instrumentos básicos de enfermagem e sua aplicabilidade
(A)
3613
Percepções de mulheres acerca do cuidado de si e de suas famílias na prevenção das doenças
sexualmente transmissíveis e síndrome da imunodeficiência adquirida
3846
Perfil de gestantes usuárias de serviço de pré-natal público em relação ao uso de tabaco: bases para
uma prática de saúde coletiva
3661
Perfil diagnóstico de enfermagem admissional de pacientes com síndrome coronariana aguda
3591
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Perfil diagnóstico de enfermagem de pacientes acometidos por infarto do miocárdio: à luz do modelo
de Florence Nightingale
3897
Perfil diagnóstico de enfermagem em pacientes prostatectomizados
3898
Perfil do doente de hanseníase no estado da Paraíba
3902
Persuasão como estratégia de deslocamento de crenças: de comportamentos de risco para
comportamentos preventivos em doença coronariana (A)
3790
Planejamento familiar e a saúde da mulher: um estudo aplicado à prática da enfermagem em uma
unidade pública de saúde de Salvador - Bahia (O)
3854
Poderes dos corpos frios: das coisas que se ensinam às enfermeiras (Os)
3655
Política de saúde escolar no Perú: o caso do Sistema Integral de Saúde/Seguro Escolar Gratuito na
ótica das enfermeiras do Hospital Belén de Trujillo, Região La Libertad - Perú
3650
Políticas públicas e programas de saúde para o adolescente latino-americano: a enfermagem nos
casos de Brasil e Colômbia
3528
Portador de transtorno mental: vivenciando suas experiências do cotidiano buscando ser mais (O)
3894
Prática do auto-exame ocular pelos indivíduos portadores do HIV/AIDS (A)
3625
Prática do preparo e administração de insulina realizada pelo cliente diabético ou responsável no
CIDH de Barbalha (A)
3837
Práticas assistenciais no atendimento imediato ao recém-nascido em Centro de Parto Normal
3706
Práticas de enfermagem em saúde da mulher, em Minas Gerais: um olhar de gênero (As)
3672
Práticas de saúde para redução da transmissão vertical do HIV em Unidades de Atenção Básica:
realidades e determinantes
3707
Práticas profissionais de trabalhadores em central de material e esterilização: representações sociais
da equipe de enfermagem
3626
Preocupações dos pais de recém-nascidos prematuros com a proximidade da alta da unidade de
terapia intensiva neonatal
3873
Prevalência de hipertensão arterial em uma comunidade no Bairro da Terra Firme e os fatores de
risco associados: uma contribuição da enfermagem em saúde coletiva
3640
Prevalência de recém-nascidos portadores de defeitos de fechamento do tubo neural no Hospital de
Base do Distrito Federal, 1993/2003
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3864
Prevalência e fatores de risco da hipertensão arterial numa comunidade de periferia urbana no
município de João Pessoa-PB
3900
Prevenção da úlcera de pressão na UTI: o cuidado sob a ótica do enfermeiro
3889
Prevenção de HIV/AIDS segundo o olhar das mulheres: o caso do Grupo de Direitos Reprodutivos DUEN, Juiz de Fora/MG (A)
3553
Prevenção do câncer do colo do útero, no contexto da estratégia saúde da família, da Área Básica da
Distrital - Oeste/Sumarezinho, do município de Ribeirão Preto-SP (A)
3736
Problemas de usuários cirúrgicos após a alta hospitalar: identificando fatores condicionantes do
processo cirúrgico e suas implicações para a assistência perioperatória
3812
Procedimentos estéticos: percepção do cliente quanto ao esclarecimento para a tomada de decisão
3704
Processo de capacitação profissional da enfermeira de unidade de tratamento intensivo (O)
3860
Processo de doação de órgãos: percepção de familiares de doadores cadáveres
3698
Processo de formação do enfermeiro e o envelhecimento humano: conhecimento e interesses de
educadores e educandos
3741
Processo de morrer no cotidiano do trabalho dos profissionais de enfermagem de unidades de terapia
intensiva (O)
3675
Procurando manter o equilíbrio para atender suas demandas e cuidar da criança hospitalizada: a
experiência da família
3723
Profissional crítico-criativa em enfermagem: a construção do espaço interseçor na relação
pedagógica
3619
Profissionalização da enfermagem brasileira: o pioneirismo da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto
(1890-1920)
3681
Programa sobre comunicação não-verbal para a equipe de enfermagem baseado nos preceitos da
reforma psiquiátrica
3688
Proposta metodológica para análise dos custos do reprocessamento de pinças de uso único
utilizadas em cirurgia vídeo-assistida
3717
Prostituição de adolescentes: uma imagem construída na adversidade da sociedade
3746
Qualidade da assistência no pré-natal pautada nos estudos da sífilis e sífilis congênita em Unidades
Básicas de Saúde do município de São Paulo
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3726
Qualidade de vida de mulheres de uma comunidade de baixa renda: estudo comparativo entre
mulheres com trabalho doméstico e trabalho remunerado
3797
Qualidade de vida dos profissionais de enfermagem que atuam no centro cirúrgico (A)
3603
Qualidade de vida e satisfação profissional de enfermeiras de unidades de terapia intensiva
3795
Qualidade de vida no trabalho: um enfoque para enfermagem em Centro Municipal de Saúde
3891
Qualidade dos serviços de planejamento familiar de Salvador-BA
3856
Raciocínio clínico: o desafio do cuidar
3676
Refletindo sobre as práticas educativas de uma equipe da Estratégia Saúde da Família
3609
Reforma psiquiátrica em Cuiabá/MT: análise do processo de trabalho das equipes de saúde mental
(A)
3734
Reinserção do trabalhador alcoolista no contexto laboral: a percepção do enfermeiro do trabalho
3541
Relação interpessoal com o idoso asilado através da massagem de conforto (A)
3849
Repensando os princípios de Florence Nightingale para a prática atual em saúde coletiva
3611
Representação social da pesquisa para alunos de graduação em enfermagem: desenhos e rabiscos
na construção do conhecimento (A)
3546
Representação social das mulheres sobre o câncer de mama: implicações para o cuidado de
enfermagem (A)
3544
Representações e práticas do cotidiano de moradores de área endêmica para esquistossomose em
Minas Gerais
3577
Representações sociais no diabetes mellitus
3827
Representações sociais sobre AIDS de pessoas acima de 50 anos de idade infectadas pelo HIV:
riscos e reconstruções
3589
Reprocessamento e reutilização de material odonto-médico-hospitalar de uso único: busca de
evidências pela revisão sistemática de literatura científica
3811
Ressignificando o sofrimento cotidiano da família da criança e do adolescente com o diagnóstico de
câncer a partir de uma prática cuidativa-educativa problematizadora
3612
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Saberes & competências na formação da enfermeira em saúde coletiva
3690
Saberes e fazeres de enfermeiras(os) novatas(os) e veteranas(os) sobre o cuidado de enfermagem
no cenário hospitalar
3652
Salud para todos en al año ...: a propósito de las parasitosis intestinales y de las deficiencias
nutricionales, ¿ qué hemos hecho?: una reflexión sobre la práctica de la salud pública en Brasil
3574
Saúde como direito: o exame preventivo de câncer de colo uterino sob o olhar da faltosa (A)
3881
Saúde da mulher: intervenções de enfermagem em ginecologia
3666
Saúde mental e qualidade de vida de infartados
3738
Saúde mental em indivíduos envolvidos no acidente com Césio137 em Goiânia
3579
Sendo mediada pela força da motivação: o significado da comunicação para os profissionais de
enfermagem na interação com o recém-nascido e a família
3670
Ser assistido pelo Serviço de Assistência Domiciliar Terapêutica: uma rica experiência para o doente
de AIDS e seu cuidador
3586
Ser mulher e a infertilidade: um estudo de representações sociais
3542
Ser portador de um cateter venoso central: a percepção do cliente e a contribuição da enfermagem
(O)
3543
Serviço de educação continuada na enfermagem nas instituições de saúde do município do Rio
Grande
3877
Sexualidade da mulher após a mastectomia
3645
Significado da morte de um amigo-companheiro na instituição asilar: história oral de idosos (O)
3861
Significado da paternidade para homens que a vivenciam: um enfoque de gênero
3896
Significado das ações do enfermeiro na realização do cuidado junto ao cliente portador de tetraplegia:
uma abordagem fenomenológica na perspectiva de Alfred Schutz (O)
3564
Significado de competência para o docente de administração em enfermagem (O)
3673
Significado de cuidar em enfermagem nas unidades críticas (O)
3630
Significado de ser enfermeira chefe de uma unidade de terapia intensiva
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3714
Significado de ser mãe de um filho cardiopata: um estudo fenomenológico (O)
3601
Significado de ser portador de esclerose múltipla: um estudo etnográfico (O)
3596
Significados que as enfermeiras assistenciais de um hospital universitário atribuem ao processo de
implementação do diagnóstico de enfermagem como etapa do Sistema de Assistência de
Enfermagem - SAE
3807
Sistema de informação hospitalar: instrumento para tomada de decisão no exercício da gerência de
unidades funcionais
3760
Sistema Único de Saúde: da teoria à prática da integralidade
3808
Sistematização da assistência de enfermagem psiquiátrica em um Serviço de Reabilitação
Psicossocial
3758
Situação do idoso de baixa renda na região Cidade Aracy - São Carlos, SP: um estudo
epidemiológico (A)
3773
Stress e coping entre enfermeiros de centro cirúrgico e recuperação anestésica
3669
Stress na atuação dos enfermeiros em um hospital privado e as conseqüências no seu estado de
saúde
3810
Superando dificuldades impulsionada pela força do amor: a experiência da mãe adolescente
vivenciando o cuidado do filho
3725
Suporte avançado de vida em cardiologia: análise comparativa entre os resultados da avaliação
teórica em duas modalidades de ensino
3821
Tecnologia em enfermagem: desenvolvimento de um conceito
3816
Tecnologia tátil para avaliação de avaliação da dor em cegos
3628
Terapias alternativas/complementares para o cuidado humanizado na gravidez
3835
Trabalho de enfermagem psiquiátrica e os problemas de saúde dos trabalhadores (O)
3695
Trabalho sexual e saúde: um estudo entre profissionais do sexo do Beco da Energia
3862
Tradução e validação do Eating Attitudes Test (EAT-26) em adolescentes do sexo feminino na cidade
de Ribeirão Preto-SP
3748
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Tradução para o português e validação de instrumento para triagem de pacientes em Serviço de
Emergência: "Canadian Triage and Acuity Scale" (CTAS)
3691
Trajetória com mulheres-puérperas: do alojamento conjunto ao domicílio, vivenciando o modelo de
cuidado de Carraro (Uma)
3614
Trajetória percorrida com a depressão: estudo transcultural das vivências de famílias do Brasil e do
Peru (A)
3677
Transplante de medula óssea e suas repercussões na qualidade de vida de crianças e adolescentes
que o vivenciaram (O)
3771
Transplante renal sob a ótica das crianças portadoras de insuficiência renal crônica em tratamento
dialítico: estudo de caso (O)
3721
Travessia do hospício para a residência terapêutica: a conquista de um porto seguro? (A)
3595
Uso da enzima hialuronidase na prevenção de lacerações perineais no parto normal
3705
Uso de PVP-I tópico em feridas agudas e crônicas: revisão sistemática da literatura
3884
Uso de vaselina líquida na região perineal durante o parto normal
3708
Uso, desuso ou uso inadequado dos equipamentos de proteção individual pela equipe de
enfermagem na prevenção dos riscos com material biológico (O)
3538
Usuário do Centro de Atenção Psicossocial: subsídios para consolidar a enfermagem na reforma
psiquiátrica (O)
3570
Utilização de indicadores na prática gerencial do enfermeiro em Unidades Básicas de Saúde da
cidade do Rio de Janeiro (A)
3716
Utilização de plantas medicinais na promoção e na recuperação da saúde nas comunidades
pertencentes às equipes do Programa de Saúde da Família do Rio Grande-RS
3875
Validação de figuras e seleção de optótipos para uma escala optométrica
3833
Valores das enfermeiras na intenção do agir ético
3719
Vida asilar para idosos residentes e seus familiares: um estudo de representações sociais de uma
instituição de Feira de Santana (A)
3855
Vida e o tempo de Rachel Haddock Lobo como diretora da Escola de Enfermagem Anna Nery: (19311933) (A)
3535

246
Vigilância epidemiológica dos acidentes por escorpiões: uma abordagem no campo da saúde coletiva
(A)
3806
Violência conjugal contra a mulher: bases para o aconselhamento em enfermagem
3556
Violência e a assistência em saúde segundo a ótica das mulheres vitimizadas (A)
3530
Violência nas escolas: visão de professores do ensino fundamental sobre esta questão
3743
Violência perpetrada por companheiros íntimos às mulheres em Celaya - México
3845
Violência, trânsito urbano e atropelamentos: repercussões na atenção de enfermagem em
emergência no Hospital João XXIII
3883
Vivenciando a detecção precoce do câncer cérvico-uterino nas cidades de Kobe/Kawasaki - Japão e
São Paulo - Brasil: uma visão da fenomenologia social
3800
Vivenciar a sexualidade: uma muralha a ser transposta pelas mulheres soropositivas para o HIV
3657
Viver saudável em tempos de Aids: a complexidade e a interdisciplinaridade no contexto de
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INSTITUIÇÕES RESIDENCIAIS
3595, 3616
INSTITUTOS DE CÂNCER
3534, 3649
INSTRUÇÃO POR COMPUTADOR
3870
INSTRUÇÃO PROGRAMADA
3722
INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS
3717
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INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA
3663, 3813, 3814
INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA
3721
INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA
3729
INSULINA
3837
INTEGRAÇÃO DOCENTE-ASSISTENCIAL
3887
INTERNET
3665, 3727, 3869
INTESTINOS
3885
INTUBAÇÃO GASTROINTESTINAL
3662
ISOLAMENTO DE PACIENTES
3781
ISQUEMIA MIOCÁRDICA
3772, 3780
JUIZ DE FORA (não DeCS)
3582
LABORATÓRIOS
3710
LACTENTE
3550, 3880
LARINGECTOMIA
3768
LAVAGEM DE MÃOS
3805
LEISHMANIOSE TEGUMENTAR DIFUSA
3580
LIBERDADE
3609, 3619
LIDERANÇA
3766, 3767
LITERATURA DE REVISÃO
3763, 3776, 3884
LOCAL DE TRABALHO
3541, 3572
LUDOTERAPIA
3848, 3882
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MÃE ACOMPANHANDO FILHO NO HOSPITAL
3793
MÃE-CANGURÚ (não DeCS)
3639
MÃES
3601, 3620, 3638, 3639, 3647, 3680, 3879
MALFORMAÇÕES DO SISTEMA NERVOSO
3864
MAMA
3801
MAMOPLASTIA
3853
MANIFESTAÇÕES NEUROLÓGICAS
3880
MAPAS
3752
MARCA-PASSO ARTIFICIAL
3822
MÁSCARAS
3682
MASSAGEM
3849
MASTECTOMIA
3645, 3834, 3853
MATERIAIS DENTÁRIOS
3811
MAUS-TRATOS AO IDOSO
3757
MAUS-TRATOS CONJUGAIS
3845, 3852, 3905
MAUS-TRATOS SEXUAIS INFANTÍS
3615
MEDICAMENTOS FLORAIS
3604
MEDIÇÃO DA DOR
3804
MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS
3799
MÉDICOS
3633
MEDO
3873
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MEIO AMBIENTE
3876
MEIO SOCIAL
3876
MENOPAUSA
3732
MENORES DE RUA
3549
METAANÁLISE
3679
MICROCOCCACEAE
3753
MINAS GERAIS (não DeCS)
3658
MODELOS DE ENFERMAGEM
3585, 3614, 3685, 3693
MODELOS EDUCACIONAIS
3644
MODELOS ORGANIZACIONAIS
3607
MONITORAMENTO AMBIENTAL
3791
MONITORIZAÇÃO FISIOLÓGICA
3727
MORBIDADE
3557, 3579
MORTE
3668, 3675, 3678, 3861
MORTE FETAL
3638
MOTILIDADE GASTROINTESTINAL
3885
MOTIVAÇÃO
3670
MULHERES
3530, 3542, 3544, 3553, 3556, 3560, 3594, 3604, 3614, 3616, 3620, 3629, 3631, 3645, 3654, 3657,
3658, 3666, 3668, 3672, 3680, 3709, 3711, 3731, 3732, 3733, 3756, 3762, 3765, 3797, 3801, 3820,
3830, 3834, 3845, 3846, 3853, 3862, 3866, 3903
MULHERES MALTRATADAS
3852, 3905
MÚSICA
3697
NARRATIVAS PESSOAIS [TIPO DE PUBLICAÇÃO]
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3861
NECESSIDADES BÁSICAS
3904
NECESSIDADES E DEMANDA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
3767, 3904
NEFROPATIAS
3813, 3814
NEOPLASIAS
3534, 3536, 3612, 3668, 3735, 3764, 3777, 3785, 3831
NEOPLASIAS DO COLO UTERINO
3658, 3736, 3800, 3881
NEOPLASIAS MAMÁRIAS
3544, 3629, 3645, 3801, 3834, 3853
NUTRIÇÃO ENTERAL
3662
OFICINAS DE TRABALHO PROTEGIDO
3784
ONCOLOGIA
3540, 3543
OPTOMETRIA
3833
ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
3610, 3673, 3693, 3767, 3808, 3858
ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
3562, 3600
OSTOMIA
3764
PACIENTES
3533, 3543, 3552, 3598, 3662
PACIENTES DOMICILIARES
3536, 3831, 3850
PACIENTES INTERNADOS
3655, 3738, 3761, 3772
PAIS
3873
PARCEIROS SEXUAIS
3782
PARIDADE
3762
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA
3713, 3724
PARTICIPAÇÃO NAS DECISÕES
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3587
PARTO
3700, 3711, 3836, 3870
PARTO NORMAL
3593, 3702, 3705, 3706, 3708, 3709, 3792
PATERNIDADE
3896
PÉ DIABÉTICO
3869, 3893
PELE
3763
PENSAMENTO
3564
PERCEPÇÃO
3529, 3530, 3532, 3541, 3542, 3543, 3544, 3546, 3553, 3558, 3560, 3561, 3564, 3569, 3576, 3577,
3578, 3580, 3584, 3588, 3589, 3594, 3598, 3599, 3601, 3608, 3612, 3613, 3620, 3624, 3626, 3629,
3630, 3631, 3637, 3638, 3650, 3668, 3673, 3680, 3698, 3729, 3733, 3756, 3846, 3853, 3882, 3906
PERCEPÇÃO VISUAL
3833
PERFIL DE IMPACTO DA DOENÇA
3902
PERFIL DE SAÚDE
3661, 3773
PERFÍS EPIDEMIOLÓGICOS
3555
PERÍNEO
3705, 3708
PERÍODO PÓS-OPERATÓRIO
3583
PERÚ
3558, 3562, 3650, 3651, 3677
PESQUISA
3546, 3844, 3869
PESQUISA EM AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM
3775
PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE ENFERMAGEM
3775
PESQUISA EM ENFERMAGEM
3667, 3755
PESSOAL DE SAÚDE
3733, 3764, 3796, 3829, 3874
PESSOAL TÉCNICO DE SAÚDE
3684
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PESSOAS DEFICIENTES
3581, 3867
PESSOAS MENTALMENTE DEFICIENTES
3769, 3779
PLANEJAMENTO DE CIDADES
3751
PLANEJAMENTO FAMILIAR
3631, 3653, 3854, 3856
PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
3587
PLANOS E PROGRAMAS DE SAÚDE
3528, 3529, 3686, 3688, 3808, 3824, 3859, 3863, 3875, 3876, 3888, 3899, 3901
PLANTAS MEDICINAIS
3875
PODER (PSICOLOGIA)
3655
POLIMIXINA B
3814
POLIOMIELITE
3529
POLÍTICA
3550
POLÍTICA DE SAÚDE
3528, 3558, 3570, 3573, 3600, 3650, 3734, 3736, 3796, 3818, 3876, 3906
POLÍTICAS DE CONTROLE SOCIAL
3713
POLUENTES DO AR
3682, 3753
POLUIÇÃO AMBIENTAL
3879
POLUIÇÃO DO AR
3791
POPULAÇÃO
3796
POPULAÇÃO PERIFÉRICA
3531, 3549, 3608
POPULAÇÃO RURAL
3577, 3651
PORTADOR
3764
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL
3628
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PÓS-EFEITO DE FIGURA
3833
POVIDONA-IODO
3884
PRÁTICA DE GRUPO
3759
PRÁTICA DE SAÚDE PÚBLICA
3531
PRÁTICA EM HOSPITAL
3572
PRÁTICA PROFISSIONAL
3539, 3543, 3548, 3563, 3570, 3611, 3612, 3613, 3618, 3623, 3626, 3633, 3635, 3643, 3652, 3659,
3661, 3671, 3672, 3681, 3685, 3689, 3692, 3695, 3741, 3798, 3810, 3815, 3817, 3824, 3825, 3827,
3854, 3858, 3863, 3876, 3888
PRÉ-MENOPAUSA
3732
PRECAUÇÕES UNIVERSAIS
3781, 3788
PREMATURO
3639, 3793, 3873, 3908
PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS
3779, 3815, 3837
PRESSÃO ARTERIAL
3823, 3900, 3907
PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE
3530, 3676, 3680, 3831, 3839, 3841
PRESTAÇÃO INTEGRADA DE CUIDADOS DE SAÚDE
3859
PREVALÊNCIA
3573, 3640, 3864, 3900
PREVENÇÃO PRIMÁRIA
3553, 3606, 3640, 3736, 3781, 3790, 3800, 3830, 3846, 3854, 3875, 3881, 3889
PRINCÍPIO DO PRAZER-DESPRAZER
3664
PROBLEMAS SOCIAIS
3743, 3746, 3862
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS MINIMAMENTE INVASIVOS
3780
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OPERATÓRIOS
3857
PROCEDIMENTOS CLÍNICOS
3532
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PROCESSO SAÚDE-DOENÇA
3672, 3675, 3677, 3686, 3695, 3707, 3713, 3778, 3806, 3810, 3894
PROCESSOS DE ENFERMAGEM
3591, 3608, 3666, 3671, 3675, 3730, 3758, 3803, 3807, 3825, 3865, 3866, 3897, 3898
PROCESSOS GRUPAIS
3566, 3618
PROCESSOS HEMODINÂMICOS
3727
PROGRAMAÇÃO
3876
PROGRAMAS DE AUTO-AVALIAÇÃO
3844
PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
3613, 3770
PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
3650
PROGRAMAS NACIONAIS DE SAÚDE
3607, 3610, 3632, 3658
PROJETOS DE PESQUISA
3844
PROMOÇÃO DA SAÚDE
3566, 3606, 3640, 3683, 3736, 3750, 3838, 3840, 3862, 3875, 3906
PROSTATECTOMIA
3898
PROSTITUIÇÃO
3746, 3862
PROTEÍNAS DE LIGAÇÃO DO RETINOL
3813
PSICODRAMA
3572
PSICOLOGIA SOCIAL
3542, 3544, 3546, 3560, 3568, 3580, 3589, 3598, 3626, 3656
PSICOMETRIA
3718, 3804
PSICOTERAPIA DE GRUPO
3866
PSIQUIATRIA
3734, 3784
PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
3774
PUERPÉRIO
3614, 3680, 3762
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QUADRIPLEGIA
3564
QUALIDADE DE VIDA
3602, 3603, 3624, 3692, 3695, 3721, 3738, 3771, 3795, 3797, 3809, 3822, 3855, 3891, 3894, 3903,
3906
QUALIDADE DOS CUIDADOS DE SAÚDE
3555, 3593, 3693, 3726, 3856
QUEIMADURAS
3598, 3892
QUI-QUADRADO
3700, 3702, 3708
QUIMIOTERAPIA
3834
REABILITAÇÃO
3867
RECÉM-NASCIDO
3532, 3584, 3627, 3670, 3706, 3722, 3864, 3872, 3873, 3880, 3908
RECÉM-NASCIDO DE BAIXO PESO
3573, 3793, 3799, 3879
RECÉM-NASCIDO PEQUENO PARA A IDADE GESTACIONAL
3573
RECEPTOR DE INSULINA
3837
RECONHECIMENTO VISUAL DE MODELOS
3833
RECURSOS HUMANOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL
3527, 3699, 3786
REFERÊNCIA E CONSULTA
3576, 3683, 3887
REFORMA DO SETOR SAÚDE
3632
REFORMA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
3688, 3734, 3784
REGISTROS DE ENFERMAGEM
3578, 3787
RELAÇÕES ENFERMEIRO-PACIENTE
3537, 3670, 3683
RELAÇÕES FAMILIARES
3581, 3597, 3612, 3670, 3721, 3723, 3729, 3735, 3757, 3759, 3761, 3826, 3831, 3846, 3855, 3890,
3895, 3896
RELAÇÕES INTERPESSOAIS
3537, 3566, 3572, 3575, 3605, 3619, 3743, 3747, 3782, 3792, 3816, 3826, 3845, 3849, 3852, 3861,
3903
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RELAÇÕES MÃE-FILHO
3601, 3639, 3725, 3836
RELAÇÕES PAI-FILHO
3896
RELAÇÕES PAIS-FILHO
3735
RELAÇÕES PROFISSIONAL-FAMÍLIA
3559, 3641, 3678, 3892
RELAÇÕES PROFISSIONAL-PACIENTE
3605, 3656, 3680, 3747, 3819, 3829, 3878
RELAXAMENTO
3838
REPRODUÇÃO
3762, 3870
REPRODUTIBILIDADE DE RESULTADOS
3718, 3748, 3809, 3822, 3833, 3885, 3899
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
3676
RESPONSABILIDADE LEGAL
3815, 3818
RESSUSCITAÇÃO
3706
RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR
3671, 3821
RESULTADO DE TRATAMENTO
3663
REUNIÕES DE CONSENSO
3874
REUTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO
3717, 3811
RIM
3813, 3814
RISCO
3627
RISCOS AMBIENTAIS
3791
RISCOS OCUPACIONAIS
3527, 3538, 3557, 3635, 3660, 3778, 3788
SALAS DE PARTO
3593
SATISFAÇÃO DO PACIENTE
3856
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SATISFAÇÃO NO EMPREGO
3795, 3810
SAÚDE
3531, 3769
SAÚDE DA FAMÍLIA
3556, 3558, 3563, 3607, 3609, 3631, 3633, 3659, 3713, 3736, 3752, 3824, 3863, 3874, 3875, 3888,
3899, 3901, 3904
SAÚDE DA MULHER
3638, 3651, 3666, 3672, 3680, 3709, 3711, 3712, 3732, 3762, 3800, 3830, 3845, 3854, 3862, 3881
SAÚDE DO IDOSO
3838
SAÚDE MATERNO-INFANTIL
3647, 3711
SAÚDE MENTAL
3570, 3579, 3595, 3632, 3633, 3688, 3695, 3734, 3738, 3749, 3758, 3769, 3784, 3841, 3843, 3866,
3894, 3905
SAÚDE OCULAR
3625, 3833, 3848, 3908
SAÚDE OCUPACIONAL
3538, 3635, 3660, 3695, 3737, 3778, 3788
SAÚDE PÚBLICA
3549, 3574, 3611, 3642, 3651, 3661, 3667, 3689, 3750, 3791, 3806, 3808, 3840
SERVIÇO HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA
3554, 3610, 3641, 3858, 3883
SERVIÇO HOSPITALAR DE ENFERMAGEM
3610
SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE
3707, 3716, 3726, 3752, 3819
SERVIÇOS CENTRALIZADOS NO HOSPITAL
3626
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR
3585, 3586, 3588, 3685, 3686, 3831
SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
3649, 3693, 3699, 3701, 3710, 3730, 3807, 3877
SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ESCOLAR
3848
SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
3665
SERVIÇOS DE SAÚDE
3767, 3808, 3818, 3876, 3901
SERVIÇOS DE SAÚDE COMUNITÁRIA
3839, 3841
SERVIÇOS DE SAÚDE INFANTIL
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3859
SERVIÇOS DE SAÚDE MATERNA
3711
SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL
3734
SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ESTUDANTES
3687
SERVIÇOS DOMÉSTICOS
3797
SERVIÇOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA
3623, 3691, 3818
SERVIÇOS PREVENTIVOS
3666, 3687, 3840
SEXO
3672, 3896
SEXUALIDADE
3645, 3657, 3755, 3782, 3847, 3862
SÍFILIS
3647, 3726
SÍFILIS CONGÊNITA
3726
SIMBOLISMO
3649
SINDICATOS
3562
SÍNDROME DE IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA
3553, 3571, 3575, 3586, 3589, 3606, 3620, 3625, 3707, 3755, 3756, 3761, 3782, 3819, 3820, 3830,
3839, 3846
SINTOMAS PSÍQUICOS
3595, 3779
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR
3760
SISTEMAS DE MEDICAÇÃO
3745
SOCIALIZAÇÃO
3694
SOFTWARE
3722, 3832, 3870
SORODIAGNÓSTICO DA AIDS
3782
SOROPOSITIVIDADE PARA HIV
3589, 3657, 3756, 3782, 3820
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SUICÍDIO
3789
SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM
3696, 3714, 3716
SUS (BR)
3600, 3724, 3808
TABACO
3661
TANATOLOGIA
3569
TATO
3628
TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO DO SISTEMA RESPIRATÓRIO
3832
TÉCNICAS DE RELAXAMENTO
3838
TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS DE LABORATÓRIO
3872
TECNOLOGIA
3533, 3628
TECNOLOGIA BIOMÉDICA
3722, 3816
TENTATIVA DE SUICÍDIO
3789
TEORIA DE ENFERMAGEM
3526
TERAPÊUTICA
3779, 3875
TERAPIA ANTI-RETROVIRAL DE ALTA ATIVIDADE
3731, 3788
TERAPIA DE GESTALT
3866
TERAPIA DE REPOSIÇÃO HORMONAL
3732
TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
3532, 3584
TERAPIA PELA ARTE
3749, 3866, 3882
TERAPIAS ALTERNATIVAS
3835
TERMINOLOGIA
3825
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TESTES SOROLÓGICOS
3756
TOMADA DE DECISÕES
3676, 3704, 3742, 3878
TOMADA DE DECISÕES (ADMINISTRAÇÃO)
3760
TRABALHADORES
3541, 3600, 3607, 3695, 3744, 3796
TRABALHO
3582, 3599, 3602, 3659, 3692, 3701, 3710, 3716, 3778, 3795, 3841, 3858, 3863, 3874, 3876, 3891,
3901
TRABALHO DE MENORES
3737
TRABALHO DE PARTO
3700, 3702, 3733, 3792, 3836
TRABALHO EM TURNOS
3787
TRABALHO FEMININO
3797, 3862
TRADUÇÃO (PROCESSO)
3748
TRÂNSITO GASTROINTESTINAL
3885
TRANSMISSÃO DE DOENÇA
3840
TRANSMISSÃO VERTICAL DE DOENÇA
3575, 3707, 3756
TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA
3568, 3649, 3771
TRANSPLANTE DE RIM
3721
TRANSPLANTES
3698
TRANSPORTE DE PACIENTES
3665
TRANSTORNOS DA ANSIEDADE
3866
TRANSTORNOS MENTAIS
3616, 3769, 3894
TRANSTORNOS NUTRICIONAIS
3574
TRANSTORNOS RELACIONADOS AO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
3694, 3697
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TRANSTORNOS SOMATOFORMES
3866
TRAUMA CRANIOCEREBRAL
3581
TRAUMATISMOS DA MEDULA ESPINHAL
3526
TRIAGEM
3691
TRIAGEM NEONATAL
3872
TUBERCULOSE
3687
TUBERCULOSE PULMONAR
3739
UBERABA (não DeCS)
3600
ÚLCERA DE DECÚBITO
3889
UNIDADES DE CUIDADOS CORONARIANOS
3630
UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA
3533, 3583, 3591, 3592, 3599, 3605, 3630, 3663, 3675, 3699, 3714, 3795, 3813, 3860, 3889
UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
3627, 3648, 3692, 3799, 3873
UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA
3692
UNIVERSIDADES
3694
USO DE MEDICAMENTOS
3708, 3779
VACINAÇÃO
3660
VALORES SOCIAIS
3542, 3544, 3560, 3568, 3580, 3589, 3598, 3646, 3656, 3675, 3820, 3824, 3827, 3850, 3855, 3893
VASELINA
3708
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
3806, 3840
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3806
VIOLÊNCIA
3530, 3743, 3746, 3883

281
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
3556, 3757, 3845, 3852, 3905
VISITAS A PACIENTES
3761
VÍTIMAS DE CRIME
3530, 3615
VULNERABILIDADE
3707, 3756
ZONAS INDUSTRIAIS
3879, 3880

